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Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. februar 2020
Vedlegg: Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 27.02.2020
Hensikten med saken:
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle møtende
styremedlemmer.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styrets møte 27. februar 2020 godkjennes.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtetid

torsdag 27. februar 2020, kl. 14:15

Møtested

SiV Tønsberg, møterom CA-E1-028

Arkivsak

19/10120

Tilstede
Oppnevnt av foretaksmøtet (2020-2022):
Per Christian Voss, leder
Anne Biering, nestleder
Hans August Hanssen
[vakant]
Valgt av ansatte (2019-2021):
Lise Nordahl
Trond Hugo Haukebøe
Geir Tollefsen
Observatører med tale og forslagsrett:
Erik Hansen

leder brukerutvalget

Forfall
Charlotte Johanne Haug
Av 8 styremedlemmer var 6 tilstede.
Ellers møtte
Konsernrevisor Espen Anderssen (sak 3)
Oppdragsleder Anders Ledsaak Nordlund (sak 3)
Fra administrasjonen møtte
Administrerende direktør Stein Kinserdal
Klinikksjef MED Henning Mørland
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer
Klinikksjef KFMR Gro E Aasland (tom sak 6)
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær
Kst direktør SD Henry Dallager

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
Økonomidirektør Roger Gjennestad
HR-direktør Bente Krauss (tom sak 8)
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
Prosjektdirektør Tom Einertsen (sak 4)
Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær

Styreleder Per Christian Voss viste til foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold HF 26. februar 2020, der eieroppnevnte styremedlemmer for perioden fram til februar 2022 ble
valgt. Foretaksmøtet valgte Per Christian Voss som styreleder, Anne Biering som styrenestleder, samt Hans August Hanssen og Charlotte Haug som styremedlemmer. Eierforetakets valgkomité er gitt fullmakt til snarlig å velge eiers femte styremedlem.
Styreleder Per Christian Voss ønsket Anne Biering velkommen som nytt styremedlem og
styrenestleder. Avgått styrenestleder Arne Bredvei og avgått styremedlem Kirsti Been
Tofte er takket av ved blomsterhilsen.
Styreleder Per Christian Voss leste opp hilsen fra avgått styremedlem Kirsti Been Tofte.
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Styreleder Per Christian Voss ønsket også Erik Hansen velkommen som ny leder av brukerutvalget og som observatør i styret.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
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Saker til behandling

1/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19. desember 2019
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
1/20

Hensikten med saken
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er godkjent elektronisk av alle møtende
styremedlemmer.
Forslag til vedtak
Protokoll fra styrets møte 19. desember 2019 godkjennes.
Møtebehandling
Styremedlem Hans August Hanssen viste til sak 126/19 Eventuelt, pkt a), og presiserte
at hans uttrykte bekymring var avgrenset til Sykehuspartner HFs evne til å gjennomføre
og følge opp IKT-leveranser.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra styrets møte 19. desember 2019 godkjennes.

2/20 Forskning og innovasjon i SiV
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
2/20

Hensikten med saken
Styret ved SiV HF får et innblikk i forskningsaktiviteten i helseforetaket.
Dagens forskningstema var fra Avdeling for patologi i Klinikk for medisinsk diagnostikk
ved Sykehuset i Vestfold HF.
Forsker og avdelingsleder Pål Suhrke presenterte forskning i avdelingen, og ga innblikk i
egen forskning. Det ble gitt eksempler på hvordan forskning, patologi og klinikk interagerer.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.
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3/20 Revisjon av vurdering av henvisninger - pasienter med muskel- og bløtdelssmerter
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
3/20

Hensikten med saken
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst gjennomførte 12. og 13. september revisjon av henvisninger fra primærhelsetjenesten på pasienter i diagnosegruppen langvarig muskel- og
bløtdelssmerter. Denne saken vil belyse hvilket tilbud Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering har til pasientgruppen, hvordan henvisningsrutinene er og hvilke tiltak som
er satt i verk eller planlegges å settes i verk etter revisjonen.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Konsernrevisor Espen Anderssen og oppdragsleder Anders Ledsaak Nordlund orienterte
om gjennomføringen av revisjonen, samt resultatene av revisjonen.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Klinikksjef Gro E Aasland ga deretter en kort, generell orientering om tilbudet ved Klinikk
for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. Det ble dessuten gitt kommentarer
til revisjonsfunnene, og en handlingsplan til oppfølging av revisjonsfunnene ble presentert.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.

4/20 Rapportering Tønsbergprosjektet
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
4/20

Hensikten med saken
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.
Møtebehandling
Prosjektdirektør Tom Einertsen orienterte om status i Tønsbergprosjektet.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til orientering.
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5/20 Rapportering for desember 2019 og januar 2020
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
5/20

Hensikten med saken
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs
OBD 2019 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for
rapporteringen i styremøtene. Saken følger også opp punkt 2 i vedtaket i styresak
56/2019, selv om temaet har en egen styresak i møtet 27. februar: Styret gis rapportering om utviklingen for korridorpasienter høsten 2019 som del av den faste månedsrapporteringen.
Januar 2020 følges opp etter samme prinsipp da OBD 2020 ennå ikke er mottatt.
Forslag til vedtak
Styret tar rapporteringen for desember 2019 og januar 2020 til etterretning.
Møtebehandling
Økonomidirektør Roger Gjennestad orienterte kort om hovedpunkter i resultatrapporteringen for desember 2019 og januar 2020.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar rapporteringen for desember 2019 og januar 2020 til etterretning.

6/20 Årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
6/20

Hensikten med saken
I tråd med vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF, skal styret hvert år sende en melding
til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets
rapport for foregående år. Helse Sør-Øst har utarbeidet en mal for meldingsdokumentet.
Forslag til vedtak
Styret godkjenner forslag til årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF.
Møtebehandling
Styremedlem Hans August Hanssen foreslo at det til pkt. 3.4 Korridorpasienter føyes til
følgende avsnitt: «Styret er ikke fornøyd med utviklingen på dette området.»
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt, med tilleggsforslag vedrørende
meldingens pkt. 3.4.
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Vedtak
Styret godkjenner forslag til årlig melding 2019 for Sykehuset i Vestfold HF, med følgende tilføyelse til meldingens pkt. 3.4 Korridorpasienter: «Styret er ikke fornøyd med
utviklingen på dette området.»

7/20 Tiltak for å unngå korridorpasienter
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
7/20

Hensikten med saken
I møte 19. desember 2019, sak 114/19 pkt 2, vedtok styret å beklage at målet om å
unngå korridorpasienter ikke var nådd. Det ble forutsatt at plan for håndtering av høyt
belegg behandles i styremøte 27. februar 2020, og at planen inneholder konkrete, målbare tiltak.
I dette saksframlegget legger direktøren fram en trinnvis tiltaksplan, som skal sørge for
at Sykehuset i Vestfold HF innen utgangen av 2020 har en andel korridorpasienter som
er lavere enn helseforetakene på landsbasis. Planen er en kortsiktig tiltakspakke på vei
mot å unngå korridorpasienter, og ses i sammenheng med et forslag til plan for håndtering av høyt belegg, som fremmes senere.
Forslag til vedtak
1. Styret vedtar følgende trinnvise tiltaksplan, som skal sikre at Sykehuset i Vestfold HF
innen utgangen av 2020 har en andel korridorpasienter som er lavere enn helseforetakene på landsbasis:
Trinn 1: Perioden februar-april 2020
Ledelse
a) Seminar for å tydeliggjøre ansvaret for korridorpasienter
Hensikten med seminaret 24. februar 2020 er å utvikle felles erkjennelse om ansvaret for og viktigheten av kravet om at ingen pasienter skal ligge på korridor.
Seminaret vil omfatte innlegg fra interne og eksterne krefter. Målgruppe for seminaret er klinikksjefer, avdelingssjefer, berørte seksjonsledere i kirurgi og medisin,
samt akuttmottaket.
Ansvarlig lege har ansvaret for hvor pasienten legges, mens ansvarlig sykepleier
har ansvaret for å melde fra når det ikke er mulig å ta imot flere pasienter til
sengeposten.
b) Introdusere ledermøter på kveldstid
I en periode på 3-4 måneder må avdelingsledere, i en oppsatt stafettordning,
være leder for et koordineringsmøte hver kveld (kl 19:00 eller 20:00). Øvrige deltakere i dette korte møtet må fastsettes. I dette møtet må den totale belastningen
på hver seksjon vurderes. Ved fare for korridorpasienter skal det vurderes hvilke
pasienter som skal overnatte i ledig seng i eksempel OBS-post eller barneavdelinger (se tiltak f).
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c) Utskriving fra første øyeblikk
Tiltaket er knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Trygg utskrivning, og er basert på gode erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Tiltaket vil bidra til å forenkle standardforløp, som involverer radiologiske undersøkelser.
d) Studiebesøk til Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold og
Studiebesøk for klinikkledere og stabsmedarbeidere er gjennomført til Sykehuset
Telemark og til Oslo universitetssykehus, men besøk til Sykehuset Østfold gjenstår.
Kapasitet
e) Utnytte ledig kapasitet i OBS-post og barnepost
Akuttsenteret drifter i dag en OBS-post. Posten skal utvides til 13+13 senger, og
dette er en bufferkapasitet for hele sykehuset. Posten har bemanning både fra sykepleiere og leger. En økning på 8-9 pasienter i forhold til dagens kapasitet, kan
overnatte her heller enn på korridor.
Barneavdelingen har i perioder noe kapasitet (5-6 senger). Her er det aktuelt med
voksne pasienter fra infeksjon, hjerte og ortopedi etter nærmere avtale.
f)

Etablere 7A og 3B – lettpost som sengepost inntil videre
Åpning av buffersenger på 7A og 3B etter plan i medisinsk klinikk.

g) Konvertere rom brukt til pasientadministrasjon til pasientrom
h) Optimalisere tilgjengelige ressurser fra Bemanningsenheten
Trinn 2: Perioden mai-august 2020 (introduseres dersom målet ikke er nådd 30. april)
Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 videreføres dersom tiltakstrinn 2 iverksettes.
i)

Ledelse
Sentralisere beslutningsfullmakter til direktørens ledergruppe
De kapasitetsrelaterte tiltakene nedenfor vil endre de økonomiske forutsetningene
for klinikkdriften, og de fullmaktene som nå følger av lederavtalene.

j)

Sikre ferieavvikling med opprettholdelse av høyest mulig kapasitet

k) Innen 31. august gjennomgå gjeldende beredskapsplaner, for å påse at nødvendige strukturer er forberedt
l)

Kapasitet
Redusere elektiv virksomhet

m) Forsterke dialog med Vestfold-kommunene om bruk av ØHD-sengene
n) Reåpne Larvik sykehus, ortopedisk avdeling for 7-døgndrift
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o) Utvide eksisterende drift ved Kysthospitalet for døgndrift innen kirurgi og medisin
Trinn 3: Perioden september-desember 2020 (introduseres dersom målet ikke er
nådd 31. august)
Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 og 2 videreføres dersom tiltakstrinn 3 iverksettes.
Ledelse
p) Iverksette tiltak i beredskapsplan for uforutsett høyt belegg
Kapasitet
q) Forhandle om kjøp av sengeplasser i privat pasienthotell i rimelig nærhet
r) Forhandle om leie av plasser på Smidsrød helsehus, Færder for toårsperiode
Tiltaket forutsetter bruk av leger fra Sykehuset i Vestfold, og sykepleiere fra Færder kommune.
s) Reåpne Larvik sykehus, medisinsk post
Tiltaket innebærer at det må føres forhandling med Larvik kommune om midlertidig å suspendere nåværende leieavtale for SiVs sykehuslokaler.
t) Overføre pasienter til andre, nærliggende helseforetak
2. Administrerende direktør bes i styrets mai-møte gi en vurdering av måloppnåelse i sin
faste redegjørelse, med sikte på eventuell iverksetting av tiltakstrinn 2. Tilsvarende
vurdering bes eventuelt gitt i september-møtet, med sikte på eventuell iverksetting
av tiltakstrinn 3.
Møtebehandling
Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam orienterte om de foreslåtte tiltakene.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Styret ba om at det til neste møte blir gitt en sammenlikning av antall senger ved Sykehuset i Vestfold HF og andre helseforetak, relativt til befolkning i respektive opptaksområder.
Vedtak
1. Styret vedtar følgende trinnvise tiltaksplan, som skal sikre at Sykehuset i Vestfold HF
innen utgangen av 2020 har en andel korridorpasienter som er lavere enn helseforetakene på landsbasis:
Trinn 1: Perioden februar-april 2020
Ledelse
a) Seminar for å tydeliggjøre ansvaret for korridorpasienter
Hensikten med seminaret 24. februar 2020 er å utvikle felles erkjennelse om ansvaret for og viktigheten av kravet om at ingen pasienter skal ligge på korridor.
Seminaret vil omfatte innlegg fra interne og eksterne krefter. Målgruppe for seminaret er klinikksjefer, avdelingssjefer, berørte seksjonsledere i kirurgi og medisin,
samt akuttmottaket.
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Ansvarlig lege har ansvaret for hvor pasienten legges, mens ansvarlig sykepleier
har ansvaret for å melde fra når det ikke er mulig å ta imot flere pasienter til
sengeposten.
b) Introdusere ledermøter på kveldstid
I en periode på 3-4 måneder må avdelingsledere, i en oppsatt stafettordning,
være leder for et koordineringsmøte hver kveld (kl 19:00 eller 20:00). Øvrige deltakere i dette korte møtet må fastsettes. I dette møtet må den totale belastningen
på hver seksjon vurderes. Ved fare for korridorpasienter skal det vurderes hvilke
pasienter som skal overnatte i ledig seng i eksempel OBS-post eller barneavdelinger (se tiltak f).
c) Utskriving fra første øyeblikk
Tiltaket er knyttet til Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke Trygg utskrivning, og er basert på gode erfaringer fra Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Tiltaket vil bidra til å forenkle standardforløp, som involverer radiologiske undersøkelser
d) Studiebesøk til Sykehuset Telemark, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold og
Studiebesøk for klinikkledere og stabsmedarbeidere er gjennomført til Sykehuset
Telemark og til Oslo universitetssykehus, men besøk til Sykehuset Østfold gjenstår.
Kapasitet
e) Utnytte ledig kapasitet i OBS-post og barnepost
Akuttsenteret drifter i dag en OBS-post. Posten skal utvides til 13+13 senger, og
dette er en bufferkapasitet for hele sykehuset. Posten har bemanning både fra sykepleiere og leger. En økning på 8-9 pasienter i forhold til dagens kapasitet, kan
overnatte her heller enn på korridor.
Barneavdelingen har i perioder noe kapasitet (5-6 senger). Her er det aktuelt med
voksne pasienter fra infeksjon, hjerte og ortopedi etter nærmere avtale.
f)

Etablere 7A og 3B – lettpost som sengepost inntil videre
Åpning av buffersenger på 7A og 3B etter plan i medisinsk klinikk.

g) Konvertere rom brukt til pasientadministrasjon til pasientrom
h) Optimalisere tilgjengelige ressurser fra Bemanningsenheten
Trinn 2: Perioden mai-august 2020 (introduseres dersom målet ikke er nådd 30. april)
Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 videreføres dersom tiltakstrinn 2 iverksettes.
i)

Ledelse
Sentralisere beslutningsfullmakter til direktørens ledergruppe
De kapasitetsrelaterte tiltakene nedenfor vil endre de økonomiske forutsetningene
for klinikkdriften, og de fullmaktene som nå følger av lederavtalene
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j)

Sikre ferieavvikling med opprettholdelse av høyest mulig kapasitet

k) Innen 31. august gjennomgå gjeldende beredskapsplaner, for å påse at nødvendige strukturer er forberedt
l)

Kapasitet
Redusere elektiv virksomhet

m) Forsterke dialog med Vestfold-kommunene om bruk av ØHD-sengene
n) Reåpne Larvik sykehus, ortopedisk avdeling for 7-døgndrift
o) Utvide eksisterende drift ved Kysthospitalet for døgndrift innen kirurgi og medisin
Trinn 3: Perioden september-desember 2020 (introduseres dersom målet ikke er
nådd 31. august)
Alle tiltak fra tiltakstrinn 1 og 2 videreføres dersom tiltakstrinn 3 iverksettes.
Ledelse
p) Iverksette tiltak i beredskapsplan for uforutsett høyt belegg
Kapasitet
q) Forhandle om kjøp av sengeplasser i privat pasienthotell i rimelig nærhet
r) Forhandle om leie av plasser på Smidsrød helsehus, Færder for toårsperiode
Tiltaket forutsetter bruk av leger fra Sykehuset i Vestfold, og sykepleiere fra Færder kommune.
s) Reåpne Larvik sykehus, medisinsk post
Tiltaket innebærer at det må føres forhandling med Larvik kommune om midlertidig å suspendere nåværende leieavtale for SiVs sykehuslokaler.
t) Overføre pasienter til andre, nærliggende helseforetak
2. Administrerende direktør bes i styrets mai-møte gi en vurdering av måloppnåelse i sin
faste redegjørelse, med sikte på eventuell iverksetting av tiltakstrinn 2. Tilsvarende
vurdering bes eventuelt gitt i september-møtet, med sikte på eventuell iverksetting
av tiltakstrinn 3.

8/20 Administrerende direktørs orientering
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
8/20

Hensikten med saken
Administrerende direktør gir i hvert møte en muntlig orientering om aktuelle saker og temaer, som styret bør være kjent med.

11

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
D7DED284E91F4E349A72ADB7F1B745C4

16/20 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. februar 2020 - 19/10120-14 Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27. februar 2020 : Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 27.02.2020

Forslag til vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktør orienterte om følgende temaer:
1) Oppnevning av ny leder og ny nestleder for brukerutvalget
2) Helse Sør-Østs høringsinvitasjon om foretakstilhørighet for nye Holmestrand kommune
3) Gjennomføring av prosjektet Nære kontorer
4) Utbredelse og utfordringer knyttet nytt Corona-virus (Covit-19) v/ fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Redegjørelsen tas til orientering.

9/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
9/20

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

10/20 Status for oppfølging av styrevedtak
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
10/20

Hensikten med saken
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.
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Forslag til vedtak
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2020 til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr februar 2020 til orientering.

11/20 Styrets møteplan for 2020 - revisjon
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
11/20

Hensikten med saken
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. En justering vedrørende dato for styrets februar-møte ble vedtatt 26. september 2019, sak 78/19.
Med nye eieroppnevnte styremedlemmer fra 26. februar 2020, er det behov for å gjennomgå møteplanen på nytt. Dessuten bør datoen for november-møtet justeres, etter at
styreseminaret ble besluttet flyttet fram til mars måned.
Forslag til vedtak
Styret vedtar følgende plan for sine resterende møter i 2020:
o Tirsdag formiddag 24. mars, med styreseminar mandag ettermiddag 23. mars
o Onsdag 6. mai kl 14:15
o Torsdag 18. juni kl 09:15
o Torsdag 17. september kl 09:15
o Onsdag 14. oktober kl 14:15
o Onsdag 18. november kl 14:15
o Torsdag 17. desember kl 09:15

Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret vedtar følgende plan for sine resterende møter i 2020:
o Tirsdag formiddag 24. mars, med styreseminar mandag ettermiddag 23. mars
o Onsdag 6. mai kl 14:15
o Torsdag 18. juni kl 09:15
o Torsdag 17. september kl 09:15
o Onsdag 14. oktober kl 14:15
o Onsdag 18. november kl 14:15
o Torsdag 17. desember kl 09:15
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12/20 Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
12/20

Hensikten med saken
Styret vedtok møteplan for 2020 i møte 20. juni 2019, sak 63/19. Her følger oppdatert
versjon av styrets årsplan, med oversikt over de saker som forventes behandlet i 2020.
Oppdatering av årsplanen blir lagt fram i hvert påfølgende styremøte.
Forslag til vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020 til orientering.
Møtebehandling
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar oppdatert årsplan 2020 til orientering.

13/20 Referatsaker
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
13/20

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
Følgende tre referatsaker var ettersendt:
3. SiV HF - protokoll fra foretaksmøte 26.2.2020 (avtroppende) (ettersendt)
4. SiV HF - protokoll fra foretaksmøte 26.2.2020 (påtroppende) (ettersendt)
5. Helse Sør-Øst RHF - Oppdrag og bestilling 2020 Sykehuset i Vestfold HF) (ettersendt)
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar de framlagte referatsakene til orientering.
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14/20 Eventuelt
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
27.02.2020

Saknr
14/20

Det ble ikke reist temaer til dette punktet på dagsorden.

Møtet ble hevet kl. 18:35.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

17/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/10120-19

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Godkjenning av protokoll fra styrets ekstraordinære møte 14. april
2020
Vedlegg: Protokoll Styret for Sykehuset i Vestfold HF 14.04.2020
Hensikten med saken:
Forslag til protokoll fra styrets foregående møte er signert elektronisk av alle møtende
styremedlemmer.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styrets ekstraordinære møte 14. april 2020 godkjennes.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtetid

tirsdag 14. april 2020, kl. 16:00

Møtested

Skype og telefon

Arkivsak

19/10120

Møtedeltakere
Oppnevnt av foretaksmøtet (2020-2022):
Per Christian Voss, leder
Anne Biering, nestleder
Hans August Hanssen
Charlotte Johanne Haug
Valgt av ansatte (2019-2021):
Lise Nordahl
Trond Hugo Haukebøe
Geir Tollefsen
Observatører med tale og forslagsrett:
Erik Hansen
Anne Elisabeth Frogner

leder brukerutvalget
nestleder brukerutvalget

Forfall
Ingen
Av sju styremedlemmer deltok alle.
Ellers deltok
Ingen
Fra administrasjonen deltok
Administrerende direktør Stein Kinserdal
Klinikksjef MED Henning Mørland
Klinikksjef KIR Siri Vedeld Hammer
Klinikksjef KMD Lene Aasheim Hoffstad
Klinikksjef PH Jørgen Einerkjær
Kst direktør SD Henry Dallager
Programdirektør Jostein Todal

Fag- og samhandlingsdirektør Jon Anders Takvam
Økonomidirektør Roger Gjennestad
HR-direktør Bente Krauss
Forsknings- og innovasjonsdirektør Jørn E Jacobsen
Spesialrådgiver Per Jørgen Olafsen, møtesekretær

Styreleder Per Christian Voss gjorde rede for det tekniske opplegget for møtet.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
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Saker til behandling

15/20 Plan for økt behandlingskapasitet som følge av Covid-19
Behandlet av
1 Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato
14.04.2020

Saknr
15/20

Hensikten med saken
Det vises til foretaksmøtets vedtak 26. mars 2020 der SiV, i likhet med de andre HF-ene,
blir bedt om å legge konkrete planer for å møte Covid-19-utfordringene i hht. Folkehelseinstituttets analyser datert 24. mars. Planen skal oversendes HSØ senest 14.04.20. Alle
HF-ene gikk umiddelbart i gang med planarbeidet.
Forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.
Møtebehandling
Programdirektør Jostein Todal gjorde rede for plan for økt behandlingskapasitet.
Styremedlemmene kommenterte og stilte spørsmål til plandokumentet. Administrerende
direktør, samt berørte klinikksjefer og stabsdirektører besvarte spørsmålene.
Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Styret tar saken til etterretning.

Møtet ble hevet kl 17:05.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

18/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/00881-3

Saksbehandler: Jørn Evert Jacobsen

Forskning og innovasjon i SiV
Vedlegg:
Hensikten med saken:
Styret ved SiV HF får et innblikk i forsknings- og innovasjonsaktiviteten ved SiV HF.
Dagens tema er fra Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) ved Sykehuset i Vestfold
HF.
SiV HF og KPA har fått en ledende rolle i E-meistring nasjonalt og regionalt.
På 20-25 minutter klinikksjef Inger Meland Buene og spesialrådgiver Arne Repål gi en
oppfrisking i E-meistring som behandlingsmetode, og presentere kunnskapsgrunnlaget
for behandlingsformen og veien videre.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
SiV HF har som eneste HF i Helse Sørøst tatt i bruk E-meistring som behandlingsform.
Veiledet internettbehandling er et nytt konsept med en kombinasjon av personlig
oppmøte og et strukturert behandlingsopplegg over internett. Helse Bergen HF, har stått
bak hoveddelen av utviklingen av konseptet sammen med SiV HF.
Arbeidet i KPA ble behørig kommentert av helseministeren i årets sykehustale.
SiV HF, ved Arne Repål, har ledervervet i det første nasjonale Styringsrådet for Emeistring. Det er en ambisjon for SiV HF å ta en ledende rolle i utviklingen og utrullingen
av E-meistring i Helse Sørøst. På oppfordring fra Katrine Lofthus adm. dir,.har KPA
presentert ambisjonen for ledergruppen i Helse sørøst og for et samlet direktørkorps i
HSØ. Tilbakemeldingene var entydig positive, og det var et ønske om at SiV tar en
ledende rolle som et regionalt ressurssenter.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

19/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10208-5

Saksbehandler: Tom Einertsen

Rapportering Tønsbergprosjektet mars 2020
Vedlegg: Tønsbergprosjektet_Månedsrapport for mars 2020
Hensikten med saken:
Hensikten med saken er å gi styret en overordnet status for Tønsbergprosjektet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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1

Sammendrag

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
Det har ikke vært fraværsskader i mars – hittil i prosjektet har det vært seks tilsammen. Det er stort
fokus på at hygienekrav og tiltak for å unngå smitte av Coronavirus. Tiltakene er basert på
retningslinjene fra folkehelseinstituttet og byggenæringens landsforening. To personer på
prosjektet er hittil registrert smittet. Berørte personer ble satt i karantene, ingen tilfeller etter 23.
mars.
Det er for tiden også stort fokus på sikkerhet ifm. bygg J hvor det pågår prefab-montasje og med
flere potensielle farer.
Fremdrift
Oppnådd fremdrift for somatikkbygget per mars er 56 % mot planlagt 58 %. Det rapporteres i
henhold til hoved-fremdriftsplan revisjon 9 med overleveringsdato for somatikkbygget fastsatt til 1.
oktober 2021.
Per cut-off mars foreligger en del fremdriftsavvik for enkeltaktiviteter, men hoved-milepeler
overholdes. Etter cut-off har det vært god fremdrift, blant annet med arbeider gjennom påskeuken
og i skrivende stund er status for fremdrift meget bra; prosjektet er på plan.
Økonomi
Prosjektet måler fra periode mars mot budsjettrevisjon 5.0 som ble ferdigstilt i forrige periode.
Planlagt kostnadsfordelinger (produksjon) som ligger til grunn for S-kurver er oppdatert i henhold til
den siste budsjett- og planrevisjon.
Gjeldende budsjett og tidsplan vurderes som robust. Prosjektets sluttkostnad forventes
gjennomført innenfor kostnadsrammen. Innenfor IPD-kontrakten har det kun vært små bevegelser
siste periode.
Hoveddelen av reservene på byggherresiden (kap.6 TP Contingency) er øremerket konkrete
hendelser med usikkerhetsvurdering av det økonomiske utfallsrommet for disse. Reservene på
byggherresiden er redusert med netto 4 MNOK i perioden grunnet manglende prisvekst i mars,
forpliktede endringer og noe økt prognostisert reserve for brukerutstyr. Den prognostiserte rammen
er videre økt med 5 MNOK i perioden grunnet inkludering av godkjenning av SiV IKT finansiert
DCR-304.
IPD-rapporten viser begrensende endringer og avvik denne periode og det vurderes at den
økonomiske situasjonen er stabil. Selv om usikkerhetsvurderingene er vesentlig endret siste
periode, ved en reduksjon av prognose, jobbes det fortsatt med å realisere optimistisk scenario
gjennom effektiv produksjon og gode resterende innkjøp. Det er likevel fortsatt potensielle
hendelser som kan gå utover reserver og fortjeneste for IPD. Dog mener vi at de største
usikkerhetene er lagt bak oss. For å gi enda mer forutsigbarhet rundt estimert fortjeneste for IPDgruppen, er det fra periode mars etter forslag fra byggherre etablert en oppdatert oversikt over
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øremerking av kostnadsreserver innenfor IPD-kontrakten [Post 1-26 Contingency]. Denne blir
fremover også lagt ved denne rapporten.
Prognose for prosjektets samlede kostnadsramme inkludert estimert prisstigning tom. desember
2021, er per gjeldende periode 2.998 MNOK (-3 MNOK fra forrige periode). Inntjent
kostnadsramme per mars 2020 utgjør 2.987 MNOK (+4 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)

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

Påløpt
2 120
1 764
27
107
8
214
-

Gjenstående
878
675
123
44
-10
45

Sum
2 998
2 439
150
152
8
204
45

MNOK. prisnivå løpende

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. Det siste halve året har det vært begrenset vekst i indeksene, mens
periode januar og februar har vist en rekyl – spesielt for tekniske indekser. Det vurderes derfor at
kostnadsrammen nå ligger i det midtre sjiktet av utfallsrommet. Figur 2 og Figur 3 under viser
utviklingen siste halvår og hvordan gjeldende prognose er (løpende oppdatert).
Tønsbergprosjektet - Kostnadsramme

3 100

3 000

2 998

2 900

2 800

2 700

2 600

Faktisk

Prognose

Figur 1 – Utvikling av prosjektets kostnadsramme per gjeldende periode

Slutt TP

Slutt IPD

Bud.rev.6.0

Bud.rev.5.5
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Bud.rev.5.0

Bud.rev.4.0

Bud.rev.3.5
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Start TP
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Indekser - faktisk og prognose - ending (%) forrige mnd.
2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

Prognose
0,5 %

0,0 %

-0,5 %

BYGG

RØR

ELEKTRO

RØR-kontor

Figur 2 - Prisindekser brukt i prosjektet faktisk (endring, %, forrige periode) og prognose med 12 mnd. rullerende gj.snitt

Indekser byggherre - faktisk og prognose
124
122

120
118
116
114
112

110
108
106

BYGG

RØR

ELEKTRO

Figur 3 - Prisindekser byggherre - faktisk (innenfor merket område) og prognose

2

SHA, kvalitet, organisasjon

SHA
Det har ikke vært fraværsskader i mars – hittil i prosjektet har det vært seks tilsammen. Det er stort
fokus på at hygienekrav og tiltak for å unngå smitte av Coronavirus. Tiltakene er basert på
retningslinjene fra folkehelseinstituttet og byggenæringens landsforening. Det er for tiden også
stort fokus på sikkerhet ifm. bygg J hvor det pågår prefab-montasje og med flere potensielle farer.
To på prosjektet har til nå vært smittet av corona. Etter den 23. mars er ingen tilfeller registrert.
Berørte personer som har jobbet i nærheten ble sendt i karantene.
Det tilstrebes at det gis god og lik informasjon til alle på prosjektet. Antall personer på vernerunder
og HMS-kvarter reduseres.
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En positiv bi-effekt av corona-situasjonen, er at antall uønskede hendelser går ned. Det tilskrives at
alle jobber fokusert med å overholde regelverk, det er god ryddighet på plassen og god stemning.
Det vurderes at de største risikofaktorene knyttet til bygg E er passert unntatt fare for at ting kan
blåse ned fra taket samt brann. For bygg J pågår det for tiden prefab-montasje med mye heising
og arbeider i høyden. Det er stort fokus på sikkerhet rundt dette inkludert situasjoner mann/maskin
og fallende objekter.
Kvalitet
Kvalitetsoppfølgingen har i perioden hatt fokus på døråpninger, videre fuktighetsmålinger,
betongmålinger, maling og brannbeskyttelse. Det er mottatt en leveranse av baderoms-kabiner til
bygg J som kontrollert og OK.
Det er ikke rapportert problemer knyttet til manglende leveranser pga. corona-situasjonen så langt.
Baderomsmoduler fra nord-Italia ankom byggeplass noen dager før tiden!
Organisasjon
På tross av corona-situasjonen har prosjektet klart å opprettholde de viktigste milepelene.
Bemanningen lå i forrige periode på ca. 90 % men er i det senere økt til nærmere 100 %. Flere
utenlandske arbeidere har valgt ikke å reise hjem i påsken og har i stedet jobbet på prosjektet.

3

Fremdrift og milepeler

Fremdrift rapporteres i henhold til hoved-fremdriftsplan revisjon 9. Overleveringsdato for
somatikkbygget er fastsatt til 1. oktober 2021.
Baseline basert på planrevisjonen ble avsluttet i mars. Oppnådd fremdrift for somatikkbygget er 56
% mot planlagt 58 %.
Front-linje som følger vedlagt IPD månedsrapporten viser at det per mars forelå en del forsinkelser
på en del enkeltaktiviteter. Det rapporteres imidlertid at hoved-milepeler overholdes. Videre har det
etter cut-off mars vært god fremdrift, blant annet med arbeider gjennom påskeuken. Status per
skrivende stund er svært tilfredsstillende; prosjektet er på plan for alle kritiske aktiviteter.
Corona-situasjonen gjør at UPS blir ferdigstilt uke 33/34 mot planlagt uke 24. Videre er noen
delleveranser blant annet for rørpost forsinket, men ikke noe av dette er kritisk for prosjektet.
For bygg E vil mekanisk ferdigstillelse starte i tidlig juli for 5. etasje hvoretter alle etasjene blir
ferdigstilt frem mot 18. september i år. Gitt dagens situasjon er det forventet at vi når disse
milepælene.
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For bygg J er mekanisk ferdigstillelse planlagt til 5. mars 2021. Det jobbes nå med bærestruktur
som er planlagt ferdigstilt 25. mai i år. Fremdrift ligger ved avslutning av denne rapporten noe foran
planen.
Nedenfor vises S-kurve for somatikkbygg per mars (tom. mekanisk ferdigstillelse). S-kurver for
hver IPD-partner fremgår av vedlegg til IPD-rapport.
I forhold til tidligere baselinerevisjon fremgår det at kostnadseffektiviteten i prosjekter de siste
månedene (etter september 2019) har vært bedre enn det som tidligere rapporter har vist, med en
effektivitet > 1.0. Forrige versjon av baseline viste det motsatte, men dette er nå korrigert i revidert
baseline. Rapporterte effektivitetsfaktorer for kostnad (CV/AC) og fremdrift (SV/PV) siste periode
viser en utvikling som planlagt (dvs. begge faktorer =1.0).
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4

Kostnader

Nedenfor vises kostnadsstatus for IPD-gruppen per gjeldende periode samt endring i status fra
forrige periode. Prognosen per februar 2020 er nå budsjett revisjon 5.0, som det vil måles mot frem
til neste budsjettrevisjon planlagt høsten 2020.
Alle refererte tall i dette kapittel er eksklusive MVA.
Tabell 2 – IPD-report per gjeldende periode

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

Budget Items

1. IPD Total

Prognosis

Optimistic

Most likely

Pessimistic

Budget rev. 5.0

Movement
[Prognosis Bud.rev
4.0]

1 951 135

1 951 135

1 951 135

1 951 135

1 948 342

56 916

89 447

61 869

23 364

58 210

02 TARGET COST

1 894 218

1 861 688

1 889 266

1 927 771

1 890 133

020 Rigg og drift

277 747

273 581

277 747

284 135

277 465

282

021 Somatikk

856 362

840 467

856 362

874 524

851 982

4 380

022 Psykiatri

337 890

337 890

337 890

337 890

337 421

469

023 SITE

127 359

126 085

127 359

129 906

128 170

(811)

024 CURA

258 205

256 914

258 205

264 660

258 161

01 ICL

025 Indexation
026 Contingency

36 655

-

9 904 36 655

4 952 36 655

0
36 655

36 934

2 792
(1 293)
4 086

44
(279)

Prognose er nå sammenfallende med mest sannsynlig scenario for alle budsjettposter bortsett fra
indeks som vil variere fra måned til måned. Spesiet de tekniske fag ser oppsidemuligheter som det
jobbes for å realisere.
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Tabell 3 – IPD report: Endringer siden forrige periode

Movement - Prognosis [Current - Last Month]

Budget Items

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

1. IPD Total

-

2 792

01 ICL

-

402

02 TARGET COST

-

020 Rigg og drift
021 Somatikk

Prognosis

-

2 792

(1 695)

(1 293)

2 390

1 695

4 086

-

78

205

282

-

4 083

296

4 380

022 Psykiatri

-

-

469

469

023 SITE

-

(0)

(811)

(811)

024 CURA

-

10

34

44

025 Indexation

-

(1 781)

026 Contingency

-

-

1 781
(279)

(279)

Begrensede endringer i gjeldende periode etter en vesentlig reduksjon av prognose for Target
Cost og økning av ICL i forrige periode i forbindelse med budsjettrevisjonen. ICL går noe ned
denne periode pga. manglende prisvekst. IPD øker noe grunnet enkelte godkjente endringer.
Tabellen under viser gjeldende øremerking av IPD-gruppens reserver, som vil bli oppdatert
månedlig. Per gjeldende periode er i hovedsak alle reserver øremerket.
Tabell 4 - Øremerking av IPD-reserver

UFI
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5

Endringer

Nedenfor følger samlet oversikt over endringer siden oppstart. Importdato for underlaget er 21.
april 2020.
Siden forrige rapportering har det blitt godkjent endringer på totalt 5,7 MNOK, hvorav 0,5 MNOK
for TP-Contingency. Økningen av godkjente SiV IKT DCR-er har økt prognostisert kostnadsramme
tilsvarende. Uavklarte DCR-er er redusert med 6,6 MNOK siden forrige periode (men kun fordi
estimatene er tatt ut av DCR-loggen mens det jobbes med oppdatering av underlaget).

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

Account

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

Approved
74,6
8,3
29,0
15,2
127,0
13,5
140,6

Working assumption
Contested Unresolved
approved
0,0
1,1
-0,9
0,2
1,1
2,6
0,6
1,8
0,1
4,0
0,0
4,7
1,7
4,3
0,8
4,3
5,5
1,7
8,5

Sum
74,9
9,6
32,2
21,0
0,0
137,7
18,6
156,3

Under følger liste over alle beslutninger utført i mars og så langt i april (importdato 21.04.20):
DCR nr.
DCR-213
DCR-240
DCR-287
DCR-204
DCR-294
DCR-304
DCR-274
DCR-282
DCR-283
DCR-292
DCR-202
DCR-121

DCR Title
Decision
Decision date
Total Cost (incl. VAT)
Upgrading of Fire Escape Door to Full Access Door at Building F1 Main Entrance Approved
11.03.2020 kr
144 206,00
Replacement Anti-Barricade Door to 10 no. Forrums, F2 Building.
Withdrawn
11.03.2020
Istandsetting av fasade som blei revet i DCR 214
Approved
11.03.2020 kr
499 587,00
Ekstra IKT trekkerør i Håkon femtes gate fra PSY til K3
Approved
11.03.2020 kr
468 158,00
Pasientsignalanlegg, kabling, kobling av Best pasientsignalutstyr
Approved
02.03.2020 kr
4 497 607,00
Levering og idriftsettelse av BEST pasientsignalutstyr
Approved
14.04.2020 kr
5 223 051,00
Istandsetting av fasade på K3 samt leie av K3
Approved
11.03.2020 kr
DCR-214(b) - Storage of Climate wall panels
Approved
11.03.2020 kr
1 153 708,00
DCR-214(c) - Storage of bathroom pods (Bygg J)
Approved
11.03.2020 kr
167 131,00
Additional bed rock deviation Bygg J - Access J2/J3 and U1 area zone 9. Requiring
Approved
increased foundation design / construction
20.04.2020
(circa kr
6m deeper) 480 962,00
Client Furniture Delivery and Installation - Provision of temporary external Tent,
Approved
Floor Protection and Cleaning of areas
10.03.2020
after Furniture
kr installation
122 745,00
Modular cupboard inserts: Skanska to procure, articles remain BRU
Withdrawn
11.03.2020 kr
-

Price level
2019M04
2019M04
2019M10
2019M02
2019M12
2020M02
2019M08
2019M11
2016M11
2019M12
2019M02
2018M07

Funding
SiV Change Order
SiV Change Order
SiV Special Order
SiV-IKT
SiV-IKT
SiV-IKT
TP-Contingency
TP-Contingency
TP-Contingency
TP-Contingency
TP-Equipment
TP-Equipment
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6

Brukerutstyr

Prosjektering på utstyr som nylig er kontrahert er nesten ferdigstilt.
Radiologisk utstyr er den siste pakken med vesentlige bygningsmessige grensesnitt. Denne skal
være klar med leverandør på plass i juni 2020 slik at prosjektering kan ferdigstilles. Tilbud er under
evaluering.
Anskaffelsen av resterende utstyr er i rute.
Kostnader:
Per mars er andel forpliktede kostnader av prognosen for utstyr til somatikk ca. 13% (13,4 MNOK
inkl. mva.). Disse forpliktelsene er ca. 3,2 MNOK lavere enn budsjettert og bidrar til å øke
brukerutstyrs reserver tilsvarende. Det forventes ikke tilsvarende besparelser for resterende
avtaler. Andel forpliktelser vil øke framover slik at man blir enda tryggere på tallene.
Anbud på CT er under evaluering og tilbudspriser på mellom 12-14 MNOK eks. mva. er mottatt.
Det er holdt av 3 MNOK eks. mva. for CT-kostnad utover det som er budsjettert og det forventes at
deler av denne øremerkingen benyttes. Endelig avklaring skjer i juni.
Tabellen under viser gjeldende kostnadsstatus per mars 2020 og under vises en oversikt over
øremerking av resterende kostnadsreserver.

21
22
23

Felleskostnader
Utstyr psykiatri
Utstyr somatikk

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

Grunnutrustning (GRU)
Radiologi
Møbler
Øvrig

24

Contingency
Sum

Budget Prognose Deviation Comitted Remaining Contingency
Revision
[Prognose Sum
Sum
Budget
21,2
21,0 - Revision]
0,2
11,1
9,9
16,5
103,6

16,5
100,5 -

0,0
3,1

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

8,7
149,9

11,9
149,9

3,2
0,0

16,5
13,4

87,1

13,4
-

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

41,0

97,0

11,9
11,9

Tabellen vist nedenfor viser en nedbrytning av prognostisert kostnadsreserve med identifisert
øremerking for endringer og andre hendelser. Prognostisert reserve justeres hver måned for å
rammestyre mot budsjettet på 149,9 MNOK.
Siden forrige periode har ikke-øremerkede reserver fått en netto økning på 2,2 MNOK inkl. mva.
grunnet bedre avtaler enn forutsatt som har økt total reserve samt fratrakk på 1 MNOK grunnet
oppdateringer av uavklarte endringer (DCR-278 og DCR-077A).
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2 Equipment

11,9

- Godkjente TP Equipment DCRer

-2,4

- Uavklarte TP Equipment DCRer

-1,1

- Byggeleder

-1,7

- Økt prognose av CT-maskin
Sum øremerkede reserver

-3,8
-8,9

-Uidentifiserte hendelser

-3,0

Sum gjensående reserver

-

7

Kostnadsreserver

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

IPD ICL: - 2 MNOK
Byggherre totalt: -4 MNOK
o Godkjenning av endringer
o Manglende prisvekst i mars
o Brukerutstyr: + 3 MNOK grunnet bedre avtaler enn forutsatt

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

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

73
46
119
12
45
57
176

Tabellen under viser øremerking av gjenstående reserver under kap. 6 TP Contingency.
Hoveddelen av reservene på 45 MNOK er øremerket for ulike hendelser med ulik sannsynlighetsgrad. I tillegg inngår en avsetning på 18 MNOK for riving blokk A og B i henhold til tidligere
behandling i prosjektstyret.
Oversikten viser at gjenstående ikke-øremerkede reserver er begrenset (1,3 MNOK). Dog viser
mest sannsynlig scenario at ikke-øremerket reserve ligger på 11,7 MNOK. Dette er imidlertid ikke
mer enn prosjektet fortsatt må ha og er midler som må skjermes. Eventuell finansiering av
ytterligere endringsbestillinger fra TP-reserven må vurderes fra sak til sak.

19/20 Rapportering Tønsbergprosjektet mars 2020 - 19/10208-5 Rapportering Tønsbergprosjektet mars 2020 : Tønsbergprosjektet_Manedsrapport for mars 2020

TØNSBERGPROSJEKTET
Månedsrapport No. 35 (2020-03)

Unntatt off. Offl §23
Rev. 00

Status

UFI

Side 13 av 14
Tabell 6 - Disponering av prosjektets reserver per gjeldende periode, inkl. MVA

- Uavklarte endringer TP Contingency til dato

0,9

O
-18,0
-1,0
-0,3
-6,0
-2,0
-0,6
0,9

Sum ikke-øremerkede reserver

1,3

18,4

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

45,4
-18,0

- Uavklarte grensesnitt

-3,0

- IKT-systemer, Nedetid byggherreleverte

-0,5

- Byggutstyr - RS kontrakt 33,6 MNOK

-9,5

- Nyutviklet FDV-system, merarbeid for IPD

-3,0

- Nedbemanningsprofil

-2,0

- Kontordriftsfordeling

-2,0

- Prisjustering (metode og indeksutvikling)

-7,0

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

P
-18,0
-3,0
-1,0
-12,0
-3,5
-2,0
-3,5
-10,0
0,9

11,7

-6,7

Utestående krav ifm. prosjektkontoret og dom i lagmannsretten ble innbetalt til SIV forrige periode.
Det gjenstår kun et mindre ubetydelig beløp å inndrive som vi vil se i sammenheng med
tilbakeholdt beløp på 500.000 NOK for å få fremskaffet ferdigattest. Et beløp på 10 MNOK som var
øremerket for et eventuelt negativt utfall av siste rettsrunde, ble i perioden overført til TP-reserven
ifm. budsjettrevisjon 5.0.
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Usikkerhet og risikoforhold

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

4

Man evner ikke å følge gjennomføringsplanen for E- og Jbygget

5

Systematisk arbeide med ferdigstillelse og uttesting av
bygget

6

Uavklarte grensesnitt

7

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

8

Kontinuitet med nøkkelpersoner i prosjektet

9

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

10

9

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

Vedlegg (IPD Monthly Report No. 35, March 2020)

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

UFI
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

20/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/01873-1

Saksbehandler: Torgeir Grøtting

Kode- og registreringspraksis ved Sykehuset i Vestfold HF
Vedlegg:
Hensikten med saken:
Å orientere styret om hvordan man jobber med å sikre høy kvalitet på kode- og registreringsarbeidet ved Sykehuset i Vestfold HF.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Medisinske koder brukes for å beskrive hva helsesektoren behandler pasienter for, og
hvilke undersøkelser og behandlinger pasientene får. Disse opplysningene brukes blant
annet til planlegging av helsetjenestene, og de er også et viktig grunnlag for finansiering.
For at beskrivelsen av aktiviteten i helsevesenet skal bli korrekt er det viktig at kvaliteten
på kodingen er god. Personell i helsetjenesten som registrerer koder må derfor ha god
kjennskap til kodeverkene og de ulike reglene for bruk av kodeverkene, slik at de velger
riktig når de skal registrere koder som skal rapporteres til medisinske registre. Denne saken dreier seg om hvordan arbeidet med koding og registrering er organisert ved SiV.
Medisinsk koding - diagnosekoder
Det er viktig å skille mellom å stille en diagnose og å klassifisere (kode) en tilstand. En
diagnose er behandlers fritt formulerte beskrivelse av en aktuell tilstand. Å kode en tilstand vil si at man ved hjelp av kodeverket ICD-10 velger den eller de koder som til
sammen gir den best mulige statistiske beskrivelse av den tilstand behandler fritekstlig
har beskrevet.
Til enhver kode hører en klassifikasjonstekst. Denne teksten beskriver hvilken eller hvilke
tilstander som omfattes av den aktuelle koden.
Klassifisering av en tilstand ved hjelp av en eller flere koder vil ofte gi noe tap av presisjon. Behandlers formulerte tilstandsbeskrivelse vil ofte være presist beskrevet med medisinsk terminologi. Koden alene gir mindre informasjon enn behandlers fritekstlige formulering av tilstanden, men koden er tilstrekkelig for den bruk den er tiltenkt – som
overskrift på en mer eller mindre skarpt avgrenset statistisk gruppe av tilstander.
Man skiller mellom kode for hovedtilstand og kode for andre tilstander. Hovedtilstand
er den tilstanden som helsehjelpen hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen, bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen. Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med hovedtilstanden – eller som utvikler seg i løpet av
oppholdet, og som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det må tas hensyn
til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten.
Der det usikkert hvilke av pasientens tilstander som har vært hovedtilstand og hvilke
som har vært andre tilstander, skal den mest ressurskrevende tilstanden registreres som
hovedtilstand.
Medisinsk koding - prosedyrekoder
Eventuelle undersøkelser, behandling og tiltak som ble utført under oppholdet eller konsultasjonen, skal også klassifiseres og registreres. Dette er prosedyrekoder. På samme
måte som diagnosekodene innebærer prosedyrekodene tap av presisjon. Prosedyrekodene skal kodes i henhold til kodeverkene for medisinske, kirurgiske og radiologiske prosedyrer (NCMP / NCSP / NCRP).
Medisinsk koding - medikamenter
Ved bruk av koder for tilstander som enten skyldes eller viser til bruk av medikament,
skal alltid kode for det aktuelle medikamentet rapporteres (ATC-kode).
Medisinsk koding – uavhengig av finansieringsordning
Ofte snakkes det om medisinsk koding som synonym for finansiering gjennom Innsatsstyrt finansiering (ISF). Det er viktig å presisere at medisinsk koding skal gjøres uavhengig av hvordan spesialisthelsetjenesten er finansiert. Krav til høy kvalitet på medisinsk koding har vært gjeldende fra før innføring av ISF og kommer til å være gjeldende
også etter ISF.
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Medisinsk koding – årlig oppdatering av medisinske kodeverk
De medisinske kodeverkene er ferskvare og endres årlig. Nye koder kommer til, koder
settes ut av bruk, klassifikasjonstekstene endres, kodenes innhold presiseres osv. Dette
representerer utfordringer i forhold til å klare til enhver tid å være ajoure med gjeldende
kodeverk.
Medisinsk koding - journaldokumentasjon
Når en behandler oppsummerer en konsultasjon eller et opphold og skal ta stilling til
hvilke tilstander som er vurdert, utredet, behandlet eller på annet vis har påvirket helsehjelpen under konsultasjonen / oppholdet, er det mye behandler VET fordi behandler har
fulgt pasienten over tid. En av utfordringene ved medisinsk koding er at det kun er det
som er dokumentert i de tekstlige delene av journalen i forbindelse med den aktuelle
konsultasjonen / oppholdet som gir grunnlag for hva som skal kodes:
«Det skal fremgå av den skriftlige journaldokumentasjonen at alle tilstander som
er tatt med har hatt en reell betydning [….] Det er en umulig oppgave å i utgangspunktet vite sikkert hvilke tilstander som vil ha betydning for andre tilstander under ett opphold. Dette må bli en skjønnsmessig vurdering og denne vurderingen må være dokumentert i journalen» (Regelverk for koding 2019, e-Helsedirektoratet, side 13).
Medisinsk koding - Avregningsutvalget
Avregningsutvalget gir Helsedirektoratet råd i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis
og utfører kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten. Utvalget gir
råd knyttet til utbetalingsgrunnlaget i ISF-ordningen. Utvalgets arbeid skal bidra til at utbetalingene skjer i tråd med intensjonene bak den aktivitetsbaserte finansieringsordningen. Anbefalingene er av prinsipiell art og legger føringer for utvalgets og direktoratets behandling av lignende saker. Utvalget sies å være uavhengig og foretar sine vurderinger på faglig grunnlag.
SiV har, på samme måte som andre helseforetak, opplevd at Avregningsutvalget har
ment at koder er brukt feil og regelverk er mistolket. Eksempelvis er SiV avkortet fordi
oppfølging av pasienter med sykelig overvekt er kodet som «Poliklinisk rehabilitering»
gjennomført på Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, mens Avregningsutvalget mener denne oppfølgingen ikke er rehabilitering, men skal registreres som «Behandling».
Samtidig har Avregningsutvalget også synliggjort saker der SiVs tolkninger av kriterier
for bruk av koder ikke har vært riktige.
SiVs arbeid for å sikre høy kvalitet på medisinsk koding og registrering
Prosedyren
For å sikre at helseforetaket har så høy kvalitet som mulig på den medisinske kodingen
og rapporteringen som mulig, er det etablert felles prosedyre for foretaket. Klinikkene
kan ha egne lokale prosedyrer i tillegg. Prosedyren ved SiV innebærer at alle seksjoner
har en kodeansvarlig lege / psykolog og en registreringsansvarlig på kontor. Disse har et
spesielt ansvar for å holde seg oppdatert på koderegler, veiledninger og å etablere gode
registreringsrutiner. De har videre det overordnede ansvaret for opplæring av leger og
annet involvert personale i forhold til hva som skal kodes og for seksjonens rutiner. Det
påhviler kodeansvarlige et spesielt ansvar for å sette nyansatte leger inn i seksjonens rutiner også på dette området.
Det skal ved hver seksjon være etablerte rutiner for kvalitetssikring av kodingen og registreringen. Rutinene skal bygge på godt samarbeid mellom kontorpersonell og helsepersonellet.
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Hver klinikk er oppfordret til å etablere forum der leger møtes og tar med seg ulike
problemstillinger som gjelder koding.
Årlige endringer - informasjon
Ved de årlige endringene i kodeverkene med tilhørende regelverk samt Regelverk for
Innsatsstyrt finansiering, utarbeider Analyseseksjonen informasjonsmateriell der man
oppsummerer endringene innenfor de ulike fagområdene. Videre deltar Controlling og
Analyseseksjonen på møter i klinikkene for å informere om endringene.
Månedlige tilbakemeldinger på kodekvalitet
Rett etter hvert månedsskifte utarbeider og distribuerer Analyseseksjonen til kode- og
registreringsansvarlige oversikter over faktiske feilklassifiseringer, og over opphold der
koden eller kodekombinasjoner erfaringsmessig indikerer feilkoding. Videre inneholder
oversiktene opphold der for eksempel liggetid ikke korresponderer med oppholdets liggetid, der registrerte prosedyrekoder er kombinert med diagnosekoder som er uvanlige
osv. Seksjonenes kode- og registreringsansvarlige følger dette opp videre.
Feilsjekkapplikasjon
Det er ved SiV utviklet en applikasjon som bistår kode- og registreringsansvarlige i arbeidet med kode- og registreringskvalitet. Denne applikasjonen fanger fortløpende opp konsultasjoner og opphold der det mangler koder, der det er åpenbare feilkoder (for eksempel mannlig pasient kodet med kode for Enkeltfødsel) samt feil og mangler i administrative registreringer (som manglende kommunenummer, feil angivelse av sted for behandling (jf egne regler for for eksempel telefonkonsultasjoner)).
Eksterne revisjoner av kodekvalitet
SiV har i en årrekke gjennomført revisjoner av kvaliteten på medisinske koding. Hvert år
gjennomgår Analysesenteret as den medisinske kodingen på to seksjoner. Det avholdes i
etterkant av revisjonen møter med fagmiljøet på den reviderte seksjonen der resultatene
fra revisjonen gjennomgås og man legger planer for oppfølging av resultatene av revisjonen.
Vurdering:
Det tradisjonelt viktigste formålet med medisinsk koding har vært epidemiologi. Dataene
danner imidlertid også grunnlag for administrasjon, styring, planlegging og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester. Videre brukes dataene til medisinsk forskning, de danner
grunnlag for etablering av og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre og skal bidra til forebygging av ulykker og skader. Dataene brukes også som grunnlag for finansiering av spesialisthelsetjenester gjennom ISF. Det er derfor av stor betydning at kvaliteten på den medisinske kodingen er høy.
Det er uttrykt kritikk mot å bruke medisinsk koding som grunnlag for finansiering. Bakgrunnen er at man frykter at kodingen mer gjenspeiler hva som gir økonomisk høy refusjon enn hva som er pasientens tilstand. Det er derfor gjennomført en rekke revisjoner
av kodepraksis blant annet i regi av Riksrevisjonen. Disse revisjonene viser at det er feil
og svakheter i medisinsk koding. Det er imidlertid ikke indikasjoner på at disse feilene og
svakhetene er flere etter innføring av Innsatsstyrt finansiering enn før.
Medisinsk koding innebærer utøvelse av medisinskfaglig skjønn. Å definere hva som har
vært hovedtilstand og eventuelle andre tilstander som har vært håndtert under et opphold / konsultasjon og som skal danne grunnlag for rapportering til medisinske registre
inkludert Norsk Pasientregister (NPR), er en oppgave som SiV har definert at primært tilligger legegruppen. SiV har derfor så langt ikke organisert medisinsk koding som en oppgave som legges til et sentralt «kodekontor», slik enkelte andre helseforetak har gjort.
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De årlige endringene som gjøres i kodeverk, koderegler og regelverk for Innsatsstyrt finansiering innebærer en stor utfordring både i forhold til å informere om endringene på
en god måte og ta i bruk ny veiledning. Det vanskeligste i det å skifte atferd på dette
området, er avlæring av gammel praksis. I og med at kodeverk er ferskvare, er det en
risiko å lage såkalt kortlister med oversikt over seksjonens hyppigst brukte koder. Erfaringsmessig endrer regelverket seg oftere enn slike lokale kortlister.
Medisinsk koding inngår ikke som del av verken medisin- eller sykepleierstudiet. Det å
skulle oversette en velformulert beskrivelse av en tilstand til en statistisk kode, er derfor
både noe fremmed for nyutdannet helsepersonell og oppleves i mindre grad som en meningsfull oppgave. Det påhviler derfor helseforetakene et stort ansvar for å etablere at
man har gode rutiner for å sikre så høy kvalitet på den medisinske kodingen som mulig.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

21/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
20/00269-1

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for
ledende ansatte
Vedlegg: 1. Note vedr. erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2019
2. HOD Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og
selskaper med statlig eierandel (17.3.2015)
Hensikten med saken:
Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a annet ledd, at helseforetaket
årlig skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som note i årsregnskapet.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte for kommende regnskapsår 2020, med redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår 2019. Erklæringen inntas som note til årsregnskap 2019 for Sykehuset i Vestfold HF.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Vedtekter for Sykehuset i Vestfold HF bestemmer i § 8a annet ledd, at helseforetaket
årlig skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal tas inn som note i årsregnskapet.
Erklæringen skal være i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 a, og skal inneholde:
1) retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret
2) redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
3) redegjørelse for virkningene for foretaket av avtaler om godtgjørelse som er inngått
eller endret det foregående regnskapsåret
Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er
fulgt opp i eventuelt underliggende virksomheter.
Erklæringen skal behandles i foretaksmøte for Sykehuset i Vestfold innen utgangen av
juni 2020, sammen med godkjenning av årsregnskap 2019.
Vurdering:
Lederlønnspolitikken i Sykehuset i Vestfold HF vurderes både for 2019 og 2020 å være i
tråd med de statlige retningslinjene.
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Årsregnskap 2019

Note vedr. erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2019
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, stabsdirektører og
klinikksjefer som ledende ansatte. Sykehuset i Vestfold HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for
ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt i henhold til notat fra HOD 17. mars 2015) hvor hovedprinsippet er at;
Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til
moderasjon i lederlønningene.
Styret for Sykehuset i Vestfold HF har i sak 068/2011 behandlet ”Veileder for styrearbeid i helseforetak” som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn for ledende ansatte.
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012, jfr. aksjelovens § 616a med virkning for regnskapsåret 2011.
Sykehuset i Vestfold HF har som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.
Lederlønnspolitikken bygger på vedtatte retningslinjer og er i tråd med prinsipper som beskrevet over.
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at adm. direktør inngår
avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling.
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2019
Styret i Sykehuset i Vestfold HF mener at lederlønnspolitikken i 2019 har vært i tråd med de statlige
retningslinjene.
Det ble i 2019 gjort justeringer i lønningene for gruppen besluttet av styret/direktøren, som i snitt lå på
samme nivå som snittet for øvrige ansatte i foretaket.
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2020
Sykehuset i Vestfold HF vil også i 2020 ha som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige
arbeidsvilkår.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
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Sakstype: Beslutning
Saksid:
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Saksbehandler: Roger Gjennestad

Årsberetning og årsregnskap 2019
Vedlegg: 1. Styrets Årsberetning 2019
2. Årsregnskap 2019 med noter
Hensikten med saken:
I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta
årsberetning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen
med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. Det er styremedlemmene på vedtakstidspunktet som skal signere årsberetning og
balanseoppstillingen.
SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap.
For 2019 budsjetterte SiV med et overskudd på 105 millioner kroner. Regnskapet viser
et resultat på 133 millioner kroner, 28 millioner kroner bedre enn budsjett. Foretaket
bruker hele overskuddet til å styrke sin investeringsevne.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2019.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sykehuset i Vestfold HF
ÅRSBERETNING 2019

Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er et helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF (HSØ), og
gir spesialisthelsetjenester primært til befolkningen i Vestfold. Sykehuset har drift i egne
og leide lokaler flere steder i Vestfold, med Tønsberg som helseforetakets faglige og
administrative tyngdepunkt.
Sykehuset har også oppgaver innen forskning og utdanning samt opplæring av pasienter
og pårørende.
Redegjørelse for foretakets utsikter
Styret og administrerende direktør legger fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av
årsregnskapet. Foretaket har god faglig utvikling og aktiviteten vokser. Den økonomiske
utviklingen har gjennom flere år vært god. Det har bl.a. medført at foretaket i
Statsbudsjettet for 2015 fikk midler til Tønsbergprosjektet. Prosjektet består av 2 bygg.
Et psykiatribygg som ble tatt i bruk i mai 2019, og et somatisk bygg som etter planen tas
i bruk ultimo 2021. Foretaket har økt sitt overskudd år for år for å møte høyere rente- og
avskrivningskostnader når foretaket tar i bruk disse byggene. Til tross for høyere
avskrivningskostnader som følge av nytt psykiatribygg, fikk SiV et overskudd i 2019 på
133 millioner kroner, noe som er 28 millioner kroner høyere enn budsjett, og 18 millioner
kroner høyere enn i 2018.
Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens
Helseorganisasjon. Det er på tidspunktet for regnskapsavleggelsen stor usikkerhet
knyttet til den videre utviklingen av pandemien og hva det vil bety for foretaket. Basert
på de forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet, hadde foretaket et vesentlig
budsjettavvik i mars og ser ut til også få det i april. Basert på bestilling i foretaksmøte er
det iverksatt tiltak for å forberede og senere håndtere en situasjon med et stort antall
koronasmittede pasienter. Dette arbeidet krever ressurser som gjør at behandling av
øvrige pasienter reduseres. Det vil få stor betydning for måloppnåelsen på mange
områder. Uten tilførsel av nye midler vil den økonomiske situasjonen i 2020 bli svært
utfordrende.
Fra årsskiftet og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av
vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.
Pasientbehandling: Stabilt høy aktivitet
Innføring av ISF for psykisk helsevern og rusbehandling innebar et radikalt brudd med
hva som ble regnet som aktivitet før og etter 1. januar 2017. Overgangen innebar også
nye regler i forhold til hvordan aktivitet skal registreres. En del av økningen i polikliniske
konsultasjoner innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra
2017 til 2018 (7,8%), skyldes derfor sannsynligvis mer korrekt registrering.
Aktivitetsøkningen har imidlertid fortsatt gjennom 2019 og økningen i polikliniske
konsultasjoner fra 2018 er på 5,8%.
I tråd med «Oppdrag og bestilling 2019» fortsatte SiV utviklingen med å vri somatisk
pasientbehandling fra døgnbehandling til dagbehandling, og videre fra dagbehandling til
poliklinisk behandling. Målet har vært å behandle pasientene best mulig på lavest mulig
ressursnivå. I 2019 reduserte somatikken antall døgninnleggelser med mer enn 7%,
mens antall dagopphold økte med 11,7% og polikliniske konsultasjoner økte med rett
under 4%. For somatikk utgjør dagbehandling en stadig økende andel av helseforetakets
aktivitet (9,2%). Poliklinisk aktivitet utgjør den største aktiviteten ved foretaket med
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drøye 80% for somatikk og vel 98% for psykisk helsevern og rusbehandling målt i antall
pasientkontakter.
Samlet var det 85.300 enkeltindivider ved somatikken i SiV i 2019. Disse sto for 311.300
pasientkontakter. Aktiviteten resulterte i 58.931 DRG-poeng, noe som er en oppgang på
0,4% prosent fra 2018.
Innenfor psykisk helsevern og rusbehandling var det 12.100 enkeltindivider som fikk
behandling i 2019.
Samhandlingsreformen
Reformen ble for somatiske pasienter iverksatt fra 1. januar 2012. Reformen medførte
fra starten i 2012 endringer i finansieringen for at kommunene skulle ta imot pasienter
på det tidspunkt hvor de blir utskrivningsklare fra sykehus. For SiV innebar denne
omleggingen en varige reduksjon i rammeinntekten på 25,7 millioner kroner. Disse
midlene ble overført til kommunene. Fra 2019 reformen ble utvidet til også å gjelde
pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. Det medførte et nytt uttrekk fra
SiV, denne gang på 7,3 millioner kroner. Kommunene har heller ikke i 2019 klart å ta
imot alle utskrivningsklare pasienter til avtalt tid, slik at denne pasientkategorien til tider
har opptatt et betydelig antall senger på SiV. Foretakets inntekt på dette beløp seg til
12,6 millioner kroner, godt under halvparten av det som er trukket ut av midler.
Midler til drift av Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud (ØHD) ble fra 2016 overført fra
helseforetakene til kommunene. Slike enheter, med til sammen 29 senger, er nå etablert
for samtlige kommuner. Det er usikkert hvilken netto økonomisk konsekvens denne
endringen har gitt for helseforetak og kommuner. Utnyttelsen av sengene varierer
mellom enhetene, og det usikkert i hvor stor grad de avlaster sykehuset slik intensjonen
var. Det er etablert et Faglig Forum for ØHD i Vestfold for å videreutvikle tilbudet.
På bakgrunn av endret kommunestruktur med reduksjon av antall SiV-kommuner fra 12
til 6 (samme befolkning), er det over tid gjort endringer i strukturen for
samhandlingsarbeidet i Vestfold.
Kommunene deltok aktivt i 2018 og 2019 i arbeidet med utviklingsplan for sykehuset.
Det er etablert et felles overordnet utfordringsbilde mellom SiV og kommunene om en
nødvendig utvikling av et mer integrert helsevesen på tvers av dagens forvaltningsnivåer. Både i enkeltprosjekter og i arbeidet med realiseringen av «Nasjonal helse- og
sykehusplan», blir samarbeidet med kommunene stadig tettere. Nasjonal helse- og
sykehusplan forutsetter at helseforetakene og kommunene etablerer «Helsefellesskap»
der det defineres samarbeid på tre ulike nivåer; helsefaglig (prosedyrer), strategisk
(administrativ ledelse) og partnerskap (politisk/administrativ toppledelse).
Pasienttilfredshet
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har ikke publisert en
fullstendig nasjonal undersøkelse om pasienterfaringer ved somatiske sykehus siden
2015. I 2019 publiserte Folkehelseinstituttet for første gang en undersøkelse om
foresattes erfaringer med poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge.
Foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker måler på
spørsmål som grupperes til fem indikatorer. SiV sine resultater på disse er:
 Ventetid (best i landet)
 Erfaringer (fjerde best i landet)
 Utbytte (femte best i landet)
 Fornøydhet (tredje best i landet)
 Endring (tredje best i landet)
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Indikatorscoren er beregnet som gjennomsnitt av de enkelte spørsmålene som inngår i
hver indikator.
SiV har over tid arbeidet med å utvikle sin egen lokale undersøkelse om
pasienterfaringer. Løsningen så langt er tungvint for pasienten og svarprosenten er helt
nede i 3%. Som ledd i arbeidet med å realisere satsingsområde 1 Kvalitet og
pasientsikkerhet jobbes det med å utvikle ny løsning for å følge pasientenes erfaringer
med helseforetakets tilbud.
En parallell til målinger om pasienttilfredshet har Folkehelseinstituttet også oppdatert
undersøkelsen om hvordan fastleger vurderer distrikt s psykiatriske sentre (DPS).
Svarene fra fastlegen er oppsummert med score på en skala fra 0 til 100 hvor 100 er
best, på syv ulike indikatorer:
 Bemanning:
44 (Nasjonalt snitt 44)
 Kompetanse:
56 (Nasjonalt snitt 55)
 Veiledning:
41 (Nasjonalt snitt 32)
 Henvisninger:
49 (Nasjonalt snitt 46)
 Epikriser:
55 (Nasjonalt snitt 55)
 Ventetid:
50 (Nasjonalt snitt 43)
 Akutt situasjoner:
55 (Nasjonalt snitt 51)
SiV har forbedring på alle områdene, og scorer nå høyere enn eller likt med
landsgjennomsnittet på alle syv områdene.
Forskning og innovasjon
Forskning ved SiV er først og fremst knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk
praksis ved sykehuset. Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort
eller lang sikt kan gi en bedre helsetjeneste, og bidra til medisinsk utvikling. I tillegg er
et godt og bredt forskningsmiljø viktig for fag- og kompetanseutvikling, noe som igjen er
viktig for rekruttering av fagpersoner til sykehuset.
Styret har på styremøtene gjennom året fått en orientering om forskning og innovasjon
fra ulike forskere i foretaket. De fleste pågående forskningsprosjekter ved sykehuset har
etablert et samarbeid med akademiske miljøer nasjonalt og/eller internasjonalt. Et av de
styrkede forskningsområdene for sykehuset er knyttet til antibiotikaresistens.
SiVs systematiske satsning på forskning gjennom flere år ser foretaket nå resultater av.
Forskningsaktiviteten har de siste årene vært høy sammenlignet med andre helseforetak
i Norge basert på NIFU-poeng i den årlige forskningsrapporteringen til Helse- og
omsorgsdepartementet (HOD). Foreløpig resultater fra forskningsrapporteringen i 2019
viser at forskningsaktiviteten ved SiV fortsatt er høy. Forskere ved SiV publiserte mer
enn 150 vitenskapelig artikler i 2019, og over 15% er nivå 2 artikler. I tillegg avla 5
forskere sin doktorgrad i 2019.
Det er utviklet en ny strategi for forskning og innovasjon. Strategien har mer vekt på
klinisk forskning og samhandlingsforskning. Sykehuset jobber systematisk med å øke
prosentandelen av budsjettet til finansiering av forskning. Sykehuset ønsker spesielt å
styrke den eksterne finansieringen av forskningsprosjektene den kommende tiden.
Den strategiske satsningen på innovasjon ved SiV er økende. Sykehuset i Vestfold
mottok eksterne midler fra HSØ til 4 innovasjonsprosjekter i 2019. Prosjektene fokuserer
spesielt på tjenesteinnovasjon og eventuell bruk av ny teknologi for å møte både
brukernes og sykehusets behov for økt kvalitet og mer brukersentrerte tjenester.
Kvalitet og pasientsikkerhet
Ledelse av pasientsikkerhet handler om å bygge en kultur, sikre kompetanse og utvikle
systemer som understøtter en helse- og omsorgstjeneste der kvaliteten på tjenestene
gjenspeiler seg i ansattes atferd. Pasientsikkerhetsprogrammet “I trygge hender”, har
som hovedmål å:
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Redusere pasientskader
Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Det er arbeidet i flere år med implementering av tiltak i forbindelse med
pasientsikkerhetsprogrammet. SiV har etablert en egen programledelse som sikrer at de
enkelte innsatsområdene følges opp i tråd med kampanjens intensjon.
I forbindelse med foretakets budsjett- og strategikonferanse i 2018 ble det besluttet seks
innsatsområder for SiV. De seks innsatsområdene er:
1. Pasientsikkerhet og kvalitet
2. Produksjons-, prosess- og ressursplanlegging og styring
3. Organisasjonsutvikling
4. Ledelses- og lederutvikling
5. Kompetanse
6. Medarbeidere
Innsatsområdene 2 – 6 skal alle støtte opp under innsatsområde 1, Pasientsikkerhet og
kvalitet.
Etter nevnte konferanse i 2018 er innsatsområde 1 vært grundig diskutert i ledermøter
og i arbeidsgrupper oppnevnt av administrerende direktør. På budsjett- og
strategikonferansen i 2019 ble arbeidet forankret, og ansvar for innsatsområde 1 med
utvikling av handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitet 2019 – 2023 ble tillagt
fagdirektør og direktør for forskning og innovasjon. I løpet av 2019 ble handlingsplanen
for pasientsikkerhet og kvalitet vedtatt.
Planen skal sikre at nasjonale og lokale mål om målrettet og samordnet innsats for
trygge og sikre tjenester nås i SiV. Planen skal som et minimum bidra til at SiV oppnår
krav i Oppdrag og Bestilling (OBD) samt målsettinger i Utviklingsplanen for SiV 20182035. Planen er ikke uttømmende, men det er gjort en prioritering av mange gode og
nødvendige tiltak.
Målsettingen for innsatsområdet er at SiV skal sikre at god pasientbehandling og god
pasientopplevelse erfares fra første møte. SiV skal bygge en kvalitetskultur, der det
legges til rette for å gjøre ting riktig første gang, og dermed oppnå maksimal
helsegevinst og unngå unødig skade. Økt bruk av presisjonsmedisin vil bidra til dette.
Kvalitetsforbedring skal skje gjennom en kontinuerlig prosess, både på system-, gruppeog på individnivå. SiV jobber aktivt for at brukerstemmen skal bli tydeligere.
Lederansvaret for pasientsikkerhet og kvalitet er tydeliggjort i Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Planen legger derfor stor vekt på leders
rolle i dette arbeidet.
SiV har utviklet egen modell for pasientforløp, SiV-metoden, og denne er godt forankret i
store deler av organisasjonen. Ved bruk av SiV-metoden kan foretaket identifisere
risikoområder for pasientsikkerhet og kvalitet.
I prosessen etter budsjett- og strategikonferansen i 2019 har foretaket tatt utgangspunkt
i nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, men også videreført
de elementer som har fremkommet som viktige for SiV også i prosess før denne
konferansen. I sak 82/19 fra 07. mai 2019 ble utkast til plan forelagt ledergruppen. I
møte kom det flere innspill til forbedringer og endringer. I tiden etter dette møte er disse
innspillene forsøkt tatt inn i foreliggende utkast.
I planen er det gitt føringer for ledelse og kultur, kompetanse, nasjonale satsinger og
systemer og strukturer med anbefalinger om lokale tiltak rettet mot hvert av disse
områdene. Videre er det konkretisert innsatsområde for 2019 og 2020 med felles
innsatsområde Trygg utskriving. For 2021 vil viktigste satsingsområde være Trygg
innskriving.
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I tillegg utfordrer handlingsplan til minst 1 lokalt forbedringsområde årlig som kliniske
enheter velger ut selv og som skal forankres og rapporteres i lederlinjen.
Inntrykket er at bevisstheten på en mer proaktiv, forebyggende arbeidsform har fått
fotfeste. Engasjementet for å arbeide systematisk med forbedringsarbeid er i økende
grad etablert som en kultur ute i de ulike fagmiljøene ved sykehuset. Foretaket har blant
annet gjennom de siste årene utviklet en risikotavle til daglig bruk ute ved de somatiske
avdelinger for å identifisere og forebygge uønskede pasienthendelser - risikomøter.
Arbeidet med denne metodikken er også videreutviklet og benyttet inn i «Klinikk psykisk
helse og rusbehandling» og «Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering».
Alle avvik i pasientbehandlingen meldes i eget avvikssystem. Sykehuset ønsker fortsatt å
bedre meldekulturen, og har de senere årene sett en økning i meldte avvik fra ansatte.
Antallet meldte pasienthendelser viser en svak økning i 2019 sammenliknet med 2018.
Antallet meldte hendelser med betydelig skade er imidlertid redusert. Samtidig er antallet
hendelser med påfølgende forslag til bedret kvalitet, økt. Det er etablert kvalitetsgrupper
og utvalg på alle nivå, slik at uønskede hendelser benyttes til læring og forbedring av
virksomheten. Sykehuset publiserer hendelsene på internett, hvor målsettingen er at
dette skal påvirke internt til større grad av åpenhet og læring, og at foretaket ut mot
befolkningen og brukerne synliggjør at uønskede hendelser tas på alvor og at det kan
bidra til større grad av tillit. Erfaringen med publiseringen så langt er gode.
Som de siste årene har pasientforløpsarbeidet også i 2019 vært et satsingsområde ved
sykehuset. Det har vært arbeidet videre med å få forløpseiere og forløpskoordinatorer på
plass for alle kreftsforløpene. Videre har det vært arbeidet mye med å innføre og nye
pakke- og pasientforløp innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling. Arbeidet
med kreftpakkeforløpene har bidratt til endret og forbedret logistikk for flere av
forløpene. Samtidig er arbeidet krevende og sykehuset har satset betydelige ressurser
gjennom økt bemanning for å styrke innføringen.
Kvalitetsindikatorer knyttet til ventetider, epikrisetider og fristbrudd så vel som uønskede
hendelser i form av fall, feilmedisinering og sykehusinfeksjoner er innarbeidet i alle
lederavtaler med spesifikke mål. Det er oppdatert/etablert skriftlige prosedyrer for
legemiddelhåndtering, herunder prosedyrer for evaluering, kontroll og vurdering av
risikoforhold. Prevalensundersøkelsene knyttet til sykehusinfeksjoner er gjennomført fire
ganger og det er innført løpende insidensregistrering av sykehusinfeksjoner (NOIS).
Andelen saker som har fått medhold i Norsk Pasientskade Erstatning (NPE) i 2019 var på
landsbasis 21% (samme som i 2018). Andelen saker med medhold for pasienter
behandlet ved SiV var i samme periode 16% (opp fra 14% i 2018). Sykehuset har
bevisst arbeidet for at pasienter som utsettes for uønskede hendelser får informasjon om
ordningen, slik foretaket er pålagt. I økonomimodellen til HSØ er budsjettet for
erstatninger delt mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket. SiV har
egenandel på alle erstatninger opp til kr. 100.000,-. I 2019 var kostnaden for foretaket
for disse egenandelene 1,2 millioner kroner (1,0 millioner kroner i 2018). Totale
erstatninger vedtatt i NPE for SiV i 2019 var 22,8 mill kr (25,7 mill kr i 2018).
Klassifiseringen av hendelser er laget med utgangspunkt i nasjonale anbefalinger fra
Kunnskapssenteret.

Brukermedvirkning
Brukerutvalget ved SiV er et rådgivende organ for administrerende direktør og styret i
spørsmål som angår brukerperspektivet i pasienttilbudet. Brukerutvalget arbeider for at
brukerkompetansen blir benyttet i utforming av tjenestene. Det ble i begynnelsen av
2018 også etablert et Ungdomsråd ved SiV. Ungdomsrådet har ikke helt funnet sin form
ennå.
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Administrerende direktør og sekretær for Brukerutvalget deltar på utvalgets møter.
Brukerutvalgets medlemmer deltar i prosjekter ved SiV, på interne og eksterne
konferanser og seminarer, samt samarbeidsmøter. Leder og nestleder av brukerutvalget
er observatører i SiV-styret. Brukerutvalget er representert i sykehusets overordnede
kvalitetsutvalg og i forskningsutvalget. Det er oppnevnt klinikk-kontakter fra
Brukerutvalget og disse møter i klinikkenes fora etter avtale med klinikksjefene.
I 2019 er ordningen med tilsatt rådgiver for brukermedvirkning i 50% stilling videreført.
Denne rollen har styrket SiV sin brukermedvirkning både på individ- og systemnivå. En
viktig arbeidsoppgave er å bygge opp en bank av kompetente brukere som SiV sin
organisasjon kan benytte seg av inn mot enkeltprosjekt. Denne funksjonen erstatter ikke
brukerutvalgets funksjoner, men er et tillegg for ytterligere styrking av
brukermedvirkning.
Arbeidsmiljø
Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for medarbeidernes trivsel og derigjennom
kvalitet og resultater innenfor pasientbehandlingen og annen drift. Ledere har et særlig
ansvar for videreutvikling av arbeidsmiljøet gjennom egne medarbeidere, konkretisert i
lederavtaler og tilhørende dokumenter. Videre har alle medarbeidere et medansvar for
sitt arbeidsmiljø.
Den nasjonale medarbeiderundersøkelse ForBedring som ble iverksatt for alle sykehus i
2018 og er videreført i 2019. Undersøkelsen vil gjentas årlig og gjør det mulig å
sammenligne utviklingen år for år. Resultatet av undersøkelsen i 2019 viser at det
generelt er god jobbtilfredshet, men påviser også variasjoner i organisasjonen og
områder som krever spesiell oppmerksomhet i oppfølgingsarbeidet. Det legges stor vekt
på at oppfølgingen av undersøkelsen skjer i den enkelte seksjon.
HAMU (Hovedarbeidsmiljøutvalget) og AMU-ene i klinikk/divisjon fungerer godt.
Strukturendringen har bidratt til å understøtte målet om at HMS-relaterte utfordringer
skal løses i linjen, på lavest mulig nivå og så tidlig som mulig. I 2019 har det vært
arbeidet særskilt med tematikk knyttet til vold og trusler overfor helsepersonell.
Sykefravær
SiVs sykefravær for 2019 ble 7,4%, helt likt med resultatet i 2018. SiV følger i all
hovedsak utviklingen i sammenlignbare foretak. Det er et kontinuerlig mål å redusere
sykefraværet. Foretaket har et omfattende, forutsigbart system for oppfølging av
sykmeldte basert på nasjonale krav og føringer. I 2017 startet HR å aktivt kontakte
ledere som har ansatte med langvarig fravær for å tilby støtte. I 2019 ble det
gjennomført en pilot i samarbeid med Ibedrift og NAVs arbeidslivssenter. Evaluering av
denne pågår.
SiV er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv» (IA) og har tett og godt samarbeid
med NAVs arbeidslivssenter. Samarbeidet skal fra 2020 styrkes med et eget
virksomhetsteam fra NAV med sikte på å ha et mer stabilt team fra NAV som bistår
ledere og sykmeldte ansatte. Foretakets bedriftshelsetjeneste styrker organisasjonen i
oppfølgingen av IA-målene generelt og sykefraværsarbeidet spesielt. Alle
oppfølgingstiltak vil bli vurdert og justert for å sikre at de er kunnskapsbasert og
virkningsfulle.
Likestilling
I helseforetaket skal det være full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal ikke
forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn,
karriereutvikling eller rekruttering. Alle former for trakassering anses som uakseptabelt.
SiV tolererer ikke noen form for diskriminering mot sine ansatte. Alle ansatte har krav på
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rettferdighet og lik behandling. Ansvaret for likestilling og likeverd er forankret i ledelsen
av foretaket og i samspillet mellom partene.
Omlag 80% av medarbeiderne i SiV er kvinner. Direktørens ledergruppe er sammensatt
av 33% kvinner og 67% menn og utgjør toppledelsen. I øvrige lederstillinger er kvinnene
i flertall.
Arbeidstidsordninger i sykehuset følger av de ulike stillinger, og er uavhengig av kjønn.
Andelen ansatte som jobber deltid er høyere blant kvinner enn blant menn.
Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter
og å hindre forskjellsbehandling på grunn av kjønn, nasjonalt og etnisk opphav, religion
og livssyn, hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell
legning, nedsatt funksjonsevne og alder.
SiV arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme Diskrimineringslovens formål
innenfor foretakets virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og
arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.
Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering
av noe slag.
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) – avvik og uønskede hendelser
Både avvik (mangel på oppfyllelse av krav i lov, forskrift og styrende dokumentasjon) og
uønskede hendelser (en hendelse, situasjon eller vedvarende forhold som ikke er ønsket
eller tilsiktet) meldes i et felles meldesystem ved foretaket.
Formålet med systemet for avvik/uønskede hendelser, er å bidra til kontinuerlig læring
og forbedring. Registrering og håndtering av avvik skal føre til positive konsekvenser for
den enkeltes arbeidshverdag og foretaket som helhet.
Alle meldte HMS-relaterte hendelser skal følges opp av ledelsen i samarbeid med
medarbeiderne for iverksetting av risikoreduserende tiltak for kontinuerlig kvalitetssikring
av tjenesten og trygge arbeidsplasser.
I 2019 ble det totalt meldt 2026 hendelser relatert til HMS-området ved foretaket.
Hendelsene fordelte seg med 612 hendelser med ansatte, og 1414 hendelser meldt som
andre avvik/HMS relaterte hendelser. Totalt medførte 34 av de meldte hendelsene en
fraværsskade (minst 1 fraværsdag utover skadedagen).
Miljøledelse – Ytre miljø
Foretakets hovedmiljømål tar utgangspunkt i Norges miljømål som omfatter kutt i utslipp
av klimagasser (omregnet til CO2) med 40% innen 2030 sammenlignet med 1990.
Sykehuset hadde i 2019 et beregnet CO2-utslipp på 14.000 tonn, noe som gir marginale
endringer sammenlignet mot 2018 på 14.325 tonn. Sammenlikningen mot 2012-tall
vurderes som usikker grunnet endring i rapporteringen i 2015/2016, men viser samlet
sett en reduksjon på anslagsvis 15-20%.
Største bidragsyter til klimaregnskapet er energiforbruket som samlet står for ca. 75%
av estimert utslipp. Strømforbruket i 2019 er redusert med ca. 4% fra 2018.
Sammenlignet med 2013 så har foretaket totalt hatt en reduksjon på ca. 34%. Flere av
postene i klimaregnskapet holder seg relativt stabile, under oppsummeres noen utvalgte.
 Matsvinn er redusert med 6% fra 87 tonn i 2018 til 82 tonn i 2019.
 Plastavfall har økt med 26% fra 52 tonn i 2018 til 70 tonn i 2019.
 Papp/papiravfall har økt fra 130 tonn i 2018 til 189 tonn i 2019.
 Restavfall er redusert med 9% fra 764 tonn i 2018 til 698 tonn i 2019.
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Innenlands flyreiser er redusert med 5%, utenlands flyreiser er økt med 10%.
Tjenestekjøring med egen bil er redusert med 6%.
Bruk av fyringsolje er redusert med 34%.

Resertifiseringsbesøk DNV GL:
Foretaket hadde i januar 2019 resertifiseringsbesøk etter ISO 14001:2015, og fikk totalt
21 funn. Fem av disse ble vurdert som mindre avvik (kategori 2) samt 16 observasjoner.
Alle funn er fulgt opp av HMS-rådgiver i samråd med fagansvarlige, og lukket i henhold
til forespeilet tidspunkt i handlingsplanen. DNV-GL erfarte mange motiverte og
miljøbevisste ledere og medarbeidere på ulike nivåer i organisasjonen, og konkluderte
med at det jobbes godt innenfor dette området.
Internrevisjon
I 2019 ble det gjennomført 9 internrevisjoner i foretaket. Tilnærming og temaer spenner
fra helt overordnede revisjon på tvers av hele foretaket (f.eks. «Legemiddelberedskap
ved SiV») til spesifikke temaer for en enkelt avdeling (f.eks. «Pakkeforløp for spesialisert
rusbehandling»). Revisjonene ender opp i en handlingsplan som lukker eventuelle funn.
Ansvar for lukking ligger i lederlinjen.
Et eksempel på en internrevisjon innenfor miljø, hvor foretaket er sertifisert, er
revisjonen som hadde tema «Livsløpsperspektiv av avfallshåndtering med spesielt fokus
på matavfall». Resultatene og oppfølging av revisjonen er forelagt HAMU.
Gjennom internrevisjon vurderes våre samsvarforpliktelser og oppfølgingen av interne
prosedyrer relatert til HMS og ytre miljø. Revisjonen viser at foretaket har motiverte
medarbeidere og ledere, og at arbeidet med HMS og miljø synes å være godt
implementert.
Økonomiske resultater for 2019
Det er helt nødvendig for SiV å drive med overskudd da SiVs behov for å investere er
høyere enn den kontantstrømmen eier tilfører foretaket. Det har også vært nødvendig
fordi nye bygg gir økte rente- og avskrivningskostander. Nytt psykiatribygg ble tatt i bruk
i mai 2019 og aktivert med 730 millioner kroner, og nytt somatisk bygg skal etter planen
overtas ultimo 2021 og vil ventelig aktiveres med godt over 2 milliarder kroner. For å
møte disse økte kostnadene la foretaket i 2015 en langsiktig plan for å øke sitt
overskudd. Foretakets behov for overskudd framkommer derfor både som følge av behov
for investeringsmidler, og for å ha en resultatbuffer for å møte høyere kostnader som
følge av Tønsbergprosjektet. Til tross for høyere avskrivningskostnader i 2019 knyttet til
at første del av Tønsbergprosjektet (psykiatribygget) ble tatt i bruk i mai, ble resultatet
for 2019 høyere enn i 2018 (133 mot 115 millioner kroner).
Av de totale brutto investeringene på 920 millioner kroner i 2019 utgjør
Tønsbergprosjektet (se nedenfor) 811 millioner kroner. Prosjektet inkl. IKT er
indeksregulert per 2019-kroner til en ramme på ca. 3,1 milliarder kroner. Av dette
finansieres 70% gjennom årlige lånebevilgninger i statsbudsjettet, og 30% av eier. Som
en del av HSØ sin økonomimodell for å finansiere bl.a. denne type store byggeprosjekter,
holder eier årlig tilbake drøye 100 millioner kroner i likviditet fra SiV. Fra oppstarten til
avslutningen av Tønsbergprosjektet holder derfor eier tilbake omtrent like mye likviditet
som prosjektet tilføres.
Investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygningsmassen generelt anses å være på et
tilfredsstillende nivå med den tildeling foretaket får av likviditet fra eier til investeringer
og det overskuddsnivået foretaket har, justert for den ekstraordinære delen av resultat
som bygges opp for å møte nye kostnader som kommer som følge av
Tønsbergprosjektet.
Foretakets rentebærende gjeld er i sin helhet mot HSØ. SiV hadde per 31. desember
2019 en bevilget driftskreditt på 353 millioner kroner, en kreditt som ikke var benyttet
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ved utgangen av året. I tillegg til driftskreditten har SiV lån knyttet til bl.a. byggetrinn 6,
TSB-bygg på Skjerve, ny helikopterlandingsplass på nytt P-hus og det pågående
Tønsbergprosjektet på til sammen 1.589 millioner kroner.
Kontantstrømsanalysen viser en økning i beholdningen av likvide midler på 5,3 millioner
kroner. Det er eksklusiv endring på kassekreditt/innestående på konto som klassifiseres
som kortsiktig gjeld til HSØ.
SiV er ikke direkte eksponert for endringer i valutakurser, men er eksponert indirekte
gjennom bruk av utenlandske leverandører og norske leverandører som har varierende
grad av import. Finansieringen av Tønsbergprosjektet skjer både med økt lån og
redusert mellomværende (til gode) mot HSØ. Begge disse forholdene er rentebærende
og vil gi SiV en større renterisiko enn tidligere. Realøkonomisk er det låneøkningen på i
overkant av 2 milliarder kroner som utgjør økningen i risikoen da SiV øker sitt
mellomværende til gode mot HSØ ved at det regionale foretaket årlig å holde midler
tilbake fra helseforetakene sine. SiV`s rentebærende gjeld (1.561 millioner kroner av en
total langsiktig gjeld på 1.589 millioner kroner) er vesentlig større enn summen av
foretakets rentebærende utlån til HSØ (501 millioner kroner) og innestående på bank
(120 millioner kroner). For å redusere renterisikoen knyttet til økende gjeld, har SiV
bundet renten på lånet knyttet til nytt psykiatribygg og resterende gjeld på byggetrinn 6
på til sammen 691 millioner kroner, i fem år.
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav,
da det historisk har vært relativt lite tap på fordringer.
Styret er tilfreds med de økonomiske resultatene foretaket har hatt de siste årene. I
budsjettet for 2020 er det forutsatt videre god drift med fokus på omstilling og
forbedringer. Det gir SiV nye utfordringer, men styret forventer at det økonomiske
resultatet blir i tråd med det budsjetterte overskuddet på 100 millioner kroner.
Foretakets framtidsutsikter
Det er viktig for SiV å drive en lønnsom, effektiv og god sykehusdrift. Overskuddene fra
driften i 2019 og tidligere år, gir SiV grunnlag til å gjøre viktige og riktige investeringer
medisinsk utstyr og bygg. Nivået på overskuddet i budsjettet bestemmes ut fra en
vurdering av behovet for driftsmidler i forhold til behovet for investeringsmidler ut fra
målet om en bærekraftig økonomisk utvikling. Derfor vil budsjettert overskudd variere
fra år til år. Som forklart ovenfor er Tønsbergprosjektet årsaken til at SiV i noen år nå
har hatt økende og relativt store overskudd. Det er også tilfelle i 2020, men i den
økonomiske langtidsplanen er overskuddet både i 2021 og 2022 satt til null kroner.
Styret konstaterer med tilfredshet at den bærekraftige økonomiske utviklingen ikke er til
hinder for pasientsikkerhet og kvalitet. Foretaket har mange forbedringsområder, men
kommer generelt godt ut av kvalitetsmessige sammenligninger med øvrige sykehus i
HSØ.
SiV har pr 31. desember 2019 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 9.512 millioner
kroner mot 9.686 millioner kroner pr 31. desember 2018, mens netto
pensjonsforpliktelse er på henholdsvis 684 millioner kroner mot 1.604 millioner kroner.
Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SiVs framtidige likviditet i form av innbetalinger til
pensjonsordninger. Per 31. desember 2019 utgjør ikke resultatført estimat- og
planendringer 1.118 millioner kroner mot 2.108 millioner kroner pr 31. desember 2018.
Framtidige resultatføringer vil redusere egenkapitalen tilsvarende.
I tråd med styrevedtak i HSØ skal SiV forholde seg til en samlet kontantstrøm. Det betyr
at de siste års overskudd kan brukes til investeringer. SiV har økt overskuddet de siste
årene for å møte de økte rente- og avskrivningskostnadene som Tønsbergprosjektet gir
når foretaket etter planen tar i bruk nytt psykiatribygg medio 2019, og nytt somatisk
akuttsenter/erstatning av mange av dagens somatiske sengeposter i 2021.
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Foretaket har de siste årene kunnet bruke mer lederkraft på andre områder enn økonomi
og har fortsatt offensive planer for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Grepene som er
gjort innenfor styring, ledelse og organisering gjør foretaket godt rustet til å forbedre
disse andre områdene av driften på samme vis som økonomien er forbedret
Koronaepidemien nevnt foran i Årsberetning er en usikkerhetsfaktor for den videre
utviklingen av foretaket. Signalene så langt er at helseforetakene i Norge skal bli
kompensert for de økonomiske ulempene Koronaepidemien forårsaker.
Styret takker medarbeiderne ved SiV for innsatsen, og forventer fortsatt stor innsats og
engasjement for å gi Vestfolds befolkning mer og stadig bedre spesialisthelsetjenester.
Resultatdisponering
SiV hadde i 2019 et overskudd på 133 millioner kroner. Dette disponeres som følger:
Overført til annen egenkapital:
Sum disponert:

133 millioner kroner
133 millioner kroner

Total egenkapital utgjør etter dette 2.972 millioner kroner. Fri egenkapital er positiv.

Tønsberg 6. mai 2020

…………………………..
Per Christian Voss
(styreleder)

……………………………
Anne Biering
(nestleder)

……………………………………….
Charlotte Haug

………………………………..
Hans August Hansen

……………………………
Geir Tollefsen
(ansattrepresentant)

…………………………………
Trond Hugo Haukebø
(ansattrepresentant)

……………………………
Lise Nordahl
(ansattrepresentant)

…………………………….
Stein Kinserdal
(adm.dir.)
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Årsregnskap

Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2019

2018

2
2
2

3 140 549
1 859 550
297 062
5 297 161

2 913 673
1 764 773
253 558
4 932 003

3
4
5
9,10
9,10
6,8

420 652
626 659
3 320 112
176 901
630 143
5 174 468
122 693

343 479
565 743
3 172 866
139 864
5 615
600 253
4 827 818
104 186

18 905
8 654
10 251
132 945

13 651
3 376
10 275
114 461

132 945

114 461

-132 945
-132 945

-114 461
-114 461

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Basisramme
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønn og annen personalkostnad
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekt
Finanskostnad
Netto finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
ÅRSRESULTAT

7
7

9

OVERFØRINGER
Overføringer til/fra annen egenkapital
Sum overføringer
_________

______________
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Balanse per 31.12
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Note

2019

2018

9

233
233

380
380

10
10
10

2 375 322
382 279
1 295 367
4 052 968

1 751 047
324 977
1 234 491
3 310 515

11
12
16

241 095
500 889
337 791
1 079 775
5 132 975

222 575
638 785
277 496
1 138 855
4 449 750

4

8 309

6 676

13

391 644

528 894

391 644

528 894

120 078

114 764

EIENDELER
Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler
Andre finansielle anleggsmidler
Pensjonsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

14

520 031

650 333

5 653 006

5 100 083
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EGENKAPITAL OG GJELD
Note
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

2019

2018

100
2 117 138
2 117 238

100
2 117 138
2 117 238

854 963
854 963
2 972 201

722 018
722 018
2 839 256

17

92 796
92 796

84 151
84 151

12

1 588 543
1 588 543

1 187 134
1 187 134

240 968
758 498
999 466
2 680 805
5 653 006

223 219
766 323
989 542
2 260 827
5 100 083

15

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

15

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

18

_________

______________

_________

______________

Per Christian Voss
(styreleder)

Anne Biering
(nestleder)

Charlotte Haug

Hans August Hansen

Geir Tollefsen
(ansattrepresentant)

Trond Hugo Haukebø
(ansattrepresentant)

Lise Nordahl
(ansattrepresentant)

Stein Kinserdal
(adm.dir.)
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Kontantstrømoppstilling
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

132 945
-613
176 901
135 617
-15 373
-95 052
-60 295
3 714
4 932
282 775

114 461
546
139 864
5 615
-258 350
90 730
-67 617
-29 470
-722
-103
-5 048

1 642
-920 236
25 297
-18 520
-911 817

231
-750 443
99 866
-20 242
-670 587

679 245
-44 888
634 357

715 397
-34 668
680 729

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:
Årsresultat
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid
Endring i omløpsmidler
Endring i kortsiktig gjeld
Endring langsiktig fordring
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i
Endring øvrige langsiktige forpliktelser
Inntektsført investeringstilskudd
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved salg av driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler
Kortsiktig gjeld anlegg under utførelse
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likviditetsbeholdning
Likviditetsbeholdning pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12
_________

______________

5 314

5 093

114 764
120 078

109 670
114 764
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Årsregnskap

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Sykehuset i Vestfold HF
Regnskapsprinsipper
Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at
staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte
formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i daværende Helse Sør RHF og Helse Øst
RHF 1. januar 2002. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m.
Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og virkelig verdi ble lagt til grunn.
Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning
1.1.2007.
I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001
takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det
tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. For andre anleggsmidler ble også
gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til
overføringen av rusomsorgen.
I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster
burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på fremtidige kontantstrømmer
(bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet ble regnskapet for
2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene.
Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs.
tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på at helseforetakene er nonprofit-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til
avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for
anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per 1.1.2002
var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i
fremtiden.
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets
muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for
opptak av lån, garantier og pantstillelser.

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper
Virksomhetsoverdragelser
Virksomhetsoverdragelser mellom foretak i Helse Sør-Øst bokføres etter regnskapsmessig
kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser knyttet til
overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende
helseforetak, og et tingsinnskudd i mottakende helseforetak.
Generelt om inntekts– og kostnadsføringsprinsipper
Inntekts- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene om
transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre
poster, bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen.
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Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunnfinansiering (basis) fra eier,
aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og
omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst
RHF.
Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra
Helse Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift og investering i foretaket. Grunnfinansieringen
inntektsføres i det regnskapsåret midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der
departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en
inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet.
Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består i all hovedsak av ISF (ISF = innsatsstyrt finansiering),
polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter
fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-refusjoner
er basert på koding i Norsk Pasientregister (NPR). Det er fokus i helseforetakene på
betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres
brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISF innen somatisk
virksomhet, og inntektsføring for salg av helsetjenester. ISF-refusjoner og poliklinikkinntekter
inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført.
Andre inntekter
Andre inntekter tilknyttet kjernevirksomheten er inntekter fra apotekene og fra kommuner
knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg har helseforetakene salgsinntekter fra kantine og
leieinntekter fra personalboliger. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten
er levert.
I tillegg mottas det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når
aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de
aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år.
Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid.
Anleggsmidler nedskrives dersom de ikke lenger vil være i bruk. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen
med øvrig langsiktig gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede
levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år
samt en kostpris på over kr. 100.000,-. Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk.
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas en
nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
verdi i bruk.
Tomter avskrives ikke da disse anses å ha ubegrenset økonomisk levetid.
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Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr,
periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende
kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid
vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Renter som knytter seg til
anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen.
Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike
utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden.
Utgifter til forskning og innovasjon kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som
forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid.
Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til
oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i
resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen.
Investeringstilskudd avsettes i balansen og inntektsføres i takt med avskrivningene på den
tilhørende investeringen.
Datterselskap
Med datterselskap menes annet foretak der helseforetaket normalt har en eierandel på over 50
%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor helseforetaket har
bestemmende innflytelse. Datterselskap vurderes etter kostmetoden i foretakets regnskap.
Investeringen er vurdert til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det
foretas nedskrivning til virkelig verdi når det oppstår verdifall som skyldes årsaker som ikke kan
antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger
reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.
Behandling av felleskontrollerte virksomheter
Med felleskontrollert virksomhet (joint venture) menes virksomhet hvor deltakerne sammen
har felles kontroll. Ingen deltaker alene har bestemmende innflytelse, men sammen har man
bestemmende innflytelse. Samarbeidet må være regulert i en samarbeidsavtale som hjemler
felles kontroll, og deltakelsen må ikke være midlertidig. Helse Sør-Øst vurderer felleskontrollert
virksomhet etter egenkapitalmetoden i morselskapets og foretaksgruppens regnskap.
Tilknyttede selskap
Med tilknyttet selskap menes et selskap hvor investor har betydelig innflytelse uten at det
foreligger et konsernforhold eller felles kontrollert virksomhet (joint venture). Betydelig
innflytelse anses normalt å foreligge når investor har 20 % til 50 % av stemmeberettiget kapital
i et selskap. Tilsvarende gjelder dersom to eller flere konsernselskap har en slik innflytelse over
et annet selskap. Investering i tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i
morselskapets og foretaksgruppens regnskap.
Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til anskaffelseskost.
Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6
Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den
diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det
forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den
yrkesaktive perioden.
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Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i
balansen. Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad overfinansieringen kan utnyttes
eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men verdi av
overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen
såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres
som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning
for forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot
beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 % av det største av
brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.
Det har er gjort en endring i NRS 6 Pensonskostnader som påvirker regnskapsføring av
planendringer. Det er besluttet at eventuelle planendringsgevinster som oppstår i forbindelse
med ubetingede planendringer, nå kan benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Dette
er et likestilt alternativ med resultatføring av slike gevinster, og er et valg av regnskapsprinsipp
som må anvendes konsistent for alle ordninger og fra periode til periode. Endringene
fremkommer i NRS 6 punkt 56. Endringen trer i kraft for regnskapsår som starter 1. Januar 2020
eller senere, men det er tillatt å ta i bruk de nye reglene også for 2019 regnskapet. Helse SørØst har valgt å tidligimplementere endringen i NRS 6 med virkning for 2019 og har dermed
endret sitt tidligere prinsipp med direkte resultatføring. Dette innebærer at planendringer i
2019 som medfører gevinst reduserer eventuelle uinnregnede kostnader ved tidligere
perioders pensjonsopptjening som er tilknyttet den samme ordningen. Dersom det ikke er
uinnregnede kostnader resultatføres gevinsten direkte. Øvrige planendringer innregnes i
resultatregnskapet umiddelbart.
Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader og består av
periodens pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede pensjonsforpliktelsen,
forventet avkastning av pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i estimater og
pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt
periodisert arbeidsgiveravgift.
Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden.

Konsolideringsprinsipper
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet Helse Sør-Øst RHF og alle
underliggende helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen
var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er
eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet resultatføres via det regionale
helseforetaket.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for
å dekke antatt tap.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret
nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Reservedeler klassifiseres som
varelager.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Kontantstrømoppstilling
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Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på
konsernkontoordningen er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i
kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen består av bundne midler og bankkonti
utenfor konsernkontoordningen.
Konsernkontoordning
Helseforetakenes innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert som kortsiktig
fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF. Foretaksgruppens netto innskudd i
konsernkontoordningen er klassifisert som omløpsmidler. Renteinntekter- /kostnader er
behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.
Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført
direkte mot egenkapitalen.
Tilsvarende er enkelte tall i noter og balanseoppstilling endret.
Sikringsbokføring
Helse Sør-Øst handler finansielle kontrakter (sikringsinstrument) på Nord Pool for å redusere
risikoeksponeringen i forhold til varierende strømpris (sikringsobjekt).
Helse Sør-Øst benytter seg av sikringsbokføring ved at endringen i verdien på
sikringsinstrumentet og sikringsobjektet utligner hverandre.
Skatt
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skattepliktig. Skatteberegning som fremkommer i
regnskapet til foretaksgruppen knytter seg til skattepliktig virksomhet i datterdatter foretak,
samt publikumsdelen av Sykehusapotekenes virksomhet.
Skattekostnaden omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/
skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Utsatt skatt/
skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattevirkninger av underskudd til fremføring. Utsatt skattefordel
er bare balanseført i den grad det er sannsynlig at fordelen vil bli realisert i fremtiden.
Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle leiekontrakter, jf. Helseforetaksloven § 33 og
vedtektene til Helse Sør-Øst RHF
§ 12. De finansielle leieavtalene er balanseført til kostpris og som langsiktig gjeld, og avskrives
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Årsregnskap

Note 1 - Virksomhetsområder
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester
Psykisk helsevern VOP
Psykisk helsevern BUP
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet
Driftsinntekter pr virksomhetsområde

3 596 031
932 944
282 563
232 176
253 446
5 297 161

3 400 718
840 064
234 246
219 841
237 134
4 932 003

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester
Psykisk helsevern VOP
Psykisk helsevern BUP
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet
Driftskostnader pr virksomhetsområde

-3 592 575
-865 825
-244 207
-233 344
-238 517
-5 174 468

-3 328 880
-822 319
-229 298
-215 197
-232 125
-4 827 818

5 273 485
14 778
8 898
5 297 161

4 909 768
14 516
7 719
4 932 003

Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksomr
Pasienter hjemmehørende i resten av landet
Pasienter hjemmehørende i utlandet
Driftsinntekter fordelt på geografi
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Årsregnskap

Note 2 - Inntekter
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER
Basisramme
Basisramme
Basisramme

3 140 549
3 140 549

2 913 673
2 913 673

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1)
Behandling av pasienter internt i egen region
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)
Behandling av andre pasienter i egen region 3)
Poliklinikk, laboratorie og radiologi
Utskrivningsklare pasienter
Andre aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbasert inntekt

1 474 017
95 918
7 537
13 859
240 103
12 598
15 519
1 859 550

1 394 336
86 267
11 444
14 516
228 730
14 189
15 289
1 764 773

21 303
53 466
761
221 532
297 062

21 039
8 525
44 142
771
179 081
253 558

5 297 161

4 932 003

2019

2018

62 464
62 437
250 535

61 062
60 852
242 132

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

75
46 474
16 228

67
42 561
15 013

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

2 096
79 580
11 856

2 164
77 356
11 464

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner
Antall ISF-poeng iht eieransvar

469
25 782
3 556

503
23 657
3 308

Annen driftsinntekt
Kvalitetsbasert finansiering
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"
Øremerkede tilskudd til andre formål
Inntektsføring av investeringstilskudd 4)
Andre driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter
innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter
innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt "sørge for"-ansvar
3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)
4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
5) I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert

Aktivitetstall
Aktivitetstall somatikk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret
Antall DRG poeng iht. eieransvaret
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til
behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at
andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet er i 2019 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 22.327 per DRG poeng.
Inntektene i DRG-systemet er i 2019 innen PH og TSB satt til 100% av full DRG-pris, det vil si kr. 2.747 per DRG poeng
Aktivitetstallene inkluderer ikke aktivitet finansiert av Raskere tilbake og eventuelt andre øremerkede midler/særskilt finansiering.
Aktivitetstallene består også av pasienter behandlet hos private.

_________

______________
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Årsregnskap

Note 3 - Kjøp av helsetjenester
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester somatikk
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester psykiatri
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester rus
Kjøp av helsetjenester utland
Sum gjestepasientkostnader
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå
Andre kjøp av helsetjenester
Sum kjøp av andre helsetjenester
Sum kjøp av helsetjenester

_________

______________

2019

2018

30 977
296 537
39 919
3 005
14 422
3 023
1 277
2 671
1 363
2 388
395 581
9 341
15 730
25 071
420 652

22 744
224 672
33 291
3 960
17 264
3 304
1 156
2 716
110
2 584
311 801
12 366
19 311
31 678
343 479
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Årsregnskap

Note 4 - Varer
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)
Andre varebeholdninger (eget bruk)
Sum lager til eget bruk
Sum varebeholdning

6 397
1 912
8 309
8 309

5 308
1 368
6 676
6 676

Anskaffelseskost
Bokført verdi 31.12

8 309
8 309

6 676
6 676

362 791
221 334
42 889
-356
626 659

340 723
187 278
38 033
-291
565 743

VAREKOSTNAD
Legemidler
Medisinske forbruksvarer
Andre varekostnader til eget forbruk
Innkjøpte varer for videresalg
Sum varekostnad
_________

______________
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Note 5 - Lønnskostn., antall ansatte, godtgjørelser mm.
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

2 436 994
353 392
493 101
36 625

2 353 686
341 047
444 651
33 481

3 320 112

3 172 866

Gjennomsnittlig antall ansatte

5 272

5 290

Gjennomsnittlig antall årsverk

4 123

4 107

Andre
Pensjon
Godtgjørelser
259 559
9 855
277 678
6 613
239 226
6 854
272 660
5 940
215 829
5 685
319 134
4 874
374 036
12 020
336 360
4 926
334 062
26 649
246 029
3 600
265 829
4 874
240 646
5 216
272 920
6 227
254 002
8 685
3 907 970
112 021

Sum
2 102 803
1 803 539
1 446 316
1 604 176
1 666 866
1 714 966
1 856 749
1 821 460
1 754 948
1 256 614
1 597 007
1 402 721
1 751 219
1 361 532
23 140 919

LØNNSKOSTNADER
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte
Sum lønn og andre personalkostnader

(Tall i kroner)
Lønn til ledende ansatte
Navn
Stein Kinserdal
Roger Gjennestad
Jørn Jacobsen
Bente Krauss
Jon Anders Takvam
Henning Mørland
Terje Haug
Siri Vedeld Hammer
Jostein Todal
Geir Magnussen
Lene Aasheim Hoffstad
Jørgen Einerkjær
Inger Meland Buene
Gro E. Aasland

Tittel
Adm.dir.
Øk.dir.
Direktør
HR direktør
Fagdirektør
Klinikksjef
Teknologidirektør
Klinikksjef
Direktør
Direktør
Klinikksjef
Klinikksjef
Klinikksjef
Klinikksjef

Lønn
1 833 389
1 519 248
1 200 236
1 325 576
1 445 352
1 390 958
1 470 693
1 480 174
1 394 237
1 006 985
1 326 304
1 156 859
1 472 072
1 098 845
19 120 928

Tjenesteperiode
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
1.1.19-30.9.19
2019
2019
2019
2019

Tillegsopplysninger pensjonsavtale ledende ansatte
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter
Alle ledende ansatte har standard tjenestepensjon

Godtgjørelse til styrets medlemmer
Navn

Tittel

Styrehonorar

Lønn

Annen
godtgjørelse

Sum

Tjenesteperiode

Per Christian Voss

Styreleder

238 900

233

239 133

2019

Arne Bredvei

Nestleder

166 500

333

166 833

2019

Charlotte J Haug

Styremedlem

119 400

80

119 480

2019

Hans August Hansen

Styremedlem

119 400

125

119 525

2019

Kirsti Been Tofte

Styremedlem

119 400

0

119 400

2019

Lise Nordahl

Ansatt repr

119 400

681 266

4 994

805 660

2019

Trond Hugo Haukebø

Ansatt repr

119 400

1 178 899

4 890

1 303 189

Geir Tollefsen

Ansatt repr

94 992

474 429

4 949

574 370

16.3.19-31.12.19

Hilde Hatlo

Ansatt repr

24 408

73 405

885

98 698

1.1.19-15.3.19

Kari Merete Saltvik

Ansatt repr vara

4 700

734 155

4 928

743 783

2019

1 126 500
(Tall i kroner)
Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum godtgjørelse til revisor

3 142 154

21 418

220 589

4 290 072

143 509
364 098

176 050
108 000
125 000
409 050

Kontrollhandlinger Tønsbergprosjektet

143 509

125 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

143 509

125 000

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

_________

______________

2019

Ansettelsesperiode
1.1.20071.5.200315.7.20021.1.20181.5.199929.6.201814.9.20179.1.201224.9.201413.6.2012-30.9.19
4.9.19951.1.200920.3.19971.7.2018-
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Note 6 - Andre driftskostnader
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Transport av pasienter
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.
Konsulenttjenester
Annen ekstern tjeneste
Reparasjon vedlikehold og service
Kontor og kommunikasjonskostnader
Kostnader forbundet med transportmidler
Reisekostnader
Forsikringskostnader
Pasientskadeerstatning
Øvrige driftskostnader
Andre driftskostnader

_________

______________

2019

2018

36 898
83 585
62 217
13 403
274 670
58 569
24 111
8 742
17 053
2 113
1 246
47 534
630 143

49 166
76 447
68 452
14 010
250 351
51 972
23 240
8 254
17 338
1 841
936
38 246
600 253
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Note 7 - Finansinntekter- og kostnader
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter
Andre renteinntekter
Andre finansinntekter
Finansinntekter

16 455
2 226
224
18 905

11 983
1 601
67
13 651

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader
Andre rentekostnader
Andre finanskostnader
Finanskostnader

8 253
98
303
8 654

3 184
69
123
3 376

_________

______________
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Note 8 - Forskning og utvikling
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Øremerket tilskudd fra eier til forskning
Andre inntekter til forskning
Sum inntekter til forskning

2019
9 260
12 965
22 224

2018
4 927
27 916
32 843

Andre inntekter til utvikling

37 340

34 026

Sum inntekter til utvikling

37 340

34 026

Sum inntekter til forskning og utvikling

59 565

66 869

40 453
48 145
2 279
10 290
101 168

38 634
37 520

2 156
20 928
23 084
124 252

1 666
27 870
567
30 103
111 979

5
164
82
20

4
127
66,6
30,4

Kostnader til forskning :
- somatikk
- psykisk helsevern
- TSB
- annet
Sum kostnader til forskning
Kostnader til utvikling :
- somatikk
- psykisk helsevern
- annet
Sum kostnader til utvikling
Sumkostnader Forskning og utvikling
Ant avlagte doktorgrader
Ant publiserte artikler
Ant årsverk forskning
Ant årsverk utvikling

5 722
81 876
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Note 9 - Immaterielle driftsmidler
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

EDB
programvare

Anskaffelseskost 1.1
Åpningsbalanse korrigert
Avgang ved salg, ekstern
Anskaffelseskost 31.12.19
Akkumulerte avskrivninger 1.1
Akkumlerte avskrivnigner korrigert
Årets avskrivning
Akk. Avskrivning ved avgang ekstern
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19

Bokført verdi 31.12.19
_________

______________

Sum
Immatrielle
eiendeler

25 702
25 702
-220
25 482

25 702
25 702
-220
25 482

-25 323
-25 323
-147
220
-25 249

-25 323
-25 323
-147
220
-25 249

233

233
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Note 10 - Varige driftsmidler
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

Tomter og
boliger

Anskaffelseskost 1.1
Åpningsbalanse korrigert
Tilgang ekstern
Tilgang fra anlegg under utførelse
Avgang ved salg, ekstern
Utrangering
Anskaffelseskost 31.12.19

77 730
77 730

Medisinskteknisk utstyr

246 437
246 437
13 996
47 080
-8 797

-158 037
-158 037
-19 493
8 178

0

-354 635
-354 635
-46 778
10 260
9 237
-381 917

0
0

0
0

0
0

0

-13 154
-13 154
13 154
0

0

0

0

77 730

2 297 592

1 295 367
18 143

252 916

129 363

Årlig leiebeløp
31 394
31 394
5 691
5 691
13 724
13 724

Varighet (år)
1-19

77 730
0
0

Akkumulerte nedskrivninger 1.1
Akkumlerte nedskrivninger korrigert
Akk. nedskrivning ved utrangering
Akkumulerte nedskrivning 31.12.19

0
0

0

Bokført verdi 31.12.19
1) herav balanseførte lånekostnader

3 498 623
3 498 623
11 246
723 511

1 234 491
1 234 491
852 328
-791 451

-56 622
4 176 758

1 295 367

Transportmidl.
og annet

591 212
591 212
42 666
20 860
-10 669
-9 237
634 832

Akkumulerte avskrivninger 1.1
Akkumlerte avskrivnigner korrigert
Årets avskrivning
Akk. Avskrivning ved avgang ekstern
Akk. Avskrivning ved utrangering
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19

Operasjonell leasing/ leieavtaler
Sykehuset i Vestfold HF
Bygninger
Sykehuset i Vestfold HF
Medisinsk-teknisk utstyr
Sykehuset i Vestfold HF
Transportmidler og annet

Anlegg under
utførelse

Bygninger

-1 812 151
-1 812 151
-110 483
43 469
-1 879 166

0
0

-169 353

5 648 492
5 648 492
920 236
0
-19 466
-65 859
6 483 403
-2 324 824
-2 324 824
-176 754
18 438
52 705
-2 430 435
-13 154
-13 154
13 154
0
4 052 968
18 143

4
3-5

Akk.verdi
2019

Investeringsprosjekter

298 716

Sum varige
driftsmidler

Akk.verdi
Total kostnads2018
ramme

Plan tidspunkt
ferdigstillelse

Tønsbergprosjektet - forprosjekt
Tønsbergprosjektet - hovedprosjekt

212 707

212 707

212 707

2017

1 806 028

995 294

2 899 293

2022

Sum

2 018 735

1 208 001

3 112 000

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:
* Bygninger
_________
* Medisinteknisk utstyr
* Annet utstyr, inventar, transportmidler, etc

'10-60
______________
'4-15
'3-15

* Personalboliger

Avskrives ikke

* Tomter

Avskrives ikke

* Kunst

Avskrives ikke

Leasing/leieavtaler medisinsk teknisk utstyr gjelder PET-skanner som leies av Norsk medisinsk Syklotronsenter. Leieavtalen gjelder t.o.m 1.6.2023
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Note 11 - Eierandel i datter- og tilkn. foretak
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får tildelt aksjer.
Total
2019
241 095
241 095

Investeringer i andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP
Sum investeringer i andre aksjer og andeler
_________

______________

Total
2018
222 575
222 575
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Note 12 - Finansielle anleggsmidler og gjeld
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme foretaksgruppe
Sum finansielle anleggsmidler

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe
Sum langsiktig gjeld
Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år
Byggelån og byggelånsrenter er inkludert i langsiktig gjeld, men ikke i beløpet som forfaller senere enn 5 år.
_________
I 2019 utgjorde byggelån og byggelånsrenter 811,8 mill. kr. Mens tilsvarende beløp i 2018 var 876,5 mill.kr.
At beløpet i 2018 er høyere skyldes lån til psykiatribygg som ble konvertert til ordinært lån i 2019

2019

2018

500 889
500 889

638 785
638 785

1 588 543
1 588 543

1 187 134
1 187 134

473 169

109 250
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Note 13 - Kundefordringer og andre fordringer
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.)
Øvrige kortsiktige fordringer
Fordringer

28 210
348 564
6 905
7 966
391 644

26 765
488 690
7 264
6 175
528 894

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.
Årets endring i avsetning til tap på krav
Avsetning for tap på fordringer 31.12

-14 669
-3 228
-17 896

-11 426
-3 243
-14 669

3 323

4 633

8 466
1 068
3 899
2 274
12 111
27 818

12 595
2 268
1 990
721
9 191
26 765

Årets konstanterte tap
Årets konstanterte tap
Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer
Forfalte fordringer 1-30 dager
Forfalte fordringer 30-60 dager
Forfalte fordringer 60-90 dager
Forfalte fordringer over 90 dager
Kundefordringer pålydende 31.12
_________

______________
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Note 14 - Kontanter og bankinnskudd
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Innestående skattetrekksmidler
Andre bundne konti

119 781
83

114 461
83

Sum bundne bankinnskudd

119 865

114 544

Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet
Sum bankinnskudd og kontanter

Sykehuset i Vestfold HF har en kredittramme på 353 mill. kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 0 mill. kroner.
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.
_________

______________

213

219

120 078

114 764
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Note 15 - Egenkapital
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)
Annen
innskutt
egenkapital

Foretakskapital
EGENKAPITAL 31.12.18
Inngående balanse 1.1
Åpningsbalanse korrigert
Årets resultat
Egenkapital 31.12.18

100
100

2 117 138
2 117 138

100

2 117 138
Annen
innskutt
egenkapital

Foretakskapital
EGENKAPITAL 31.12.19
Inngående balanse 1.1
Åpningsbalanse korrigert
Årets resultat
Egenkapital 31.12.19

100
100

2 117 138
2 117 138

100

2 117 138

Annen
egenkapital

607 557
607 557
114 461
722 018

Annen
egenkapital

722 018
722 018
132 945
854 963

Total
Egenkapital

2 724 795
2 724 795
114 461
2 839 256

Total
Egenkapital

2 839 256
2 839 256
132 945
2 972 201
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Note 16 - Pensjoner
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

2019

2018

Sykehuset i Vestfold HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 14459 personer, hvorav 4510 er yrkesaktive,
5968 er oppsatte og 3981 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er
i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes
med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket
gjennom pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for
sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse.
I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen 62 til og med 66 år.
AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte "multiemployer plan".
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl ag
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

9 511 736
-8 828 230
683 506
96 374
-1 117 671
-337 791

9 685 720
-8 081 826
1 603 893
226 149
-2 107 538
-277 496

Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga

337 791

277 496

Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad

388 962
258 631
647 593

388 150
226 014
614 165

-352 040

-318 691

Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad

20 062

23 349

Netto pensjonskostnad inkl adm.kost

315 616

318 823

Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført planendring
Årets netto pensjonskostnad

44 502
76 739
16 290
39 954
493 101

44 954
66 091
14 782
0
444 651

Pensjosnmidler - premiefond
Brutto pensjonsmidler inkluderer premiefond med følgende beløp og bevegelser i løpet av regnskapsåret:
Premiefond 01.01.

276 754

Tilførte premiefond

296 977

69 443

82 628

Uttak fra premiefond

-45 400

-102 851

Saldo per 31.12.

300 797

276 754

2,3
3,8
2,25
1,24
2,0

2,6
4,3
2,75
1,73
2,5

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering
Årets pensjonsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Pensjonsordningen
Tariffestet tjenestepensjon for de ansatte er sikret i KLP kollektive pensjonsordninger. Dette gjelder alders-, uføre-, etterlatte-, tidligpensjon,
AFP og betinget tjenestepensjon. Årskullene født før 1963 er sikret tidligpensjon og AFP 62-67 år. Årskullene født fra 1963 er sikret
betinget tjenestepensjon eller livsvarig AFP. Når regelverket krever det, samordnes pensjonene med utbetalingene fra folketrygden.
Det tjenes ikke opp pensjon for lønn over 12G (folketrygdens grunnbeløp).
Regnskapsføring av tjenestepensjonsordninger med vedtektsfestet ytelsesnivå følger norsk regnskapsstandard NRS 6 pensjonskostnader.
Alle statlige helseforetak i KLP inngår i en flerforetakspensjon. Siden offentlig AFP er tett integrert med ordinær tjenestepensjon inngår
forpliktelsen for AFP som del av beregningen av pensjonsforpliktelsen.
Regelverksendringer i offentlig tjenestepensjon
Partene i arbeidslivet ble enige om ny offentlig tjenestepensjon (OfTP) fra 01.01.2020. Stortinget vedtok 11.06.2019 endringer av flere
lover som regulerer pensjon innen offentlig sektor. Regelendringene er innarbeidet i KLPs vedtekter. Regnskapsstiftelsen gav ut egen
veiledning i august 2019 om regnskapsmessig håndtering av endringene i offentlig tjenestepensjon. Denne veliedningen er lagt til grunn
ved beregningene for 2019.
Siden endelig vedtak om ny offentlig AFP ikke foreligger, angir veiledningen at man også for årskullene 1963 og yngre regner forpliktelsen
etter dagens AFP ordning. Det er lagt til grunn samme antagelser om uttak av AFP som tidligere år. For arbeidstakere i sykepleieordningen og
fellesordningen antas det at 36% av dem med aldersgrense 65 år tar ut AFP ved 62 år og det antas at 42,5% tar ut AFP ved 62 år av dem
med 70 års aldersgrense. For sykehusleger antas det at 15% tar ut AFP ved 63 år.
Beregningsforutsetninger
De økonomiske forutsetninger per 31.12.2019 følger siste veileder gitt av Regnskapsstiftelsen i januar 2020. Basert på disse er det beregnet
beste estimat brutto pensjonsforpliktelse per 31.12.2019. Beste estimat midler er basert avkastninger i KLP for 2019.
Demografiske forutsetninger (2019/2020)
Dødeligheten og uførheten hos medlemmene er en viktig del av grunnlaget for pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene. Sykehuset
i Vestfold HF anvender dødelighetstabellen K2013BE og oppdatert uføretabell, KLP uføretariff (KU2020), som forutsetninger for
dødelighet og uførhet.
2019

2018

Anvendt dødlighetstabell

K2013BE

K2013BE

Forventet uttakshyppighet AFP

15-42,5%

15-42,5%

Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alderi år
Sykepleiere

<20

20-25

26-30

31-40

41-49

50-55

>55

25,00

15,00

10,00

6,00

4,00

3,00

0,00

<24

24-29

30-39

40-49

50-55

>55

25,00

15,00

7,50

5,00

3,00

0,00

Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alderi år
Sykehusleger og fellesordning

_________

______________
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Note 17 - Andre avsetninger for forpliktelser
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Tariffestet utdanningspermisjon
Investeringstilskudd
Sum avsetning for forpliktelser

2019

2018

79 266
13 530
92 796

75 552
8 599
84 151

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 422 overlege- og psykologspesialistårsverk.
Uttakstilbøyeligheten er satt til 80 % for overlegestillingene og 80 % for psykologspesialister
Overordnede leger og spesialister i Sykehuset i Vestfold HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.
Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse etter
hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte
avdelinger i foretakene.
_________

______________
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Note 18 - Kortsiktig gjeld
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst
Påløpte feriepenger
Påløpte lønnskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld

2019

2018

185 936
149 471
278 724
48 973
95 394
758 498

220 400
134 187
268 777
49 547
93 413
766 323

22/20 Årsberetning og årsregnskap 2019 - 20/01261-2 Årsberetning og årsregnskap 2019 : 2. Årsregnskap 2019 med noter

Årsregnskap

Note 19 - Eiers styringsmål
Sykehuset i Vestfold HF
(Alle tall i NOK 1000)

Årsresultat
Korrigert resultat
Resultat jf økonomiske krav fra HOD
Resultatkrav fra HOD
Avvik fra resultatkrav

_________

______________

2019

2018

132 945
132 945
132 945
105 000
27 945

114 461
114 461
114 461
120 000
-5 539
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Note 20 - Foretakets transaksjoner med nærstående parter
Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.
Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter.
Det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og som på grunn av midlertidig opphold,
fritt sykehusvalg eller manglende kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i
et annet helseforetak innen regionen, i annen region eller private sykehus vår eller andre
helseregioner har avtale med.
Sykehuset i Vestfold HF sitt kjøp fra andre innen dette området utgjorde 313,6 mill kroner i
2019 mot 244,6 mill kroner i 2018. Tilsvarende salg utgjorde 117,3 mill kroner i 2019 mot
112,2 mill kroner i 2018.
Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter fra Sykehusapotekene HF, ordinære
kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra den regionale leverandøren Forsyningssenteret, og
kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner.
Forsyningssenteret er en avdeling i Sykehuspartner som er et eget foretak innunder Helse
Sør-Øst RHF. Videre selger Sykehuset i Vestfold middagsporsjoner til Vestre Viken HF.
Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende
ansattes verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretakene har til andre
aktører.
Ingen ledende ansatte/styremedlem i Sykehuset Vestfold HF har roller, ansvar og/eller verv
som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.
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Note vedr. erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2019
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset i Vestfold HF definerer personer i stillingene administrerende direktør, stabsdirektører og klinikksjefer som
ledende ansatte.
Sykehuset i Vestfold HF følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt i
henhold til notat fra HOD 17. mars 2015) hvor hovedprinsippet er at;
Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis statlig eierskap skal være konkurransedyktige, men ikke
lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til moderasjon i lederlønningene.
Styret for Sykehuset i Vestfold HF har i sak 068/2011 behandlet ”Veileder for styrearbeid i helseforetak” som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn for ledende ansatte.
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Sykehuset i Vestfold HF 10. februar 2012, jfr. aksjelovens § 6-16a med virkning for regnskapsåret 2011.
Sykehuset i Vestfold HF har som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår. Lederlønnspolitikken bygger på vedtatte retningslinjer og er i tråd med prinsipper som beskrevet over.
Lønn for ledende ansatte er i hovedsak fast lønn, men det er også rom for at adm. direktør inngår avtaler om opptjening av permisjon, bistillinger ved universitet eller helseforetak og kostnader til pendling.
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2019
Styret i Sykehuset i Vestfold HF mener at lederlønnspolitikken i 2019 har vært i tråd med de statlige retningslinjene.
Det ble i 2019 gjort justeringer i lønningene for gruppen besluttet av styret/direktøren, som i snitt lå på samme nivå
som snittet for øvrige ansatte i foretaket.
Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2020
Sykehuset i Vestfold HF vil også i 2020 ha som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktige arbeidsvilkår.
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Note 22 - Hendelser etter balansedagen
Sykehuset i Vestfold HF

Styret bekrefter at regnskapet for 2019 er avlagt under forutsetning om fortsatt
drift.
Utbruddet av COVID-19 (koronavirus) er erklært som en pandemi av Verdens
Helseorganisasjon. Det er på tidspunktet for regnskapsavleggelsen stor usikkerhet
knyttet til den videre utviklingen av pandemien og hva det vil bety for foretaket.
Basert på de forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet, hadde foretaket et
vesentlig budsjettavvik i mars og ser ut til også få det i april. Basert på bestilling i
foretaksmøte er det iverksatt tiltak for å forberede og senere håndtere en situasjon
med et stort antall koronasmittede pasienter. Dette arbeidet krever ressurser som
gjør at behandling av øvrige pasienter reduseres. Det vil få stor betydning for
måloppnåelsen på mange områder. Uten tilførsel av nye midler vil den økonomiske
situasjonen i 2020 bli svært utfordrende.
Koronaepidemien er en usikkerhetsfaktor for den videre utviklingen av foretaket.
Signalene så langt er at helseforetakene i Norge skal bli kompensert for de
økonomiske ulempene Koronaepidemien forårsaker.
Regnskapet for 2019 er ikke påvirket av disse hendelsene.
Fra årsskiftet og frem til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av
vesentlig betydning som det ikke er tatt hensyn til i regnskapet.

6. mars og 28. april 2020 - 20/01140-7 Covid-19 og opptrapping av elektiv virksomhet - oppfølging av foretaksmøtene 26. mars og 28. april 2020 : Covid-19 og opptrapping av elektiv virksomhet - oppfølging av foretaksmøtene 26. mars og 28. april 2020

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

23/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
20/01140-7

Saksbehandler: Stein Kinserdal

Covid-19 og opptrapping av elektiv virksomhet - oppfølging av
foretaksmøtene 26. mars og 28. april 2020
Vedlegg: 1. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold 26. mars 2020
2. Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold 28. april 2020
Hensikten med saken:
Hensikten med saken er å informere styret om arbeidet som pågår i SiV med å realisere
de oppdragene Helse Sør-Øst har gitt gjennom foretaksmøtene i SiV i mars og april,
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Covid-19 har påvirket ordinær drift i SiV. Tidlig i pandemien fikk alle HF i oppdrag å
estimere maksimal kapasitet for intensivbehandling. Tabell under viser SiV sine første
estimat på intensivkapasitet.

A er dagens kapasitet, B er maksimal kapasitet og C er tenkt kapasitet i en
ekstremsituasjon.
På grunn av en raskere og mer alvorlig utvikling av pandemi viste prognoser at en
nasjonalt og regionalt hadde lavere kapasitet enn sannsynlig estimat for topp av pandemi
i Norge og regionalt. SiV fikk i foretaksmøte 24.03.20 ifølgende oppdrag:

Foretaksmøtet ber helseforetakene om å:
- legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i
Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars, inkludert
det maksimale behovet som er angitt.
- klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det
som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og når
en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet
personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.
- vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten
kan benyttes for å øke kapasiteten.
Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. Det bes om foreløpig
rapportering på status og mulig tiltak 1. april 2020. Endelig rapportering skal leveres innen
14. april 2020.
Basert på nye estimat innebar det nye oppdraget en økning av intensivkapasitet til 56
Covid-senger og tre ordinære intensivplasser. Opptrapping av sengekapasitet også for
øvrige senger til totalt 205 senger (inklusive intensivsenger) for Covid-19 pasienter:
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SiV fikk i oppdrag å avlyse/utsette all planlagt aktivitet som medførte personlig oppmøte.
Det innebar en tydelig reduksjon av kapasitet for elektiv drift – ikke bare i SiV. Figur
viser andel utsettelser av på grunn av Covid-19 i SiV og øvrige HF i regionen fra uke 10
til og med uke 17.

Administrerende direktør iverksatte en rask, men likevel grundig prosess for å rapportere
til HSØ i henhold til foretaksmøtets vedtak om at HF-et skulle utarbeide en
opptrappingsplan for nytt «worst case» scenario. Planen, som bl.a. omhandler kapasitet,
bemanning, kompetanse, utstyr og arealer, ble behandlet i SiV-styret 14.04.20 og levert
HSØ innen fristen samme dag.
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For å kunne oppfylle planen er det behov for betydelig ressursbruk for å møte
utfordringene i hht. Folkehelseinstituttets prognoser. Disse prognosene revideres hver
14. dag på grunn av stor usikkerhet. Lav smittespredning gir lengre tid til å forberede
sykehuset til betydelig større pasientpågang enn hitil, ikke minst dersom «worst case»
scenario inntreffer en gang fra sommeren og utover.
Utviklingen av pandemien i Norge har gått langsommere enn de første prognosene skulle
tilsi. Det har medført at topp av pandemi kommer senere enn de første estimatene.
Tiltak i det norske samfunn har hatt en tydelig effekt på det såkalte smittetallet eller
reproduksjonstall. Status nå er et reproduksjonstall på R=0,7 mot 2,48 i de første
prognosene. Når samfunnet nå gradvis reduserer iverksatte tiltak må en forvente en
stigning i smittetallet. De siste estimatene fra FHI gir et mest sannsynlig smittetall på
R=1,15 fremover.

Dersom dette scenarioet inntreffer vil smittetoppen inntreffe til høsten. Disse estimatene
er imidlertid svært usikre og endrer seg fra uke til uke. SiV må derfor i dagens situasjon
være beredt på raske endringer i beredskap som medfører omdisponering av personell
og areal. Samtidig må SiV i samme periode øke den elektive driften så mye som mulig
for å ivareta sørge-for ansvar for Vestfolds befolkning.
Tidlig i pandemien etablerte SiV en ressursbank der ansatte som fikk mindre
arbeidsoppgaver ved nedtak av elektiv drift ble meldt inn og kunne omdisponeres i
aktuelle pandemi. Ressursbanken er styrt av HR-direktøren. Hovedfokus for denne
personellgruppen har vært opplæring til støttefunksjoner til intensiv.
Det er også brukt ressurser til å etablere egen følgetjeneste da Røde Kors midlertidig
måtte avvikle sine tjenester i SiV da Røde kors-vertene selv er i risikogrupper. Personell
fra ulike klinikker og seksjoner har deltatt i dette arbeidet. Det er gitt opplæring i
smittepåkledning til følgetjenesten slik at SiV har kunnet tilby besøk for pårørende til
alvorlig syke pasienter med Covid-19 etter trygge smittevernrutiner.
SiV har også etablert egen prøvetakingstjeneste for Covid-19 for egne ansatte. Det er
etablert egne lokaler utenfor, men i nær relasjon til sykehusbygning i Tønsberg. Dette er
et tilbud som sikrer at egne ansatte ved mistanke om egen sykdom eller påført smitte i
arbeidssituasjonen, er sikret nødvendig prøvetaking. Prøvetaking av egne ansatte er
viktig smitteverntiltak.
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I akuttmottak er det etablert et eget Covid-19 mottak. Det er investert i bygningsmasse i
eksisterende ambulansegarasje. SiV har derfor i perioden kart å skille påvist eller
mistenkte pasienter fra andre pasienter allerede før pasienter har kommet inn i
bygningsmassen. Foreløpige tall viser at 50-60 prosent av alle pasienter henvist til
sykehuset i behov for øyeblikkelig hjelp, er under mistanke om Covid-19.
Direktøren har i samarbeid med linjeledelsen og stabsdirektørene utarbeidet en «to do»liste for å følge opp den styrevedtatte planen, herunder rekruttering og opplæring av
personell og anskaffelse av ekstra utstyr. Denne lista vil styret bli presentert eksempler
fra i styremøtet. Opplæring pågår, alt nødvendig utstyr er satt i bestilling og SiV har
mottatt leveranse eller fått leveringsdato estimert.
I perioden fra pandemiutbrudd i Norge og frem til i dag er mye aktivitet opprettholdt.
All øyeblikkelig hjelp, også for andre tilstander enn Covid-19 har gått som normalt.
Spesielt i starten av pandemien, var det et tydelig fall i innleggelser for øyeblikkelig hjelp
til tross for opprettholdelse av tilbud. Innleggelsefrekvensen er nå tatt seg noe opp, men
er fortsatt ikke helt til normalt nivå for årstiden. Det skal bemerkes at den ordinære
influensasesongen i 2020 har vært kortere enn normal og med færre innleggelser enn
normalt.
Pakkeforløp kreft har også vært opprettholdt som normalt. Tilbud for både utredning og
behandling har vært uendret. Likevel har antall nye som inkluderes i pakkeforløp kreft
gått ned i perioden, og det bekymrer. Nedgangen er ikke knyttet til SiV sitt tilbud, men
skyldes sannsynlig at pasienter ikke i like stor grad oppsøker fastlegen i perioden, og
derved får SiV færre henvisninger til pakkeforløp kreft. De pasienter som har blitt
inkludert i pakkeforløp kreft, har fått et godt tilbud og SiV leverer også i aktuelle periode
gode resultater for pakkeforløp som vist i figurer under.
Alle pakkeforløp, behandling start i mars. 79% innenfor normert tid.
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I perioden fra foretaksmøtet 26.03.20 mange ledere og medarbeidere vist stor vilje og
evne til utvikling av nye tilbud. Det har vært betydelig økning i telefon- og
videokonsultasjoner som har medført at SiV har opprettholdt god aktivitet tross
oppmøtebegrensinger. Spesielt innen KPA og KFMR har denne omleggingen vært
betydelig.
For andre deler av SiV har det ikke vært mulig å erstatte personlig oppmøte med
alternative konsultasjonsformer, og nedtak av aktivitet har derfor vært større i disse
seksjonene. Opplæring av personell til nye roller, spesielt inn mot en betydelig økt
kapasitet på intensivområdet har frem til nå også medført reduksjon i kapasitet til elektiv
drift. Elektiv drift som krever bruk av større mengder smittevernutstyr, som enkelte
kirurgiske prosedyrer, har også vært nødvendig å redusere i en situasjon med begrenset
tilgang på smittevernutstyr. SiV har så langt i pandemien ikke opplevd kritisk mangel på
smittevernutstyr som har medført pasientrisiko eller risiko for egne ansatte. Figur under
viser antall sykehusopphold i SiV så langt i 2020 sammenlignet med 2019.
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Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA)

Fredag 17.04.20 ble det gjennomført foretaksmøter i de regionale helseforetakene (dvs.
mellom Helse- og omsorgsdepartementet og RHF-ene). Samme ettermiddag var det
møte mellom HSØs adm.direktør og helseforetaksdirektørene, der vedtaket i RHF-ets
foretaksmøtet ble formidlet. Vedtaket innebærer at opptrapping i henhold til
Koronaopptrappingsplanen skulle fortsette, men samtidig skulle også den planlagte
aktiviteten trappes opp.
I foretaksmøte for HF-ene tirsdag 28.04.20 ble oppdraget formalisert gjennom følgende
vedtak:
1.

Sykehuset i Vestfold HF skal:
• Fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter,
i tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.
• Starte opptrapping til mer normalt drift.
• Styrke samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-epidemien, herunder
legge til rette for faste møtepunkter og så langt som mulig innrette samarbeidet i
tråd med prinsippene for innføring av helsefellesskap.
• Prioritere samarbeid med avtalespesialister om aktiviteten i avtalepraksis og inngå
samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert.
• Ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig og
melde behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan iverksettes til
Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, praktisk
veiledning og nasjonale e-helsetiltak.
• Samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at
flest mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for
utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-,
intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer
skal vurderes.
• Legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet,
bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking ved behov.

2.

Overordnede rammer for aktiviteten i Sykehuset i Vestfold HF i 2020 endres som
følge av covid-19-epidemien.
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Oppdragene fra foretaksmøtene innebærer således at Sykehuset i Vestfold skal øke
elektiv drift, samtidig som sykehuset fortsatt skal planlegge for høyeste scenario både
med tanke på bemanning, opplæring, utstyr og areal. For å sørge for at begge disse to
oppdragene blir innfridd, legges følgende inn i prioritering av gjenopptak av elektiv
virksomhet:





Pasientenes prognosetap ved fortsatt utsettelse av helsehjelp.
Forbruk av smittevernutstyr.
Behov for fortsatt opplæring av egne ansatte må sikres.
Allerede omdisponerte arealer bør i størst mulig grad opprettholdes for å sikre
rask opptrapping ved forverring av status for Covid-19 i SiV.

Alle klinikker har arbeider med å øke elektiv kapasitet etter kriterier over. Ulike
forutsetninger gjør at enkelte deler av SiV, som KPA og KFMR, kan gjenoppta nær normal
aktivitet, mens Kirurgisk klinikk ikke kan øke aktiviteten tilsvarende. Totalt sett for SiV er
det en målsetting om å nå 80 – 85% av planlagt drift. Dersom det kommer en ny økning
i Covid-19, kan denne driften reduseres på få dager slik at SiV kan følge
opptrappingsplaner til høyeste scenario for smitte.
Samtidig med opptrapping av elektiv drift er det høy aktivitet i servicedivisjon og
innkjøpsavdelingen for å sikre tilgang til medisinskteknisk utstyr og smittevernutstyr som
er bestilt men ennå ikke mottatt.
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PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF
Torsdag 26. mars 2020 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i
Vestfold HF som telefonmøte.
Møtet ble gjennomført som et felles møte med Akershus universitetssykehus HF, Oslo
universitetssykehus HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset
Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og Vestre Viken HF.
Under henvisning til helseforetaksloven § 18 var det kalt inn til møtet på kort varsel.
Dagsorden:
1.
Foretaksmøtet konstitueres
2.
Dagsorden
3.
Strategi for økt behandlingskapasitet
Til stede var:
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem,
som også ledet møtet.
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen
Fra Sykehuset i Vestfold HF møtte:
Styreleder:
Per Christian Voss
Styremedlem:
Charlotte Haug
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold HF:
Administrerende direktør: Stein Kinserdal
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
Sammen med møteleder ble styreleder Per Christian Voss valgt til å godkjenne
protokollen.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Sak 2: Dagsorden
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.
Det var ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden godkjennes.
Sak 3: Strategi for økt behandlingskapasitet
I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 25. mars 2020 ble det vist til Prop. 52 S (2019–2020)
Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet,
Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og
Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet). Det heter her at
Regjeringen vil sikre at helse- og omsorgssektoren gis mulighet til å iverksette de tiltak
som er nødvendige gitt situasjonen. Det oppgis videre at Regjeringen vil komme tilbake
til Stortinget med forslag til tilleggsbevilgninger på et senere tidspunkt, for å sikre at
aktiviteten kan opprettholdes ut året.
I Helsedirektoratets brev til de regionale helseforetakene 11. mars 2020 anmodes
helseforetakene om å iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet til å
håndtere pågående utbrudd av koronavirus og forventet økning av innleggelse av
pasienter med covid-19 i helseforetakene. Konkret ble det bedt om at helseforetakene
iverksetter sine beredskapsplaner slik at nødvendig kapasitet kan frigjøres.
Det ble vist til Folkehelseinstituttets fjerde risiko-, prognose- og responsanalyse 24.
mars 2020 i forbindelse med virusutbruddet. I denne rapporten er det oppgitt følgende
kapasitetsbehov i det epidemien har maksimal utbredelse:
- sykehusinnleggelser i intervallet 1 700–4 500
- intensivplasser i intervallet 600–1 200
Utbredelsen kan ifølge Folkehelseinstituttet nå en topp i mai.
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Helseforetakene må nå legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som
angitt i Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars,
inkludert det maksimale behovet som er angitt. Alternativ bruk av blant annet arealer og
personell vil være aktuelt, og situasjonen kan gjøre det nødvendig å finne løsninger som
ikke gjør det mulig å opprettholde samme standard som under alminnelige driftsforhold.
Som del av dette må helseforetakene klargjøre hva som må til for å realisere en økning
av intensivkapasiteten ut over det som tidligere er spilt inn, hvor stor denne økningen
kan være og over hvor lang periode. Det skal også redegjøres for når en slik
kapasitetsøkning kan være på plass. Dette omfatter blant annet følgende:
- personalressurser (både kapasitet og kompetanse), inkludert ev. opplæring
- medisinsk utstyr, inkludert forbruksmateriell
- lokaler, inkludert gass, vannuttak, strømtilførsel og annet
Det skal også vurderes om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige
spesialisthelsetjenesten kan benyttes for å øke kapasiteten.
Helse Sør-Øst RHF er bedt om å gi en foreløpig rapportering på status og mulig tiltak 2.
april 2020. Endelig rapportering skal leveres innen 15. april 2020.
Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet ber helseforetakene om å:
 legge konkrete planer for å møte en situasjon med behov som angitt i
Folkehelseinstituttets risiko-, prognose- og responsanalyse datert 24. mars,
inkludert det maksimale behovet som er angitt.
 klargjøre hva som må til for å realisere en økning av intensivkapasiteten ut over det
som er meldt inn, hvor stor denne kan være, hvor lenge den kan opprettholdes og
når en slik økning eventuelt kan være på plass. Dette omfatter blant annet
personalressurser, medisinsk utstyr og lokaler.
 vurdere om ressurser som i dag finnes utenfor den offentlige spesialisthelsetjenesten
kan benyttes for å øke kapasiteten.
Oppdraget skal gjennomføres i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF.
Det bes om foreløpig rapportering på status og mulig tiltak 1. april 2020. Endelig
rapportering skal leveres innen 14. april 2020.
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Møtet ble hevet klokken 12:25.
Hamar, 26. mars 2020.

styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Per Christian Voss
Sykehuset i Vestfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I SYKEHUSET I VESTFOLD HF
Tirsdag 28. april 2020 klokken 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold
HF. Møtet ble gjennomført som felles telefonmøte sammen med Akershus
universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF, Sykehuset
Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF og
Vestre Viken HF.
Dagsorden:
1.
Foretaksmøtet konstitueres
2.
Dagsorden
3.
Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19
Til stede var:
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem,
som også ledet møtet.
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen
Fra styret i Sykehuset i Vestfold HF møtte:
Styreleder Per Christian Voss
Styremedlem Charlotte Haug
Styremedlem Lise Nordahl
I tillegg møtte fra administrasjonen i Sykehuset i Vestfold HF:
Administrerende direktør Stein Kinserdal
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem velkommen
og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til
innkallingen.
Styreleder Per Christian Voss ble valgt til å underskrive protokollen sammen med
møteleder.
Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Sak 2: Dagsorden
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.
Det var ingen merknader til dagsorden.
Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden godkjennes.
Sak 3: Overordnede rammer for aktiviteten i 2020 i lys av utbruddet av covid-19
Regjeringen har vedtatt en midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å
understøtte helseregionenes beredskapsarbeid. Endringene innebærer blant annet at
spesialisthelsetjenestens plikt til å fastsette en frist for rett til nødvendig helsehjelp ikke
gjelder. Videre er pasientens rett til å få informasjon om vedkommende har rett til
nødvendig helsehjelp utvidet fra 10 til 30 virkedager. Pasientens rett til fritt
behandlingsvalg er begrenset til å gjelde psykisk helsevern, tverrfaglig rusbehandling og
intensiv habilitering av barn i virksomheter godkjent etter spesialisthelsetjenesteloven
§ 4-3. Godkjenningsordningen knyttet til private virksomheters adgang til å yte
spesialisthelsetjenester mot betaling består. De nevnte endringene er vedtatt med
hjemmel i koronaloven og vil gjelde så lenge koronaloven gjelder. Regjeringen har
fremmet forslag for Stortinget om at den nevnte loven skal gjelde fram til 27. mai 2020.
Det vurderes om det etter koronaloven oppheves fortsatt vil være behov for enkelte
unntak fra helselovgivningen. I så fall vil det bli fremmet en lovproposisjon om dette.
3.1
Innretning av aktivitet fremover
Foretaksmøtet viser til rapportering til Helse Sør-Øst RHF fra Sykehuset i Vestfold HF av
14. april 2020 og la vekt på at planarbeidet må videreføres og ses i lys av oppdaterte
analyser fra Folkehelseinstituttet.
Som del av forberedelsene til å kunne motta et høyt antall covid-19-pasienter i
spesialisthelsetjenesten har det vært nødvendig å ta ned elektiv virksomhet. Aktivitet
har videre vært tatt ned av smittevernhensyn. Den planlagte aktivitetsnedgangen har
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blitt forsterket av sykdom og karantene hos de ansatte, samt at pasienter har avlyst
avtalte timer.
Konsekvensen av aktivitetsnedgangen er at mange pasienter har fått et redusert
helsetilbud og risiko for forverret helse. Samtidig har flere sykehus ledig kapasitet.
17. april 2020 ble det avholdt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF. Ut fra dagens
situasjonsbilde la dette foretaksmøtet til grunn at det nå er grunnlag for en gradvis
opptrapping til mer normalt drift i helseforetakene. Opptrappingen skal skje i tråd med
etablerte prioriteringskriterier. Parallelt med dette må arbeidet med å planlegge og
forberede for et høyt antall covid-19-pasienter, et høyt antall intensivpasienter og en
smittetopp fortsette. Avtaler med private om disponering av personell, utstyr og arealer,
samt andre tiltak knyttet til ansettelser og innkjøp av utstyr, skal i utgangspunktet
videreføres.
Ved en opptrapping av aktiviteten må ulike hensyn balanseres. Det må tas hensyn til
beredskapsplanlegging, bemanningssituasjonen, hensiktsmessig arbeidsfordeling
mellom de ulike institusjonene og smitteverntiltak, inkludert tilgang til
smittevernutstyr. Noen steder vil opptrapping av aktivitet også måtte ses i sammenheng
med tilgjengelighet av transport. I vurderingene må det tas høyde for oppdaterte
analyser fra Folkehelseinstituttet når det gjelder forventet sykdomsutvikling. Det må
også tas høyde for usikkerhet i disse analysene og at situasjonen raskt kan endre seg.
Aktivitetsnedgangen har ikke bare omfattet helseforetakene, men også
avtalespesialister, private med avtale med regionale helseforetak og private som er
godkjent gjennom ordningen for fritt behandlingsvalg. Tilnærming til en
normalsituasjon tilsier at kapasiteten hos disse aktørene må utnyttes så langt det er
hensiktsmessig for å opprettholde et godt spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen.
Det legges vekt på at helseforetaket i denne situasjonen sørger for god dialog med de
aktuelle virksomhetene. Samarbeid med avtalespesialistene om aktiviteten i
avtalepraksis og etablering av samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert, skal
prioriteres.
3.2
Samarbeid med kommunene
Kommunenes helsetilbud er også sterkt berørt av covid-19-epidemien. Håndteringen av
epidemien har forsterket behovet for effektiv samhandling mellom kommuner og
helseforetak. Det bør derfor være faste møtepunkter mellom helseforetakene og
kommunene i deres nedslagsfelt. Formålet med møtene vil blant annet være
informasjonsdeling, samarbeid om pasientbehandling/pasientforløp og rådgivning
mellom helseforetak og kommuner. Møtepunktene bør være innenfor rammen av
etablerte samarbeidsstrukturer. Ansvaret for å koordinere møtene legges til
helseforetakene.
Foretaksmøtet viste for øvrig til prinsipper for innføring av helsefellesskap som er
nedfelt i avtale mellom regjeringen og KS.
3.3
Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling mv.
I Oppdrag og bestilling 2020 ble det gitt oppdrag om å flytte tjenester hjem til pasienten
ved hjelp av teknologi.
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Erfaringer fra de siste ukene har vist hvilke muligheter som ligger i å flytte tjenester
hjem til pasientene ved hjelp av teknologi, herunder gjennom videokonsultasjon. Det er
høstet erfaringer angående hvilke utfordringer og hindringer helsetjenesten møter. I
arbeidet med å øke omfanget av digital hjemmeoppfølging (f.eks. oppfølging av personer
med kroniske lidelser basert på pasientrapporterte opplysninger) og nettbasert
behandling (f.eks. videokonsultasjon og e-mestring) ytterligere, er det viktig at
helseforetakene melder fra om utfordringer og hindringer.
3.4
Gjennomføring av utdanningsløp
Håndteringen av pasienter som er rammet av koronaepidemien skal prioriteres. Det må
sikres tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse gjennom bl.a. opplæringstiltak.
Samtidig er det nødvendig at praksisstudier for helsefagstudenter så langt som mulig
gjennomføres i helseforetakene når koronaepidemien er under kontroll. For å legge til
rette for dette er det nødvendig at universitets- og høyskolesektoren og helse- og
omsorgstjenestene samarbeider godt. De må derfor i fellesskap vurdere
handlingsrommet for gjennomføring av praksisstudier, slik at studentenes progresjon og
uteksaminering av nye kandidater ikke stopper opp eller blir unødig forsinket.
Alternative løsninger for avvikling av praksisstudier bør vurderes, herunder hvorvidt
praksis kan erstattes med simulering eller andre alternativer.
Det er ønskelig at samarbeidet mellom sektorene i størst mulig grad koordineres og
løses lokalt.
3.5
Arbeidet med testing av befolkningen
Det er som ledd i regjeringens strategi nødvendig med betydelig økt testkapasitet. Økt
testkapasitet vil være et viktig tiltak for å hindre smitte og begrense sykdom, og dermed
legge til rette for å kunne reversere andre inngripende tiltak. Ambisjonen er at alle med
symptomer skal kunne testes i løpet av mai.
Opptrapping av testaktiviteten krever innsats innen ulike områder:
 Laboratoriekapasiteten må utvides og dimensjoneres for å ivareta behovet for testing
av befolkningen for SARS-CoV-2-virus i egen region. Målet er å utvide kapasiteten på
landsbasis til opp mot 100 000 tester i uka i månedsskiftet april/mai, og en videre
oppskalering også etter dette.
 Ansvaret for prøvetaking ligger i kommunene. Det kan imidlertid være behov for
bistand fra helseforetakene i en overgangsfase med ekstra høy aktivitet.
 Mer omfattende testing krever økt tilgang på testutstyr og prøvetakingsutstyr.
Mangel på reagens har så langt vært en begrensende faktor. Det skal derfor legges
vekt på alternative testmetoder.
3.6
Videre arbeid
Beredskapsarbeidet vil påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og
gjennomføre oppgavene i Oppdrag og bestilling 2020. De tre overordnede målene i
Oppdrag og bestilling 2020 ligger fast, men det vil innen de fleste områdene ikke være
mulig å nå de kvantitative målsetningene som er satt. Det vil også være nødvendig å
skyve på tidsfrister for ulike oppdrag.
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Helse- og omsorgsdepartementet viser i protokoll fra foretaksmøtet for Helse Sør-Øst
RHF 17. april 2020 til at mål og oppdrag i styringsdokumentene vil bli gjennomgått for å
avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for resten av 2020 fram mot
nytt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF i juni 2020. Helse Sør-Øst RHF vil når denne
vurderingen foreligger, komme tilbake med endring i Oppdrag og bestilling 2020 til
Sykehuset i Vestfold HF.
Foretaksmøtet vedtok:
1.

Sykehuset i Vestfold HF skal:
• Fortsette arbeidet med å planlegge og forberede for et høyt antall intensivpasienter, i
tråd med analyser gjennomført av Folkehelseinstituttet.
• Starte opptrapping til mer normalt drift.
• Styrke samarbeid med kommunene for å håndtere covid-19-epidemien, herunder
legge til rette for faste møtepunkter og så langt som mulig innrette samarbeidet i
tråd med prinsippene for innføring av helsefellesskap.
• Prioritere samarbeid med avtalespesialister om aktiviteten i avtalepraksis og inngå
samarbeidsavtaler der dette ikke er etablert.
• Ta i bruk digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling der det er mulig og
melde behov for justeringer i nasjonale rammevilkår som raskt kan iverksettes til
Helse Sør-Øst RHF. Dette gjelder blant annet ISF-ordningen, reguleringer, praktisk
veiledning og nasjonale e-helsetiltak.
• Samarbeide med utdanningsinstitusjonene om å finne løsninger som bidrar til at flest
mulig helsefagstudenter kan gjennomføre praksis. Det gjelder spesielt for
utdanninger det er særlig behov for, eksempelvis utdanning i akutt-, anestesi-,
intensiv- og operasjonssykepleie, samt bioingeniører. Alternative veiledningsformer
skal vurderes.
• Legge til rette for økt testkapasitet både gjennom utvidet laboratoriekapasitet,
bistand til kommunene når det gjelder prøvetaking ved behov.

2.

Overordnede rammer for aktiviteten i Sykehuset i Vestfold HF i 2020 endres som følge
av covid-19-epidemien.

Møtet ble hevet klokken 14:30.
Hamar, 28. april 2020.
styreleder Svein Gjedrem
Helse Sør-Øst RHF

styreleder Per Christian Voss
Sykehuset i Vestfold HF

Protokollen er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

24/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10224-8

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Rapportering mars 2020
Vedlegg:
Hensikten med saken:
Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har i SiVs
OBD 2020 prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for
rapporteringen i styremøtene. Saken fokuserer på konsekvensene av arbeidet med plan
for økning i antall intensivplasser, og arbeidet med Covid-19 pasienter generelt.
Forslag til vedtak:
Styret tar rapporteringen for mars 2020 til etterretning.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
INNLEDNING
Corona-situasjonen har medført store endringer i sykehuset, delvis som følge av de
generelle endringene i samfunnet og delvis som følge av økt antall pasienter under
intensivbehandling. SiV har hatt mange ansatte i karantene (opp mot 400 på det meste)
noe som har gjort at den samlede kapasiteten i sykehuset har vær mindre. Både
aktiviteten og utviklingen i de til vanlige prioriterte indikatorene har derfor utviklet seg
annerledes enn planlagt. Mars har vært preget av:





Mye ressurser blitt brukt både til å gjennomføre konkrete endringer i for å øke
kapasiteten i akuttmottaket og øke antall intensivplasser
Mye av den gjenværende kapasiteten i sykehuset har blitt brukt i behandling av
intensivpasienter som har vært 2-3 ganger så mange som sykehusets normale
kapasitet
I tillegg er mye ressurser brukt på å planlegge videre kapasitetsøkninger
Dette har bidratt sterkt til at er det stor reduksjon i aktiviteten målt i antall DRGpoeng, både elektiv og Ø-hjelp. SiV har riktignok en sterk økning i
telefonkonsultasjoner, men ender likevel opp med en aktivitet mål i DRG-poeng
som er ca. 20% under budsjett.

Dette er hovedgrunnene til at SiV i mars har negativ utvikling på flere indikatorer og har
for mars isolert et underskudd på 42 mill kr, og hittil i år et underskudd på 25 mill kr.
Begge resultatene er drøye 50 mill kr dårligere enn budsjett.
Nedenfor gjengis resultatene på vanlig måte, men det er ikke lagt til kommentarer da
resultatene for samtlige indikatorer er en konsekvens av denne blandingen av mange
ansatte i karantene og omprioritering av ressurser pga økning av antall intensivpasienter.
Den pasientgruppen som har hatt prioritet etter Corona-pasientene er kreftpasienter.
Som det framgår av grafene nede i saken, er pakkeforløpene i kvartalet og i mars
innenfor målet om at 70% av forløpene skal være avsluttet innen normert tid.
Det er (forventet) samme utviklingen for april. Effektene kan bli noe større i april da
Corona-utfordringene gjelder for hele måneden, i mars var det bare litt over halve
måneden. Samtidig har SiV igangsatt noe mer elektiv virksomhet i siste halvdel av april.
Men her er det mange forhold som spiller inn. Hvis noen av kvalitetsindikatorene for
april er tilgjengelig innen styremøte, vil det bli redegjort for disse i møtet.
AKTIVITET
Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR)

Somatikk
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68 725

70 000
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-
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R-2020

Poliklinikk BUP pr mar
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R-2019
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Heldøgnsopph SOM pr mar

R-2020

Dagopph SOM pr mar

Bud-2020

Poliklinikk SOM pr mar

R-2019
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R-2020

Bud-2020

R-2019
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VENTETID, ETTERSLEP OG FRISTBRUDD
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Etterslep
Trendlinjen viser glidende gjennomsnitt for de 4 siste mnd
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SiV kreftpakkeforløp 2019
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SYKEFRAVÆR OG BEMANNING

Sykefravær ligger som alltid en måned etter og Coronaeffekten har derfor ikke slått inn.
Årsverkene ligger en måned foran og det framgår at kurven bryter budsjettkurven og
ligger for april høyere. Marstallet er basert på lønnsjøringen for mars og er ikke påvirket
av Coronaeffekten. Se også omtalen av lønnskostnaden nedenfor.
Månedsverksutvikling

Sykefravær
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BÆREKRAFTIG ØKONOMISK UTVIKLING
Hoveddelen av det økonomiske avviket (35 mill kr) skyldes redusert ISF-aktivitet, men
det er også høyere kostnader både på lønn, varekostnader og andre kostnader i mars
isolert. Mye av dette er direkte knyttet til oppbygging av kapasitet i forbindelse med
Corona. I tillegg har SiV overraskende store kostnader på gjestepasienter, fritt
behandlingsvalg og H-resepter i mars isolert. Når det gjelder legemidler er vurderingen
så langt at pasienter frykter en mangelsituasjonen som har gjort at det har blitt hamstret
legemidler i mars.
Lønnskostnaden er usikker. Det er nye regler for arbeidsgivers kompensasjon når
ansatte er i karantene. Det vil ta tid før SiV får denne kompensasjonen, delvis fordi
dette er krevende for NAV men også fordi offentlige arbeidsgivere vil bli prioritert sist da
private arbeidsgivere har større behov for å få denne refusjonen tidlig. Det er i mars
gjort det foretaket mener er en konservativ avsetning for denne refusjonen.
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Regnskap mars 2020
Basistilskudd
ISF inntekter, egen region
ISF inntekter, gjester
Polikliniske inntekter
Øremerkede tilskudd
Andre inntekter
DRIFTSINNTEKTER

Hittil Faktisk
-828 536
-314 848
-12 720
-125 358
-7 593
-40 058
-1 329 113

Hittil Budsjett
-828 536
-336 559
-16 234
-135 226
-6 740
-41 290
-1 364 585

Avvik
-21 711
-3 514
-9 868
853
-1 232
-35 472

865 496

867 987

2 491

276 711
170 005

267 015
163 960

-9 696
-6 045

1 312 212

1 298 962

-13 250

Finans
Avskrivninger

-1 038
43 473

-1 225
41 820

-187
-1 653

RESULTAT

25 534

-25 028

-50 562

LØNNSKOSTNADER
Varekostnad
Andre driftskostnader
DRIFTSKOSTNADER
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

25/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
19/03427-10

Saksbehandler: Roger Gjennestad

Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021
Vedlegg:
Hensikten med saken:
Utarbeidelse av Økonomisk langtidsplan (ØLP) inngår i den årlige budsjettprosessen i
Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Det langsiktige tidsperspektivet er fram mot 2035/40, men det
utarbeides en mer detaljert fire-årsplan der kommende budsjettår er første år. HSØ
legger klare forutsetninger for denne planen i sin styresak 017-2020.
I denne saken gis styret orientering om hvilke forutsetninger som ligger til grunn fra
HSØ, og hvilke forutsetninger SiV velger å legge til grunn for arbeidet med budsjett 2021
og for årene i langtidsplanperioden.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar ØLP 2021 – 2024 slik den er oversendt Helse Sør-Øst RHF.
2. Styret ber administrerende direktør legge saken til grunn i det videre arbeidet med
Budsjett 2021.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Innledning
Budsjettarbeidet og arbeidet med ØLP baseres på forutsetninger som dels er gitt fra eier
og SiV-styret gjennom strategiske planer, oppdragsdokumenter og budsjettpremisser,
samt utviklingstrekk i samfunnet, medisinen og helsetjenesten. Samtidig er ØLP et
samlet grunnlag for vurdering av økonomisk bæreevne for investeringer i et lengre
perspektiv, herunder å vurdere nødvendige tilpasninger i dagens drift for å sikre
nødvendige investeringer i fremtiden. Det søkes å skape forutsigbarhet, selv om
spesialisthelsetjenesten, som andre samfunnsområder, er preget av omskiftelighet.
SiV har i ca. ti år begynt budsjettarbeidet ett år før det året budsjettet utarbeides for.
Denne praksisen har vært med på å sikre at budsjettarbeid er en kontinuerlig prosess
gjennom hele året i henhold til en vedtatt budsjettkalender. Det er vesentlig at plan- og
budsjettprosesser kommer så tidlig i gang at det er mulig å planlegge, kvalitetssikre,
risikostyre, forankre og gjennomføre endringer og tiltak fra forutsatt tidspunkt. Samtidig
bidrar budsjettprosessen i SiV til å øke helseforetakets handlingsrom og muligheter til å
styre utviklingen av spesialisthelsetjenestetilbudet. Arbeidet med ØLP og budsjett har
derfor kjente forutsetninger, men bygger også på mer usikre forutsetninger og analyser.
Tidlig i budsjettprosessen avklares det så langt som mulig hva eiers oppdrag og bestilling
for budsjettåret blir. I tillegg legger administrerende direktør til grunn hvilke
utviklingstrekk spesialisthelsetjenesten ser ut til å stå overfor i lengre perspektiv, både i
10- og 20-årsperspektiv og i den fireårige økonomiplan-perioden. I oppstarten av
budsjettprosessen tar direktøren også initiativ til ulike prosesser for generelle
forbedringstiltak og for tiltak som involverer flere klinikker. Dette gjelder både i forhold til
drift og til investeringer. På denne måten søkes det å skape sammenheng mellom det
kommende års budsjettarbeid og det langsiktige strategiske arbeidet.
I SiV har budsjettarbeidet for 2021 pågått i snart et halvt år. Direktørens årlige strategiog budsjettkonferanse ble avholdt i siste halvdel av april. På dette årlige møtet
konkluderer direktøren størrelsen på kommende års merverdikrav (omstillingsbehov), og
fordeler merverdikravet mellom klinikkene og direktørens stab. Klinikkene arbeider
deretter i henhold til vedtatt tidsplan med merverdikravene. Direktøren legger til grunn
bred ansvarliggjøring av ledere på alle nivåer. Det forutsettes fra direktøren at
medarbeiderne involveres i løsningen av budsjettutfordringene og endringsbehovene,
herunder også tillitsvalgte og vernetjeneste. Involvering av alle nivåer i organisasjonen
skjer fra april til september.
Det er også i årets ØLP et ekstra risikoområde som gjelder både budsjett 2021 og hele
denne ØLP-perioden. Sande og Holmestrand kommuner slo seg sammen til en kommune
fra 1. januar 2020. Til tross for HSØ sitt prinsipp om at en kommune skal tilhøre et
sykehusområde, deler HSØ også i 2020 foretakenes sørge for område etter de gamle
kommunegrensene. Unntaket fra dette er at SiV har ansvaret for AMK og
ambulansekjøringen i hele den nye kommunen.
Dette er betydelig økonomisk risiko knyttet til HSØ-beslutning om hvilket foretak den
sammenslåtte kommunen skal tilhøre, eller om det blir en delt løsning der Holmestrand
kommune vil tilhøre både Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF. I mangel på
avklaringer, er det i ØLP ikke lagt inn økonomiske endringer som følge av denne
usikkerheten. Dette er i tråd med det underlaget til ØLP som styret i HSØ har vedtatt.
Med de utfordringene som helseforetakene og HSØ nå står i, kan det være at
beslutningen kommer så seint på året at uansett hva den endelige løsningen blir, så vil
delt løsning sannsynligvis bli videreført minst i 2021.

Side 2 av 16

25/20 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021 - 19/03427-10 Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021 : Økonomisk langtidsplan 2021-2024, inkl. status budsjett 2021

Det er også slik at de økonomiske vurderingene i denne saken ikke hensyntar effekten av
Covid-19 viruset. Foretakene skal, som indikert over, legge det styrevedtatte underlaget
fra HSØ til grunn for sine ØLP-er. Dette underlaget inkludere ikke effekter av Covid-19.
Det er stor usikkerhet hvordan økonomien utvikler seg i 2020, og derfor enda mer
usikkerhet i ØLP-perioden. Og det er på samme måte usikkert hvordan Stortinget vil
håndtere en eventuell effekt budsjettmessig i år og de kommende årene.
Strategiske innsatsområder
I tillegg til gjennomføring av Oppdrag og bestilling fra eier, oppfølging av vedtatt
utviklingsplan og interne strategier og planer som teknologistrategi og forsknings- og
innovasjonsstrategi, arbeider SiV i perioden 2019 – 2022 spesielt med seks strategiske
innsatsområder. Disse innsatsområdene er definert som spesielt viktige, både for å møte
utfordringer i kort perspektiv, og for å legge grunnlag for hvordan SiV skal utvikles for å
ivareta lovgivning, eieroppdrag, samfunnsansvar og virksomhetsutvikling – alt i
perspektivet «Pasientens helsetjeneste».
De seks strategiske innsatsområdene skal gi grunnlag for at SiV samler og koordinerer
egen organisasjon for å få optimal kraft i utviklingsarbeidet. Arbeidet med de strategiske
satsningsområdene innebærer at SiV utvikles enda mer samordnet i prioriteringer og
aktiv handling. Det betyr også at for å oppnå best mulige resultater framover, vil spesielt
ledelse på alle nivåer innebære evne og vilje til å trekke i samme retning, og prioritere i
samsvar med det de strategiske innsatsområdene prioriterer og legger føringer for.
Arbeidet med innsatsområdene forutsetter stort lederengasjement, spesielt fra
klinikksjefer og stabsdirektører. Det er også viktig med ansvarliggjøring og
oppgaveløsning fra øvrige linjeledere, samt medvirkning og engasjement fra
medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste og brukere. Avklaringer av innholdet i
satsningsområdene med tilhørende arbeid og oppgaveløsning vil skje i
linjeorganisasjonen. Likevel er det betydelige innsatsområder som krever prosjekt/programorganisering eller ekstern bistand for å bli vellykket med hensyn til
måloppnåelse, kvalitet og framdrift.
De seks strategiske innsatsområdene er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Generelle utviklingstrekk
Den faste delen av SiVs inntekter er avhengig av utviklingen i SiVs opptaksområde
sammenlignet med utvikling i befolkningen i HSØ sitt sørge-for område. Generelt er
utviklingen slik at SiV får noe lavere inntekter år for år, fordi befolkningen i hovedsak
vokser noe mindre enn gjennomsnittet i HSØ-området.
De faste inntektene er også avhengig av enkelte andre avregninger. Disse gir sammen
med SSB sin nye befolkningsframskriving, SiV mer midler i 2021 enn i 2020. Det betyr at
SiV kommer gunstigere ut i 2021 enn i det som forventes årene framover.
I tillegg til de mer generelle utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten som beskrives
nedenfor, påvirker Tønsbergprosjektet SiVs utvikling. Psykiatribygget har nå vært i bruk
i nesten ett år, og erfaringene fra dette året vil komme som egen sak i styret. Arbeidet
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med nye organisatoriske løsninger og endrede behandlingsforløp i somatikkbygget pågår,
og sammen skal det gi et godt grunnlag for å videreutvikle pasienttilbudet til det beste
for Vestfolds befolkning.
Prosjektet gir momentum for å kunne ta i bruk ny teknologi både for å forbedre
pasientsikkerhet og kvalitet, og for å effektivisere driften av sykehuset. SiV har utviklet
en teknologistrategi som det arbeides videre med for å innføre nye løsninger som skal
bidra til å videreutvikle sykehuset. Digitaliseringen gir store muligheter, men utfordrer
etablert kunnskap og organisering av arbeidet, arbeidsdeling og maktfordeling.
Med den økonomiske modellen som Stortinget og HSØ bruker, er det økonomisk
utfordrende å ta i bruk nybygde arealer. Derfor har SiV i flere år gradvis økt overskuddet
slik at foretaket har en «resultatbuffer» å møte de økte rente- og
avskrivningskostnadene som kommer når de nye byggene tas i bruk. Rente- og
avskrivningskostnader for det nye psykiatribygget kom som en delårseffekt i 2019 og
med helårseffekt i 2020. Det kreves fortsatt ekstra sterk økonomisk styring når både
bygg og teknologi gir mulighet til å videreutvikle og forbedre pasienttilbudet i det nye
somatikkbygget. En slik utvikling må skje innenfor foretakets økonomiske rammer,
samtidig som foretaket evner å gripe de muligheter som denne unike situasjonen gir.
For spesialisthelsetjenesten vil utfordringene i planperioden preges av:











At antall pasienter med kroniske og sammensatte tilstander øker i alle
aldersgrupper, bl.a. ved at flere lever lengre med hjertesykdommer,
lungesykdommer, kreftsykdommer, diabetes, sykelig overvekt og muskel- og
skjelettplager.
Fortsatt økning av etterspørselen etter behandling for psykiske lidelser og plager,
samt tverrfaglig spesialisert behandling for rus og avhengighet.
En eksponentiell utvikling innen medisin og medisinsk teknologi som vil endre
diagnostikk- og behandlingsmuligheter, kreve vanskelige prioriteringsavklaringer,
men også innebære store forbedringer i diagnostikk og behandlingstilbud
Videreutvikling av innhold og omfang av spesialisthelsetjenestens samarbeid med
kommunene, herunder også desentraliserte spesialisthelsetjenester og ambulant
virksomhet
At etterspørselen etter rehabilitering og lærings- og mestringstilbud vil øke både
for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
En økende bevissthet og kunnskap hos pasienter og pårørende, som fører til at
flere benytter sine lovfestede rettigheter
At pasientene/brukerne i løpet av kort tid vil eie sine egne pasientopplysninger, og
gå fra å være mottagere til deltagere i helsetjenesten
At andelen av private tjenesteytere på alle nivåer sannsynligvis vil øke og det vil
bli større innslag av marked/konkurranse
At de økonomiske rammebetingelsene sannsynligvis ikke vil utvikles i samme
tempo som de medisinske mulighetene og pasientenes/brukernes forventninger

Mange av punktene over, representerer en ønsket samfunnsutvikling til det beste for
pasienter og pårørende, men det vil gi økt press på spesialisthelsetjenesten og kan ha
kostnadsdrivende effekter. Utviklingen vil påvirke hvordan og hvor tjenestene bør ytes,
arbeidsdelingen mellom offentlig og privat helsetilbud, mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten og mellom profesjonene. Dette vil igjen stille krav til kontinuerlig
endrings- og omstillingsevne både på foretaksnivå og blant medarbeiderne.
I økonomiplanperioden har direktøren derfor lagt følgende til grunn for arbeidet:


Øke innsatsen innenfor sikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen
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Redusere ventetid på behandling
Sikre at fristbrudd ikke forekommer og at etterslep reduseres
Bruk av pakkeforløp for å sikre standardisering av behandlingen
Utvikle samhandlingen med kommunene i Vestfold, både når det gjelder
forebygging, ø-hjelp døgntilbud, gode pasientforløp fra hjem til hjem,
rehabilitering, kvalitet og pasientsikkerhet, informasjonsflyt og –sikkerhet,
kunnskapsoverføring, kompetansebygging og forskning.
Styrke forsknings- og innovasjonsaktiviteten
Skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
Forbedre samhandling internt

Medisinsk utvikling
GENERELL MEDISINSK UTVIKLING
For 100 år siden var det smittsomme infeksjonssykdommer og tuberkulose som tok
tusenvis av liv. I dag er det kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft,
psykisk helseproblem, diabetes, lungesykdommer og muskel- og skjelettsykdommer som
er det store utfordringene her i landet (Folkehelserapport – Helsetilstanden i Norge).
Imidlertid har Convid-19 pandemien minnet om behovet for å vie smittsomme
infeksjonssykdommer større oppmerksomhet også i fremtiden. Den medisinske
utviklingen innebærer utfordringer i forhold til kapasitet, organisering, kontinuerlig
strategisk kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling i arbeidssituasjonen. I tillegg
endres arbeidsoppgaver og arbeidsdeling og det arbeides stadig mer i team rundt
pasienten, der flere faggrupper og spesialiteter samarbeider både innenfor diagnostikk,
behandling og rehabilitering.
Smittsomme sykdommer er i ferd med å gjenoppstå som livstruende utfordring. Dette
skyldes at mikrober blir resistente for kjente antibiotika.
HVA BETYR DETTE FOR SIV
Foretaket opplever to til dels motstridende tendenser i utviklingen. På den ene siden
stadig større spesialisering innen grener og «kvister» i de enkelte fagområdene, og
muligheter for individualisert og «skreddersydd» behandling til den enkelte pasient. På
den andre siden i stadig større grad standardisert behandling, som ved f.eks. pakkeforløp
kreft og pasientforløp hjerneslag.
Rask utvikling innen presisjonsmedisin og persontilpasset medisin gir nye
utfordringsbilder for sykehuset. Det gjelder både innenfor utstyr og kompetanse hos den
enkelte medarbeider. Å sikre gode systemer for understøttelse av denne utviklingen i SiV
vil være vesentlig fremover for leveranse av fremtidsrettede behandlingstilbud.
SiV er langt fremme i arbeidet med antibiotikastyringsprogram, og vil i perioden
videreutvikle arbeidet med «riktig antibiotikabruk», og i tillegg være i front når det
gjelder nye metoder for resistensbestemmelse.
Som nevnt over minner Convid-19 pandemien om behovet for å vie smittsomme
infeksjonssykdommer større oppmerksomhet i fremtiden. Hvordan man skal forberede
seg og håndtere pågående og fremtidige pandemier, og samtidig ivareta befolkningens
øvrige behov for spesialisthelsetjenester, vil vies mye oppmerksomhet i planperioden.
Parallelt opplever SiV i økende grad en forventning om å delta i og ta ansvar for et
bredere helseperspektiv med samarbeid på nye arenaer og endring av funksjoner i
forhold til øvrige deler av helsetjenesten. Et utvidet helseperspektiv vil også kreve økt
samhandling med andre, som utdanningssektoren og NAV.
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Innenfor flere operative fag går utviklingen i retning av mer mini-invasive metoder,
understøttet bl.a. av robotteknologi. Dette er mindre belastende for pasientene og
medfører raskere mobilisering. Mulighetene for stadig mer og mer presis diagnostikk vil
sannsynligvis også øke behovet for kostnadskrevende investeringer, samtidig som den
digitale utviklingen har potensial til å gjøre mye av den medisinske diagnostiseringen
billigere og med høyere kvalitet. Dette gjelder bl.a. laboratoriemedisin, patologi og
billeddannende diagnostikk som radiologi inkludert PET-CT, MR, ultralyd og
kombinasjoner av ulike metoder.
Denne utviklingen gjør også at stadig mer av behandling på sykehus kan gjøres uten at
pasienten behøver innleggelse. Behandlingen forskyves «fra døgn til dag» og «fra dag til
poliklinikk». Dette gjelder både planlagt kirurgisk behandling, og også behandling av
akutte tilstander som kan avklares i akuttmottak uten innleggelse. Dette er gunstig sett
fra pasientens side og gir mer effektiv utnyttelse av de totale ressursene. Men det
medfører en finansieringsutfordring, da DRG-refusjon for dagbehandling og poliklinikk er
vesentlig lavere enn for inneliggende pasienter. SiV arbeider målbevisst for å redusere
ressursbruken ved overgang fra døgn til dag. Det pågår et nasjonalt arbeid med revisjon
av disse takstene, for å stimulere til mer dagbehandling/poliklinikk.
SPESIFIKKE FAGOMRÅDER MED STOR BETYDNING FOR UTVIKLING AV SIV
KREFT:
Det er økning i antall krefttilfeller både i Norge og ellers i verden. Økt levealder,
muligheter for tidlig diagnostikk, bedre og mer nøyaktig diagnostikk bidrar til dette. I et
helseperspektiv er det likevel grunn til optimisme, ettersom det innføres stadig nye
behandlingsmuligheter som bedrer overlevelse for den enkelte pasient.
Helsemyndighetenes mål er rask diagnostikk for raskt å komme i gang med en
behandling med god kvalitet. Det krever god koordinering mellom ulike klinikker og
foretak der pasienten mottar helsehjelp. Pakkeforløp for kreftbehandling har bidratt med
struktur og forutsigbarhet for pasienter, og bidratt i strukturering av behandlingen. SiV
vil fortsette utvikling og overvåkning av pakkeforløp for kreft, og arbeide systematisk
med å dokumentere behandlingsresultater via etablering av kvalitetsregistre. Det gir
muligheter for å ha kontroll på en kontinuerlig forbedring i tjenesten.
Utvikling av nye kreftmedikamenter, spesielt immunterapi, gir i økende omfang
muligheter til medikamentell behandling av kreftformer hvor foretaket tidligere ikke
hadde noe behandlingstilbud.
Robotteknologi i kirurgisk behandling av kreft er innført i begrenset omfang, men det er
trolig at det innen denne teknologien kommer innovasjon og ekspansjon i de nærmeste
årene. Kombinasjoner av medikamenter, kirurgi og stråling vil øke i omfang.
Innen gynekologisk kreft og urologisk kreft har det over tid vært arbeidet systematisk
med metodeutvikling, simuleringstrening, teamtrening og kompetanseheving særlig i
forhold til mini-invasiv kirurgi, noe som vil styrke tilbudet til disse pasientgruppene i
planperioden.
For å styrke avansert kreftutredning har SiV nå tilgjengelig både egen 3Tesla MR og
innleid PET CT. Dette er ypperste teknologi som tidligere var sentralisert til
hovedstadsområdet, og SiV vil i perioden utvikle bruksområdene for denne teknologien
sammen med OUS HF. Målet er å redusere kapasitetsutfordringene som har medført
forlenget ventetid.
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Det er fortsatt underdekning for stråleterapi i Vestfold i forhold til landsgjennomsnittet.
Strålesenteret som er vedtatt etablert i Sykehuset Telemark HF kan bli realisert i
perioden, men mest sannsynlig etter 2023. SiV vil arbeide aktivt for at det til enhver tid
er et tilstrekkelig stråletilbud til sine pasienter, og at tilbudet i Telemark vil tilpasses
behovet til Vestfolds befolkning.
Stadig flere pasienter overlever kreftsykdom. Dette er positivt, men mange som lever
med kreft eller ettervirkninger av behandling, opplever svekket livskvalitet og medisinske
utfordringer. Arbeidet med å mestre livet etter kreft er et innsatsområde for mange
aktører, der SiV skal bidra som spesialisthelsetjeneste. Samhandling og
kompetansedeling med primærhelsetjenesten vil bli stadig viktigere for at pasientene kan
leve livet med kreft eller følgetilstander i eller nær eget hjem.
SiV har i flere år prioritert kreftbehandling meget høyt. Direktøren mener denne
satsingen skal innfri eiers oppdrag innenfor kreft.
SLAGBEHANDLING:
Bedre diagnostiske muligheter, nye behandlingsmetoder med medikamenter
(trombolyse; blodproppoppløsning) og invasive metoder (trombektomi) gir muligheter for
gode behandlingsresultater hos pasienter med akutt hjerneslag. Dette krever rask
erkjennelse av tilstanden, rask respons fra prehospitale tjenester samt rask diagnostikk
og iverksetting av behandling på sykehuset. Tidlig iverksatt rehabilitering er også av
avgjørende viktighet. Dette krever at alle ledd i behandlingskjeden samarbeider optimalt.
SiV har arbeidet målrettet med «Slagforløpet», og oppnår nå nasjonale mål for diagnose
og trombolytisk behandling ved akutt hjerneslag. Tilbud om trombektomi i HSØ foregår i
dag kun ved OUS, A-Hus og Sørlandet sykehus. Det er en regional prosess i gang for å
utvide dette tilbudet til flere HF. SiV HF og ST HF er enige om at et slikt senter, for
Telemark og Vestfold, bør etableres i Tønsberg så raskt som mulig. Det ser ut til å være
regional støtte til dette.
SEPSIS:
Tidlig identifikasjon og oppstart av behandling ved sepsis («blodforgiftning») er av
essensiell betydning. Dette er et satsningsområde ved SiV. En velfungerende
behandlingskjede for denne tilstanden starter utenfor sykehuset, og stiller store krav til
kompetanse, logistikk og samhandling. Kompetanse og systemer i akuttmottaket er av
spesielt stor betydning her. Dette er ett av innsatsområdene i
Pasientsikkerhetsprogrammet, hvor målrettet arbeid nå begynner å gi positive resultater
ved SiV.
PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING:
Foretaket legger gjennom sine prioriteringer innen drifts- og investeringsbudsjettet til
rette for at virksomheten innen PHV og TSB skal levere på aktivitet samt øvrige
styringsmål og kvalitetsparametere knyttet til prioriteringsregelen.
Pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført fra 2019 og videreutvikles gjennom 2020.
Klinikk psykisk helse og rusbehandling (KPR) arbeider parallelt med pakkeforløpene med
sitt utfordringsbilde i planperioden for å sikre god standard, kvalitet og effektiv
ressursfordeling og -bruk. Her i inngår vurdering av hvilke tjenester som utføres hvor,
ved hvilke lokasjoner og med hvilke volum/aktivitetsnivå. I dette perspektiv inngår også
fullt ut å nyttiggjøre seg det nye psykiatribygget i Tønsberg, som sto ble tatt i bruk i mai
2019.
Vestfold er geografisk avgrenset, med god infrastruktur, og hoveddelen av befolkning bor
i bykommuner. Dette utfordrer særlig problemstillingen om hvor det over tid er
bærekraftig å drive døgntjenester, som er mest ressurskrevende. Døgnfunksjoner bør
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konsentreres i løpet av perioden. Samtidig gir Vestfold god mulighet for videreutvikle
lokalbaserte og arenafleksible tjenester i nært samarbeid med kommuner og brukere på
deres arenaer.
KOSTBARE LEGEMIDLER:
Også utenfor kreftområdet utvikles nye legemidler, som gir håp om økt livslengde og
kvalitet for pasienter der det tidligere ikke har vært reelle behandlingsalternativ. Dette
gjelder i stor grad for nevrologiske tilstander, som f. eks. MS og SMA (spinal
muskelatrofi), men også sykdommer i andre organsystemer som hud og mage/tarm. Med
økt overføring av ansvar for denne type svært kostbar behandling til de enkelte HF er det
en utfordring å sikre rett bruk av rette preparater på rett indikasjon til pasienter i vårt
opptaksområde.
VIRKEMIDDEL FOR MÅLOPPNÅELSE
PASIENTSIKKERHET OG KVALITET:
Det er et overordnet mål for SiV å styrke pasientsikkerhet og kvalitet i tråd med
regionale og nasjonale føringer. Direktøren har lagt til grunn for etablering av flere
interne strategiske satsningsområder at de alle skal bidra til å realisere bedre
pasientsikkerhet og kvalitet med utgangspunkt i brukernes behov.
Pasientsikkerhet og kvalitet er et tydelig lederansvar. I planperioden vil SiV styrke
opplæring av ledere i pasientsikkerhet og kvalitet. Ledere har ansvar for at det
videreutvikles og styrkes en pasientsikkerhetskultur både blant ledere og medarbeidere.
Dokumentasjon av behandlingsresultater skal videreutvikles. SiV skal i tillegg til å levere
data til alle de relevante nasjonale kvalitetsregistrene, styrke arbeidet med
pasientsikkerhet og kvalitet ved økt bruk av egne data.
Det er et nasjonalt mål å redusere variasjon i behandlingstilbudet slik at befolkningen har
et likeverdig helsetilbud. Reduksjon av variasjon anses å være et viktig bidrag for økt
kvalitet og pasientsikkerhet.
SiV har utviklet en egen metode for å følge opp nasjonale veiledere og å standardisere
pasientforløp i tråd med kunnskapsbasert praksis, SiV-metoden. Denne metoden
kombinerer prosess og behandlings-resultat, nasjonale og lokale mål.
I økonomiplanperioden skal områdene i pasientsikkerhetsprogrammet der SiV har størst
utfordringer bli fulgt opp spesielt; tiltak for å redusere risiko for sykehusinfeksjoner og
resistensutvikling, feil i medikamenthåndtering, fall, trykksår, sepsisbehandling m.m.
God og reell brukermedvirkning er forutsetninger for forbedringer og endringer i
spesialisthelsetjenesten, både på system-, tjeneste- og individnivå. Det skal legges til
rette for at pasienter og pårørende vil være i stand til å delta i valg i forhold til egen
behandling. Kompetanse hos ledere og klinikere er avgjørende for å lykkes.
AKUTTMEDISINSK KJEDE:
På bakgrunn av flere nasjonale rapporter, initiativ og føringer rundt akuttmedisinen i
Norge, lokale tilsyn og driftsutfordringer i den akuttmedisinske kjeden i Vestfold, satte
direktøren i gang et større prosjekt for å styrke dette området. Arbeidet sees i
sammenheng med utviklingen av nytt akuttmottak i Tønsbergprosjektet. Arbeidets første
fase med fokus på SiVs interne organisering av akuttmottaket er gjennomført. Den har
medført både styrking av bemanning, endret organisering og arbeidsflyt. Arbeidet er
videreført i prosjekt «Samhandling om den akuttmedisinske kjeden i Vestfold», med
hovedvekt på den delen av kjeden som er utenfor sykehuset. Rapporten fra dette
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prosjektet er godkjent i SU. Fagmiljøene i SiV og kommunene arbeider strukturert for å
bedre samhandlingen i denne del av pasientbehandlingen videre basert på innspill i
rapporten. I forslaget til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 forutsettes det at
helseforetak og kommuner sammen skal planlegge akuttmedisinske tjenester.
SAMHANDLING MED PRIMÆRHELSETJENESTEN:
Økt samhandling med primærhelsetjenesten, inkludert fastlegene, er et av de viktigste
satsningsområdene for SiV i planperioden og framover. Utviklingsplan for SiV
understreker dette.
Samhandlingsreformens intensjoner er knyttet til både styrking av folkehelsearbeidet og
oppgaveendringer mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En klar
målsetting er at sykehusbehandling skal forbeholdes de sykeste pasientene, med behov
for spesialiserte helsetjenester. Behandling og omsorg for øvrig bør foregå i kommunene,
nærmest mulig pasientens hjem.
Samtlige kommuner i Vestfold har nå etablert øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD).
Dette tilbudet er under utvikling, bl.a. ved interkommunal legevakt og ØHD med 13
døgnplasser utenfor Tønsberg. Så langt er det vanskelig å se at det har medført den
avlastning av spesialisthelsetjenesten som var forutsatt. ØHD-tilbudet omfatter fra 2019
også plasser for psykiatri og rus.
Gjennom arbeidet i utviklingsplanen for Vestfold, hvor kommunene har vært aktivt med i
prosessen, ønsker SiV å bidra til å:









Bremse/forsinke sykdomsutviklingen i befolkningen
Styrke det primær- og særlig det sekundærforebyggende – arbeidet; også med
aktører utenfor helsetjenesten
Behandle og følge opp pasienter på arenaer utenfor sykehuset
Overføre hensiktsmessige oppgaver til primærhelsetjenesten på en planmessig og
strukturert måte
Understøtte kommuner og fastleger i deres arbeid med stadig mer komplekse og
krevende pasienter
Trekke pasienter og pårørende mer aktivt med i arbeidet med mestring og
oppfølging av egen sykdom
Ta mer kraftfulle grep for å unngå overbehandling/behandlinger som har liten
eller ingen dokumentert effekt
Styrke den felles innsatsen om forskning og innovasjon

Kommunereformen har medført at antallet kommuner i Vestfold er redusert fra tidligere
12, til 7 fra 2018 og til 6 fra 2020. Ved denne etablering av færre og større kommuner
ser foretaket at det nå utvikles et tettere interkommunalt samarbeid på helseområdet.
Dette gir større slagkraft til kommunene, noe som gir en positiv utfordring til SiV i
videreutvikling av et likeverdig samarbeid.
Regjeringen og KS har inngått en avtale om å etablere en modell for helsefellesskap.
Hensikten med modellen er å skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste
basert på et organisert partnerskap som har felles eierskap og ansvar for pasientene.
Kommunene i Vestfold og SiV har startet opp arbeidet med å operasjonalisere
helsefelleskapet, herunder hvordan man skal gå fra dagens samhandlingsutvalg til
fremtidens strategiske samarbeidsutvalg. Dette, kombinert med oppfølging av
utviklingsplanen, vil kunne gi grunnlag for en mer offensiv satsning på videreutvikling av
«Pasientens helsetjeneste» på tvers av forvaltningsnivåene.
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NYE BYGG OG NY TEKNOLOGI
I mai 2019 flyttet deler av psykiatri inn i nybygde lokaler. I det nye bygget er det spesielt
lagt vekt på terapeutiske effekter av byggets utforming. Flytting medførte en betydelig
nivåheving av lokaler i forhold til situasjonen før flytting. I 2021 flytter deler av
somatikkaktiviteten inn i nye bygg, og de eksisterende A- og B-blokkende skal rives. I
nytt somatikkbygg er det i all hovedsak ensengsrom i sengepostene. Frem til innflytting
gjøres et grundig arbeid med forberedelse av endret pasientsammensetning, pasientflyt,
arbeidsflyt og logistikk for å ta i bruk nytt bygg på hensiktsmessig måte. Det vil også
være vesentlig å ta i bruk hensiktsmessig teknologi i ny og gammel bygningsmasse for å
bedre pasientsikkerhet og arbeidsflyt innenfor eksisterende økonomiske rammer.
Forskning og innovasjon
Forskning ved SiV er først og fremst knyttet til pasientnære problemstillinger og klinisk
praksis, med utgangspunkt i de undersøkelser og den behandling som gis ved sykehuset.
Pasientnær forskning er viktig for å få ny kunnskap som på kort eller lang sikt kan gi
våre pasienter et bedre helsetilbud, i tillegg til å bidra til den generelle medisinske
utviklingen. Et godt og bredt forskningsmiljø er viktig for fag- og kompetanseutvikling,
noe som igjen er viktig for rekruttering av fagpersoner.
Det er etablert en forsknings- og innovasjonsstrategi for perioden 2019-2022. Strategien
og medfølgende handlingsplan er ambisiøs, og legger grunnlaget for en ytterligere
satsning på forskning og innovasjon ved foretaket i årene som kommer. Viktige områder
er satsning på kliniske studier, etablering av forskningsgrupper, økt eksternt og internt
tverrfaglig samarbeid, økt bruk av biobanker og registre, satsning på innovasjoner og
digitale løsninger som gir bedre pasientbehandling, samt å skape god innovasjonskultur.
SiV har mer enn 100 pågående forskningsprosjekter. Mange prosjekter har etablert et
samarbeid med Universitetet i Oslo og/eller Oslo Universitetssykehus (OUS). Det ble i
2019 inngått ny overordnet avtale mellom SiV og Universitetet i Sørøst-Norge. Det
foregår også forskning i samarbeid med en rekke andre akademiske miljøer både
nasjonalt og internasjonalt. Forskere ved SiV publiserte hele 159 vitenskapelige artikler i
anerkjente tidsskrifter i 2019, en økning på 20 % fra 2018. Hele 22 av disse ble publisert
i nivå 2 tidsskrifter (som er høyest rangert). I tillegg avla fem forskere doktorgrad i
2019. Dermed beholder SiV sin posisjon som et av foretakene med høyest
forskningsaktivitet utenom universitetssykehusene. Det er forventet en konsolidering av
dette nivået i årene framover.
Den strategiske satsningen på innovasjon ved SiV vil øke ytterligere i årene som
kommer, for å møte både brukerne og samfunnets behov for økt verdiskapning. Føringer
fra utviklingsplanen, digitalisering og teknologisk utvikling, samt utvikling av
driftskonsepter i ny bygningsmasse, vil være viktige drivere for innovasjon ved
sykehuset. Innovasjonssatsningen ved SiV vil være knyttet til sykehusets strategiske
satsnings- og utfordringsområder.
Helse Sør-Øst lyste ikke ut innovasjonsmidler i 2019. SiV fortsetter arbeidet med
utprøving av hjemmeoppfølging og tjenesteinnovasjonsprosjekter. I tillegg har SiV, som
eneste foretak utenom OUS, fått midler til et prosjekt innen forskningsdrevet innovasjon.
HOD arbeider fortsatt med innføring av et helhetlig innovasjonssystem, inkludert
rapportering av nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren. SiV er et av
foretakene som deltar i den nasjonale piloten, hvor foretakene også på sikt vil bli målt på
innovasjon. Gjennom et mer systematisk og målrettet arbeid med ideer og
innovasjonsprosjekter, vil SiV kunne bidra til økt verdiskapning og til at ny kunnskap
omsettes til konkrete resultater for det som er pasientens helsevesen. Midler til
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ideutforming og tidlig test av innovasjonsideer bør prioriteres i SiV for å oppfylle
intensjonene i ny strategi. Foretaket har arbeidet målbevisst for å styrke den eksterne
finansieringen av forskningsprosjektene, noe som har resultert i et økt antall tildelinger
fra HSØ sin årlige utlysning av forskningsmidler.
Medarbeidere og kompetanse
God og effektiv drift er viktige forutsetninger for å løse foretakets oppgaver og oppdrag.
Ledere og medarbeidere, organisasjon, ressursstyring og strategisk kompetansestyring
vil være sentralt i utviklingsarbeidet i hele økonomiplanperioden.
For å møte de store utfordringene framover er styrking av SiV’s ledelse og lederutvikling
definert som ett av de strategisk innsatsområdene i den kommende 4-årsperioden.
Ledelse spiller en avgjørende rolle for å drive organisasjonen framover og oppnå de
resultater som kreves. Ledelse er et sentralt virkemiddel i satsningene på
pasientsikkerhet og kvalitet. Det er lagt planer og utarbeidet både konsepter og program
som understøtter denne satsningen. Oppstart var planlagt juni 2020, men utsettes til
koronaepidemien tillater større samlinger.
Den medisinskfaglige- og teknologiske utviklingen går stadig raskere og
pasientbehandlingen vil endres i tråd med dette. Det er avgjørende at medarbeidere
utvikler kompetansen i takt med den faglige utviklingen slik at pasientene til enhver tid
får målrettet og riktig tilbud. Det er utarbeidet en overordnet kompetansestrategi som
identifiserer de viktigste strategiske utfordringene framover med prioritere målrettede
innsatsområder. Dette er konkretisert i en handlingsplan som følges opp. Innføring av en
elektronisk kompetanseportal er i ferd med å rulles ut i organisasjonen. Dette er en
løsning som bidrar til å sikre bedre oversikt og mer målrettet kompetanseutvikling på alle
nivå i foretaket.
Foretakets rolle og ansvar i utdanning av helsepersonell har stor oppmerksomhet.
Sykehus skal være en attraktiv læringsarena, og driften innrettes slik at SiV kan ta
ansvar for praksisstudier for lærlinger og studenter i deres utdannings- og
spesialiseringsløp. Særlig viktig er det innenfor de områdene som det er vanskelig å
rekruttere til fremover, som spesialsykepleiere innenfor anestesi-, intensiv- og operasjon,
samt enkelte rekrutteringssvake legespesialiteter. Foretaket styrker også sin rolle i
utdanning av helsefagarbeidere og øker andelen lærlinger. Samarbeidet med
utdanningsinstitusjonen formaliseres ved å etablere faste samarbeidsarenaer. Det legges
det stor vekt på å sikre at innholdet i utdanningene speiler helsetjenestens behov, at
praksis vektlegges og at overgangen mellom student og arbeidsliv gjøres mindre.
Utdanningsmodellen for leger i spesialisering, er lagt om fra mars 2019. Det er store
innholdsmessige og organisatoriske endringer i spesialistutdanning og gjennomføring av
endringene vil fortsette de neste tre til fire årene, fram til alle LiS-leger er i ny ordning.
Det må legges ledelsesmessig kraft i å ta ut gevinster i form av bedre kvalitet og raskere
gjennomføring av spesialiseringsforløpet.
SiV har siden 2014 hatt et traineeprogram over to år for 12 nyutdannede sykepleiere.
Ved å gjennomføre dette programmet er målet at sykepleierne blir trygge i- og mestrer
sin rolle, og at de arbeider i 100 % stillinger og blir vant til det. Et kompetanseprogram
som går over ett år for de om lag 30 nyutdannede sykepleiere som årlig begynner i SiV,
er etablert for å sikre mer spesialisert kompetanse og trygge de i rollen.
Høy andel heltid styrker kontinuitet og kvalitet i pasienttilbudet og bidrar til å rekruttere
og beholde medarbeidere. En rekke tiltak for å øke handlingsrommet- og styrke
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heltidskulturen er iverksatt. Det er et langsiktig arbeid og krever tett samarbeid med
fagorganisasjonene.
Direktøren vil i økonomiplanperioden – som samsvarer med hovedprosjektperioden for
Tønsbergprosjektet – gjennomføre endringer i organisasjonen for fortsatt å være i
forkant av sykehusutviklingen Det innebærer både endringer i oppgaveløsning og
endringer i organisering og ledelse av helseforetaket.
Økonomisk bærekraft
GENERELT
De fire regionale helseforetakene finansieres gjennom statsbudsjettet, og hvert RHF har
ansvar for å fordele midler i sin region. Midler til drift og investeringer tildeles samlet, og
det er opp til det enkelte regionale helseforetak å sikre en bærekraftig økonomi gjennom
en «riktig» fordeling mellom drifts- og investeringsmidler. I utgangspunktet er det for
spesialisthelsetjenesten, som for alle andre, slik at likviditet tilsvarende
avskrivningskostnaden, kan benyttes til investeringer. Skal man investere mer, må man
skape den likviditeten gjennom overskudd i driften. Litt forenklet kan man si at det er
ingen annen grunn til at helseforetak går med overskudd enn å skaffe likviditet til
investeringer. Det ligger i forutsetningene for tildelingen av midler at de skal benyttes i
sin helhet, enten til drift eller til investeringer, for å innfri de krav helseforetakene får
gjennom det årlige oppdrag- og bestillingsdokumentet (OBD).
HSØ finansierer driften i sine HF prinsipielt slik Stortinget finansierer de fire regionale
helseforetakene. Det er en fast del som er avhengig av befolkningstallet og utvalgte
demografiske egenskaper ved befolkningen, og det er en variabel del som er avhengig av
antall pasienter og hvilken type pasienter HF-ene til enhver tid behandler. HSØ gjør flere
unntak, og det største unntaket fra denne fordelingsmodellen er finansieringen av Oslo
Universitetssykehus (OUS). HSØ har utviklet en egen modell for finansieringen av OUS
på bakgrunn av at standard finansieringsmodell ikke hensyntar de økonomiske
utfordringene som følger av den oppgavefordeling som er mellom OUS og øvrige HF i
HSØ, og også mellom OUS og de tre øvrige RHF-ene i landet.
For investeringene har HSØ valgt en modell der de holder tilbake deler av likviditeten
knyttet til avskrivningskostnaden fra HF-ene for å finansiere investeringer i det som
betegnes som fellesprosjekter. Det er i hovedsak to grupper av fellesprosjekter: Store
byggeprosjekter og felles IKT-løsninger. Det er en løpende vurdering av hvilke bygg og
IKT-satsinger som hører inn under disse gruppene. Det er som hovedregel
byggeprosjekter større enn 500 mill kr som blir fellesprosjekter. Tønsbergprosjektet er
et slikt prosjekt. Det at HSØ holder tilbake mye likviditet betyr at alle HF i HSØ må gå
med overskudd for å skaffe tilstrekkelig likviditet til nødvendige investeringer slik at
foretakene kan opprettholde en bærekraftig økonomisk utvikling.
I hovedsak er det to måter å øke likviditeten i det regionale helseforetaket, og HSØ
bruker begge. Det ene er å dele ut mindre midler til foretakene og dermed øke
overskuddet i selve det regionale foretaket. Det har HSØ lagt inn i forutsetningene også
for ØLP 2021-2024. Det andre er å holde tilbake en høyere andel av likviditeten knyttet
til foretakenes avskrivningskostnad. Denne delen har vært stabil de siste årene.
STATUS ØKONOMISK BÆREKRAFT SIV
Etter direktørens vurdering har SiV de senere år hatt en bærekraftig økonomi og gjort en
sunn vurdering av fordeling av midler mellom drift og investeringer. SiV har nådd
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budsjetterte resultat (med et relativt lite unntak i 2018) og derigjennom lagt til rette for
et bærekraftig investeringsnivå.
SiV har lagt en langsiktig plan for å håndtere økte avskrivnings- og rentekostnader som
følge av Tønsbergprosjektet. Disse kostnadene økte når psykiatribygget ble tatt i bruk i
mai 2019, og øker til helårseffekt nå i 2020. Men hovedtyngden av kostnader kommer i
2021 når somatikkbygget tas i bruk. Dette er forsøkt vist i grafen lenger ned i saken.
Tønsbergprosjektet vil ikke være endelig ferdig før A- og B-blokka er revet. I perioden
fram 2015 tom 2020 vil SiV ha økt sitt resultat med 74 mill kr for å møte økte kostnader
som følge av Tønsbergprosjektet. Dette kommer i tillegg til at reduserte rente- og
avskrivingskostnader øker resultatet og ikke brukes til f.eks. å lette på
omstillingsbehovet.
RAMMEINNTEKT 2021 OG ÅRENE FRAM MOT 2024
HSØ har nå seks ulike inntektsmodeller for ulike deler av foretakenes drift, dvs. at disse
modellene dekker alle rammeinntekter som ikke er øremerket til
prosjekter/områdefunksjoner og strategiske satsinger. Det er modeller for somatikk,
psykiatri, TSB, prehospital, kapital og pensjon. Modellene har vært løpende vurdert og
marginalt revidert, men ikke i årets ØLP, da det i 2020 er en ny nasjonal inntektsmodell
på høring. Eventuelle endringer på nasjonalt nivå vil kunne påvirke HSØ sine
inntektsmodeller i årene framover.
Den faste delen av SiVs inntekter er hovedsakelig avhengig av utviklingen av Vestfolds
befolkning relativt til utvikling i befolkningen i hele HSØ sitt sørge-for området. Generelt
er den utviklingen slik at SiV får noe lavere inntekter år for år fordi befolkningen i
hovedsak vokser noe mindre enn gjennomsnittet i HSØ-området. Det er også tilfelle for
ØLP-perioden. Dette motvirkes noe gjennom at modellen også hensyntar kommunenes
befolkningsmengde. Kommunesammenslåingen i Vestfold har derfor bidratt til noe
høyere inntekter for foretaket.
De faste inntektene påvirkes også av foretakene relative bruk av de private avtalene som
HSØ inngår. Relativt i foretaksgruppen har SiVs aktivitet gått ned, noe som gir foretaket
mer midler i 2021 enn tidligere antatt. Det betyr at SiV kommer gunstigere ut i 2021 enn
i det som forventes årene framover. Sammen med forventede vekstmidler i
statsbudsjettet ser SiVs rammeinntekt ut til å øke med ca. 60 mill kr fra 2020 til 2021.
Det er fortsatt krevende utvikling på enkelte kostnadsområder. IKT fortsetter å vokse,
både som følge av at SiV tar i bruk nye systemer, men også som følge av økte kostnader
i Sykehuspartner HF for å forbedre sikkerhet og infrastruktur i hele foretaksgruppen. I
tillegg øker kostnadene knyttet til kostbare legemidler, behandlingshjelpemidler og
gjestepasienter/fritt behandlingsvalg. I tillegg kommer budsjettutfordringer knyttet til
Tønsbergprosjektet, både som følge av flytteprosesser/generell involvering. En vekst i
rammeinntekten på 60 mill kr kommer derfor godt med. På overordnet nivå er
budsjettutfordringen definert til 11 mill kr i 2021 noe som er vesentlig lavere enn det har
vært de siste årene. I tillegg ser de underliggende utfordringene i klinikkene til å bli ca.
60 mill kr. Det betyr et samlet omstillingsbehov i SiV i 2021 på drøye 70 mill kr – ca. 1,3
% av det totale budsjettet.
På nåværende tidspunkt er ikke tiltak for dette omstillingsbehovet konkretisert, men i
foretakets strategikonferanse 20 -23. april, fikk klinikkene rammer for 2021. Klinikkene
arbeider på bakgrunn av den tildelingen med å finne konkrete tiltak, og skal redegjøre for
sine forslag i september.
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VIDERE KOSTNADSUTVIKLING
Slik foretaket ser utviklingen de nærmeste årene er det ikke kostnadsvekst som følge av
eksterne faktorer generelt som gir utfordringer, bortsett fra et stort og viktig område
(første kulepunkt nedenfor). De økonomiske utfordringene ligger hovedsakelig i at
inntektsutviklingen ikke følger behovet i befolkningen både i mengde (antall, alder,
kronikere, nye tilbud) og innretting (døgn/dag – ambulant virksomhet) – og ikke minst
økonomiske utfordringer knyttet til Tønsbergprosjektet:








Spesialisthelsetjenesten får det økonomiske ansvaret for flere og flere legemidler,
samtidig som stadig nye og forbedrede legemidler kommer på markedet. Det er
også stadig økende kostnader til behandlingshjelpemidler. Dette kan være
samfunnsmessig lønnsomt, men helseforetakene får ingen annen finansiering av
dette enn denne generelle veksten som kommer i statsbudsjettet.
Lønn – ØLP for utsetter forbedret produktivitet ved at antall årsverk og dermed
lønnskostnaden vokser mindre enn aktiviteten.
Øvrige kostnader – påvirkes mest av økningen i IKT-kostnad. Utviklingen i IKTkostnaden er til dels uforutsigbar, både i forhold til kostnader knyttet til de ulike
systemer og sentrale beslutninger om hvilke og når nye systemer skal innføres. SiV
skal dessuten bruke det momentum som Tønsbergprosjektet er, til å utvikle SiV til et
moderne digitalt sykehus. Det forventes to-sifferet millionbeløp i kostnadsøkning
årlig. Veksten fra 2020 til 2021 forutsettes å være 18 mill kr som da inkluderer
kostnadsøkning hos Sykehuspartner HF gjør.
Investeringer/Avskrivninger/Renter – påvirkes sterkt av Tønsbergprosjektet. Se
grafen nedenfor som viser veksten i rente- og avskrivningskostnader, hovedsakelig
som følge av Tønsbergprosjektet.
ØLP og dermed budsjettet for 2021 bygger på den vedtatte ØLP-fordelingen av
midler i styret i HSØ. Underlaget hensyntar ingen effekter grunnet Corona, og heller
ingen omfordeling av midler grunnet sammenslåingen av Sande og Holmestrand
kommuner.

RESULTAT/INVESTERINGER
Resultatet i perioden 2016-2020 påvirkes av planen som er lagt for å kunne dekke økte
avskrivnings- og rentekostnader knyttet til Tønsbergprosjektet. Resultatutviklingen gir
en bærekraftig økonomi for foretaket i ØLP-perioden. Grafen nedenfor viser resultatet i
den blå søylen og summen av rente- og avskrivningskostnader i den rød søylen. Grafen
viser at det er relativt tett sammenheng mellom endring i rente og avskrivingskostnaden,
og endringer i resultatet fra år til år.
Det relativt høye resultatnivået de siste årene har ikke i sin helhet vært brukt til
investeringer. Ved å holde igjen på investeringene i forhold til det som hadde vært
mulig, er det bygget opp en investeringsbuffer. Det er gjort av flere grunner:




Det er et engangsbehov for å etablere kontorarealer for klinisk personell. Det er et
arealbehov som ble definert ut av Tønsbergprosjektet og som derfor må
finansieres (helt eller delvis) gjennom det ordinære investeringsbudsjettet. Da
Tønsbergprosjektet ble planlagt, var planen at renovering av bygg K3 var
løsningen for å dekkte kontorbehovet. Nå har prosjektet «Nære kontorer» fått
klarsignal fra HSØ med delvis finansiering av midler fra Tønsbergprosjektet og
delvis fra nevnte investeringsbuffer.
Det er behov for å gjøre en del endringer i eksisterende bygningsmasse som følge
av Tønsbergprosjektet. Noe er gjennomført, men det vil være en løpende
vurdering gjennom hele prosjektet av hva som er nødvendig å gjøre for å
forbedre pasientsikkerhet og kvalitet, og for å optimalisere både person- og
vareflyt gjennom bygningsmassen.
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I 2021 og 2022 er det budsjettert med null-resultat. Investeringsbufferen skal
også bidra til at SiV har tilgang på nødvendige investeringsmidler i 2022 og 2023
– selv om det er forventet at behovet for investeringer i den nærmeste tiden etter
at Tønsbergprosjektet er avsluttet, vil være mindre enn det har vært de siste
årene.

Det ligger til grunn for hele perioden at foretaket samlet budsjetterer med en buffer i
driftsbudsjettet på ca. 1% (60 mill kr er lagt inn i forutsetningene for 2021-budsjettet),
og ambisjonen er at deler av bufferen ender opp som positivt budsjettavvik/økt resultat
for hvert av årene.
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Vurdering:
HSØ har i ØLP-forutsetningene lagt til grunn mindre vekst i spesialisthelsetjenestens
budsjetter enn den veksten som har vært de siste årene. Når HSØ samtidig bruker av
deler av den veksten til å øke resultat/likviditeten i HSØ, blir det lite vekstmidler som
kommer foretakene i gruppen til gode. SiVs relativt lavere befolkningsvekst enn
gjennomsnittet i HSØ, oppveies i 2021 isolert av at HSØ sine inntektsmodeller på andre
områder gir SiV høyere inntekt i 2021 enn i 2020. Det gir SiV delvis midler til møte
omstillingskostnadene ved innflytting i somatikkbygget i 2021, og også en mindre
budsjettutfordring enn foretaket har hatt tidligere år. Fortsatt har foretaket økonomiske
utfordringer og sett i forhold til Tønsbergprosjektet og listen nedenfor over den
kostnadsutviklingen foretakene står/kan stå overfor de nærmeste årene, er det risiko for
at det blir utfordrende å videreføre en bærekraftig økonomi.


Generelt er det en risiko knyttet til den økonomiske utviklingen i Norge og hvilken
prioritering Stortinget gir helse i statsbudsjettet i årene framover. Det er en
demografisk utvikling i det norske samfunnet som tilsier at
spesialisthelsetjenesten må tilføres midler utover befolkningsøkningen, og som
kommer i tillegg til de økte mulighetene for pasientbehandling som den generelle
medisinske utviklingen gir. Løsningen vil måtte være forbedret produktivitet i det
offentlige helsevesen noe som har vist seg utfordrende å få til.
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Denne generelle risikoen må nå også ses i sammenheng med Coronasituasjonen,
både for Norge som samfunn og i forhold til økte belastninger/kostnader på
spesialisthelsetjenesten.



Det er en kontinuerlig strøm av nye legemidler som gir pasientene et bedre og
lengre liv. Dette er ofte kostbare legemidler som det bare delvis følger
finansiering med. Det er en komplisert økonomisk sammenheng i forhold til
endring av behandlingsmetode og at pasientene lever lenger slik at det er
utfordrende å tallfeste kostnadsveksten.



Tønsbergprosjektet har i seg både muligheter og risiko. Risiko dreier seg både
om gjennomføring av selve prosjektet, og så innflytting/oppstart av drift i nye
lokaler med til dels nye måter å drive pasientbehandling på.



Risiko knyttet til endring av legeutdanning/-spesialisering selv om det er satt av
ekstra midler til dette i budsjettet. Det er generelt en risiko knyttet til tilgang på
arbeidskraft i sykehus i årene framover, og dermed også kostnader knyttet til
yrkesgrupper som det kan bli mangel på.



Økonomisk risiko ved at spesialisthelsetjenesten inntektsmodeller ikke er nøytral i
forhold til ønsket utvikling i pasientbehandlingen, som f.eks. overgang døgn / dag
– endring i den akuttmedisinske kjede / ibruktagning av mer IKT-baserte
«behandlingsmetoder» / tettere samarbeid med kommunene



Med de planlagte store kostnadsøkningene innenfor IKT er det avgjørende at SiV
evner å bruke nye systemer, ikke bare til kvalitetsforbedring for pasienten, men
også som et verktøy for å gjøre driften mer effektivt.



Pensjon er en gjenganger når det gjelder økonomisk risiko. Dette har så langt
blitt håndtert med nøytrale effekter på landsbasis i statsbudsjettet, men ved store
endringer kan det likevel få konsekvenser på HF-nivå grunnet ulike
fordelingsmekanismer på inntekts- og kostnadssiden. Det er forutsatt i hele ØLPperioden at eventuelle endringer i pensjon blir resultatnøytrale for SiV.
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Styret for Sykehuset i Vestfold HF
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26/20

Sakstype: Beslutning
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20/00152-1

Saksbehandler: Stein Kinserdal

Oppdrags- og bestillingsdokument 2020 fra Helse Sør-Øst RHF
Faktagrunnlag
Styret i Sykehuset i Vestfold har de fleste år behandlet sak der Oppdrags- og bestillingsdokumentet (OBD) og foretaksprotokoll har vært risikovurdert med formål å informere
styret om adm. direktørs skisserte tiltak for å sikre realisering av eiers styringsbudskap,
oppdrag og bestilling. Ettersom covid-19-epidemien har endret de fleste premissene for
OBD, heter det i HSØs foretaksprotokoll og i SiVs foretaksprotokoll (vedlegg 3, pkt 3.6):
«Beredskapsarbeidet vil påvirke helseforetakenes muligheter til å nå målene og gjennomføre oppgavene i Oppdrag og bestilling 2020. De tre overordnede målene i Oppdrag
og bestilling 2020 ligger fast (Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen – Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling – Bedre
kvalitet og pasientsikkerhet), men det vil innen de fleste områdene ikke være mulig å nå
de kvantitative målsettingene som er satt. Det vil også være nødvendig å skyve på tidsfrister for ulike oppdrag. Helse- og omsorgsdepartementet viser i protokoll fra foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF 17. april 2020 til at mål og oppdrag i styringsdokumentene
vil bli gjennomgått for å avklare hva som vil være et hensiktsmessig samlet oppdrag for
resten av 2020 fram mot nytt foretaksmøte for Helse Sør-Øst RF i juni 2020. Helse SørØst vil når denne vurderingen foreligger, komme tilbake til endring i Oppdrag og bestilling 2020 til Sykehuset i Vestfold HF.
Foretaksmøtet vedtok i pkt. 2: Overordnede rammer for aktiviteten i Sykehuset i Vestfold
HF i 2020 endres som følge av covid-19-epidemien.
Forslag til vedtak:
1. Styret ber om å bli holdt orientert om endring av overordnede rammer for aktiviteten i SiV i 2020 når dette foreligger fra HSØ, f.eks. gjennom foretaksmøte og
evt. revidert Oppdrag og bestilling 2020.
2. Når endring av overordnede rammer er avklart, ber styret om å få forelagt sak om
adm. direktørs planer for å realisere revidert Oppdrag og bestilling 2020.
Tønsberg, 29. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

27/20

Sakstype: Beslutning
Saksid:
20/00783-2

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

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

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Faktagrunnlag:
Helse Sør-Øst RHF har ved brev 11. februar 2020 invitert en lang rekke instanser til å gi
høringsuttalelse til rapporten Helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune.
Blant høringsinstansene er begge berørte fylkesmannsembeter, begge berørte fylkeskommuner, alle 21 kommuner som er omfattet av Drammen sykehus’ områdefunksjon
og alle 6 kommuner i tidligere Vestfold fylke. Høringsfristen er satt til 10. mai 2020. I ettertid er det også presisert at både Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF er høringsinstanser.
Høringsinvitasjonen ber om at det særlig gis svar på spørsmålene om a) hvilken løsning
som er best og hvorfor, samt b) hvordan foretakstilhørighet vurderes med tanke på samarbeid, samhandling og helhetlig helsetilbud.
Sykehusområder og inndelingsreform for kommuner og fylkeskommuner
Etter at ansvaret for spesialisthelsetjenesten ble overført fra fylkeskommunene til statlig
eide helseforetak fra 2002, fortsatte Sande kommune å være del av opptaksområdet for
Sykehuset i Vestfold HF i ti år. Fra 2012 ble kommunen overført til opptaksområdet for
Vestre Viken HF.
I forbindelse med vedtak av revidert nasjonalbudsjett i juni 2017, fastsatte Stortinget
også låneramme for nytt sykehus i Drammen. I vedtaket het det at sykehuset skulle
være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og
ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Som resultat av kommuneinndelingsreformen, er bare Lier kommune videreført uten inndelingsendring fra 1. januar 2020. Nedre
Eiker og Svelvik er slått sammen med Drammen, Røyken og Hurum er slått sammen med
Asker, mens Sande er slått sammen med Holmestrand.
Som resultat av fylkesinndelingsreformen, tilhører befolkningen i de sju kommunene som
Stortinget omtalte i 2017 nå Viken fra 1. januar 2020, med unntak for befolkningen i
Sande. Både Sande og Holmestrand tilhørte Vestfold, og som sammenslått kommune tilhører denne befolkningen nå Vestfold og Telemark fra 1. januar 2020.
Hovedpunkter i høringsnotatet
Høringsnotatet gjør først rede for hvordan spesialhelsetjenestetilbudet var organisert for
kommunene Sande og Holmestrand fram til sammenslåingen, samt hvilke samarbeidsordninger nye Holmestrand kommune har etablert på ulike samfunnsområder fra 1. januar 2020.
Notatet drøfter så hvilke konsekvenser endret foretakstilhørighet generelt vil få for pasientjournaler, valg av behandlingssted, reisetider, befolkningsgrunnlag og helseforetakenes økonomiske forutsetninger. Deretter drøftes to alternativ for valg av foretakstilhørighet for Holmestrand kommune: 1) Sykehuset i Vestfold HF eller 2) Vestre Viken HF. I
en tidligere fase av arbeidet presenterte Helse Sør-Øst også en delt foretaksløsning («hybrid») som en mulighet. En slik løsning er nå ikke tatt med som alternativ, men omtales
indirekte, idet man viser til at delt foretakstilhørighet vil stride mot prinsippene for organisering av helsetjenestene i Norge. De to alternativene drøftes med utgangspunkt i a) et
innbyggerperspektiv, b) et samhandlingsperspektiv og c) et helseforetaksperspektiv.
Høringsnotatet viser til at det er et grunnleggende prinsipp for organisering av norsk helsetjeneste at ett helseforetak i størst mulig grad skal ha et helhetsansvar for spesialisthelsetjenesten i en kommune. Prinsippet er basert på målsettingen om å skape en sammenhengende behandlingskjede for pasientene og et helhetlig, sømløst tilbud for innbyggerne. Dessuten vises det til meldingen om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023,
som forutsetter at det fra 2020 etableres ambisiøse og bredt anlagte partnerskapsorgani-
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sasjoner (helsefelleskap), bestående av ett helseforetak og de kommunene som har tilhørighet til dette foretaket. Partnerskapet skal også involvere brukerrepresentanter og
fastleger i opptaksområdet, samt representanter for samarbeidspartnere som Bufetat og
Kriminalomsorgen. Et vesentlig siktemål med de nye partnerskapene er å utvikle felles
planprosesser og felles virkelighetsforståelse. Helse Sør-Øst konkluderer med at det vil
bli krevende for de to helseforetakene, og spesielt for Holmestrand kommune, om den
nye kommunen skal delta i to ulike partnerskapsorganisasjoner. Ulike samarbeidsrelasjoner innad i kommunen kan føre til misforståelser, som kan ramme pasientene. Ulik praksis knyttet til henvisinger, utskrivninger og faglig samarbeid, vil også bli krevende.
Når det gjelder de mer konkrete konsekvensene, viser høringsnotatet til at AMK-tjenesten av teletekniske årsaker ikke kan settes opp for mindre enheter enn én kommune. Fra
1. januar 2020 er Holmestrand kommune derfor inntil videre tilknyttet AMK Vestfold.
Ved akutte innleggelser vil valg av behandlingssted i utgangspunktet bli nærmeste akuttsykehus i det aktuelle foretaksområdet. Er pasienten alvorlig, akutt syk, kjøres pasienten
alltid til nærmeste akuttsykehus uansett helseforetak, eller til et sykehus med spesiell
kompetanse uansett foretak. Ved planlagt innleggelse, poliklinisk behandling og dagbehandling vil valg av behandlingssted være styrt av prinsippet om pasientens frie behandlingsvalg.
Når det gjelder endrede reisetider, er det gjennomført en detaljert undersøkelse av ulike
alternativ for ulike deler av befolkningen i den nye kommunen. Undersøkelsen viser at
Sande-befolkningen i gjennomsnitt vil få åtte minutter lengre reisetid til Tønsberg enn til
Drammen, mens den gamle Holmestrand-befolkningen gjennomsnittlig vil få to minutter
lengre reisetid til Drammen enn til Tønsberg. Helse Sør-Øst konkluderer med at forskjellene er små, og at tilgjengeligheten for innbyggerne i Holmestrand uansett tilhørighet vil
være god.
Høringsnotatet viser at de negative konsekvensene av redusert befolkningsgrunnlag vil
være vesentlig større for Sykehuset i Vestfold enn for Vestre Viken. Dersom Holmestrand
kommune knyttes til Vestre Vikens opptaksområde, vil befolkningsgrunnlaget for Sykehuset i Vestfold blir redusert med nær 15 000 innbyggere. Dersom Holmestrand kommune motsatt legges til Sykehuset i Vestfolds opptaksområde, vil befolkningsgrunnlaget
for Vestre Viken bli svekket med nær 10 000 innbyggere. Siden befolkningsveksten er
noe større i Vestre Vikens område, viser SSBs framskrivning av folketallet at det bare vil
ta to-tre år å gjenoppbygge befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken, men åtte år for Sykehuset i Vestfold.
Når det gjelder økonomiske konsekvenser for helseforetakene, viser høringsnotatet til at
den regionale inntektsmodellen er basert på sykehusområder bestående av kommuner,
med fordeling etter objektive kriterier. Statistikk og aktivitetsdata kan ikke hentes fra
noen mindre enhet enn en kommune. Fra 2021 kan statistikk og aktivitetsdata kun hentes fra Holmestrand kommune som helhet. I høringsnotatet gjør Helse Sør-Øst ikke nærmere rede for de økonomiske konsekvensene av de to alternativene.
Høringsnotatet gir en enkel drøfting av alternativ 1 og 2, basert på henholdsvis et innbyggerperspektiv, et samhandlingsperspektiv og et helseforetaksperspektiv. For innbyggerne vil endret foretakstilhørighet enten innebære en liten ulempe eller videreføre nåværende tilgjengelighet, avhengig av om man bor nord eller sør i den nye kommunen.
Sande-befolkningen vil få en ulempe knyttet til reisetid og nytt sykehus, dersom kommunen får tilhørighet til Sykehuset i Vestfold. På samme måte vil befolkningen i søndre del
av Holmestrand få en ulempe dersom kommunen får tilhørighet til Vestre Viken. Forutsetningene for samhandling og samarbeid er ikke nærmere vurdert, men det forutsettes

Side 4 av 7

27/20 Holmestrand kommunes foretakstilhørighet - høring - 20/00783-2 Holmestrand kommunes foretakstilhørighet - høring : Holmestrand kommunes foretakstilhørighet - høring

implisitt at kommunen knyttes til kun ett helseforetak. For de to helseforetakene vil alternativene innebære enten økt befolkningsgrunnlag og økt kapasitetsutnyttelse dersom
Holmestrand tillegges foretaket, eller redusert befolkningsgrunnlag og redusert kapasitetsutnyttelse dersom Holmestrand legges til det andre foretaket. Det går imidlertid fram
at de negative konsekvensene blir klart større for Sykehuset i Vestfold enn for Vestre Viken, dersom Holmestrand knyttes til det andre foretaket.
Helse Sør-Øst bemerker i høringsnotatet at dersom Holmestrand kommune tillegges
Vestre Viken, vil det føre til behov for kapasitetsøkning knyttet til aktivitet og areal. Det
er Drammen sykehus som er naturlig behandlingssted for Holmestrand-pasientene, men
sykehusene Kongsberg, Bærum og Ringerike er også del av Vestre Viken. Under arbeidet
med forprosjektmandatet for nytt sykehus i Drammen, ble det i juli 2015 holdt et samråd
mellom Helse Sør-Øst og Vestre Viken. Her ble det blant annet lagt til grunn at det nye
sykehuset i Drammen skulle dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken skulle brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse
av samlet kapasitet i hele helseforetaket, skulle redusere kapasitetsbehovet og dermed
arealbehovet for det nye sykehuset.
Høringsnotatet konkluderer ikke med å anbefale en bestemt foretakstilhørighet, men det
heter at en delt løsning vil bryte med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan 20202023.
Befolkningsgrunnlag som premiss for sykehusutbygging
For både Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold pågår omfattende utbygging, med sikte på
å erstatte gammel bygningsmasse, gi plass til nye tilbud og til en viss grad øke behandlingskapasitet. For begge helseforetak er anslått befolkningsgrunnlag en viktig premiss.
Planarbeidet for nytt sykehus i Drammen har pågått siden 2013, med oppstart av konseptfase i juni 2014 og oppstart av byggeperiode i oktober 2019. Nytt sykehusbygg forventes å være i full drift sommeren 2025. Ved godkjenning av forprosjektet i mars 2019
ble sykehuset dimensjonert for ca 200 000 innbyggere i 2030 med tanke på lokalsykehusfunksjoner, og for ca 550 000 innbyggere i 2030 med tanke på områdefunksjoner. Pr.
1. oktober 2019 hadde lokalsykehusområdet et befolkningsgrunnlag på vel 170 000 innbyggere, medregnet Sande kommune. For å nå forutsatt befolkningsgrunnlag i løpet av
de neste 10 år, kreves en tilvekst på 30 000 innbyggere.
Konseptrapporten for sjuende byggetrinn ved sykehuset i Tønsberg (Tønsbergprosjektet)
ble lagt fram i april 2014. Nytt psykiatribygg ble tatt i bruk i mai 2019, og nytt somatikkbygg ventes å stå ferdig i oktober 2021. Mens det for nytt sykehus i Drammen ble lagt til
grunn et rent framskrevet folketall, ble Tønsbergprosjektet basert på en middelverdi av
SSBs framskrivingsalternativ for høy og middels vekst (hhv HHMH og MMMM), samt en
framskrivingsmodell for etterspørsel og omstilling, utarbeidet av SINTEF og Kompetansenettverket for sykehusplanlegging. Konseptrapporten var basert på en planperiode fram
til 2025. Elementet befolkningsgrunnlag ble i 2014 beregnet for 2025 til ca 274 000 med
middels vekst og 287 000 med høy vekst. Pr. 1. oktober 2019 hadde lokalsykehusområdet et befolkningsgrunnlag på vel 235 000 innbyggere, uten Sande-befolkningen. For å
nå forutsatt befolkningsgrunnlag i løpet av de neste 5 år, kreves en tilvekst på 39 000
innbyggere ved middelalternativet (MMMM). Områdefunksjonene for Vestfold-befolkningen dekkes ellers i fellesskap av Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark.
Vurdering:
Administrerende direktør slutter seg til hovedtrekkene i høringsnotatets vurderinger. En
løsning der én kommune er tillagt to, eventuelt flere, helseforetak vil trolig bryte med
prinsippene for organisering av helsetjenesten i Norge. Dessuten vil en slik løsning vanskeliggjøre realisering av målet om en sømløst, sammenhengende helsetjeneste, uansett
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om tjenesten utføres i primær- eller spesialistleddet. Den forsterkede satsingen på å utvikle partnerskap mellom helseforetak og kommuner vil også bli vanskeliggjort. Derfor er
det også logisk at Helse Sør-Øst i høringsnotatet kun presenterer to alternativ, enten tilknytning til Sykehuset i Vestfold eller til Vestre Viken. Det er imidlertid uheldig at Helse
Sør-Øst på et tidligere stadium i prosessen også presenterte en delt løsning som mulig,
mens løsningen nå vurderes som uakseptabel.
Høringsnotatet etterlater ellers liten tvil om at de negative konsekvensene vil bli klart
større for Sykehuset i Vestfold i alternativ 2, dersom Holmestrand kommune tillegges
Vestre Viken, enn for Vestre Viken i alternativ 1. Direktøren anslår et inntektstap på 150200 mill kroner for Sykehuset i Vestfold dersom Holmestrand kommune i sin helhet tillegges Vestre Viken. Det er relativt åpenbart at et så stort tap vil medføre reduksjon av
antall årsverk for Sykehuset i Vestfold, og en reduksjon av helseforetakets faglige bredde
og dybde. De økonomiske konsekvensene vil i stor grad blir påvirket av hvor raskt og
hvordan de faktiske pasientstrømmene påvirkes.
Disse resonnementene er utledet av et institusjonelt, organisatorisk perspektiv. Spørsmålet om foretakstilhørighet bør imidlertid også vurderes ut fra et pasient-, pårørendeog innbyggerperspektiv. Visjonen om pasientens helsetjeneste og målsettingen om en
sømløst, sammenhengende helsetjeneste er forankret i dette perspektivet. For tidligere
og nåværende pasienter og pårørende, samt for innbyggerne uansett tilknytning til helsetjenesten, vil tiltro, forventning og egen erfaring om mulighet til få et best mulig medisinsk tilbud være avgjørende.
I den offentlige diskusjonen er det til nå særlig hensynet til pasienter, pårørende og innbyggere i Sande-delen av Vestfold som har dominert. Direktøren har stor forståelse for at
det for disse gruppene framstår som risikabelt eller som en ulempe å skulle forholde seg
til et nytt sykehus noe lengre borte, etter i åtte år å ha vært tilknyttet sykehuset i Drammen. I diskusjonen ser det ut til man har forutsatt at Sande-befolkningen alltid skal behandles ved nåværende eller nytt sykehus i Drammen, dersom denne befolkningen skal
være tilknyttet Vestre Viken. Det framgår imidlertid av samrådet mellom Helse Sør-Øst
og Vestre Viken i juli 2015 og av mandatet for forprosjektet, at nytt sykehus i Drammen
skal dimensjoneres på en slik måte at kapasiteten i de ulike sykehusene i Vestre Viken
skal brukes på en best mulig måte. En mer optimal utnyttelse av samlet kapasitet i hele
helseforetaket, skal redusere kapasitetsbehovet og dermed arealbehovet for det nye sykehuset i Drammen. Det framgår av høringsnotatet at Drammen sykehus i alternativ 2 vil
være det ordinære behandlingssted for Holmestrand-pasientene, men ved kapasitetsutfordringer i Drammen vil sykehusene i Kongsberg, Bærum og Ringerike også kunne bli
valgt behandlingssted. At en slik kapasitetsutfordring kan oppstå, framstår relativt realistisk, siden det nye sykehuset er planlagt med høy beleggsprosent og siden det allerede
er stilt krav om utnyttelse av kapasitet ved Vestre Vikens øvrige sykehus. Behandling ved
sykehuset i Drammen vil neppe kunne forbeholdes pasienter fra Holmestrand, men for
eksempel ikke pasienter fra Drammen.
Dersom Holmestrand kommune tillegges Sykehuset i Vestfold, framgår det av høringsnotatet at pasienter fra Holmestrand fra 2021 som hovedregel legges inn ved sykehuset i
Tønsberg. I alvorlige, akutte tilfeller og i særlig kompetansekrevende tilfeller, vil ambulansetransporten uansett gå til nærmeste, kompetente akuttsykehus. For mange pasienter fra Sande-området vil ambulansetransporten da gå med Vestfold-ambulanse til sykehuset i Drammen, slik tilfellet er for alle akutte innleggelser i 2020. Ved planlagt innleggelse vil pasienten uansett, fritt kunne velge behandlingssted. Om en Holmestrand-innbygger oppsøker legevakten i Drammen eller Tønsberg, endrer ikke på disse premissene.
For å bøte på den usikkerhet Sande-befolkningen eventuelt møter, kan det ved en beslutning om å legge Holmestrand kommune til Sykehuset i Vestfold, vurderes innført en
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særregel, som innebærer at alle akutte pasienter fra Holmestrand alltid skal innlegges på
nærmeste, kompetente akuttsykehus. Det innebærer at det for Holmestrand-befolkningen ikke skilles mellom et akutt og et alvorlig, akutt tilfelle. Holmestrand kommune
har allerede i dag fast ambulansestasjon tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Denne stasjonen
vil bli videreført dersom Sykehuset i Vestfold er ansvarlig helseforetak.
Hensynet til pasienter, pårørende og innbyggere i de øvrige Vestfold-kommunene er
dessverre ikke gitt omtale i høringsnotatet. Det framstår som relativt klart at spesialisthelsetilbudet til disse gruppene vil bli svekket, dersom Sykehuset i Vestfold må redusere
sin aktivitet som følge av at Holmestrand kommune tillegges Vestre Viken. Siden Sykehuset i Vestfold også ivaretar noen områdefunksjoner for befolkningen i Telemarks-kommunene, vil alternativ 2 også få negative konsekvenser for pasienter, pårørende og innbyggere i hele det nye fylket Vestfold og Telemark.
Ansattperspektivet er også viktig. Dersom grunnlaget for fortsatt drift svekkes, vil mulighetene for kompetansemessig utvikling også svekkes. For noen ansatte vil det da bli aktuelt eller nødvendig å søke seg til annen arbeidsgiver, enten fordi de faglige mulighetene ikke lenger er tilstede eller fordi arbeidsoppgavene i helseforetaket blir borte. Dette
vil ofte innebære lengre reisevei eller flytting til nytt bosted.
Høringsinvitasjonens spørsmål a) bør derfor besvares med at tilknytning til Sykehuset i
Vestfold samlet sett vil være den beste løsningen for Holmestrand kommune og dens innbyggere. Det er her lagt vekt på at pasienter og pårørende fra Holmestrand, uansett kapasitetsutfordringer, alltid vil kunne forvente å få kompetent medisinsk hjelp innenfor en
reiseavstand, som er kortere enn for de fleste andre av landets innbyggere. Det kan
eventuelt vurderes en særregel for Holmestrand kommune, om at akutt innleggelse alltid
skal skje til nærmeste, kompetente akuttsykehus, uansett helseforetak.
Tilknytning til Sykehuset i Vestfold for Holmestrand kommune vil også best ivareta det
ansvar helseforetaket har for lokal- og akuttsykehusfunksjoner for øvrige deler av Vestfold-befolkningen, for områdefunksjoner for Vestfold og Telemark, samt for de regionale
funksjoner helseforetaket ivaretar.
Høringsinvitasjonens spørsmål b) er godt underbygget og motivert i høringsnotatet, når
det gjelder hensynet til samarbeid, samhandling og helhetlig helsetilbud. Holmestrand og
Sande var fram til 2020 del av Vestfold fylke, og den nye kommunen har fra 1. januar
2020 valgt å knytte seg til nabokommunene i sør på nær sagt alle samfunnsområder.
Derfor vil potensialet for samarbeid, samhandling og helhetlig helsetilbud være størst
som fortsatt del av fellesskapet i Vestfold.
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1 Bakgrunn
Sande og Holmestrand kommuner ble slått sammen til nye Holmestrand kommune 1.1.2020.
Sande kommune har tilhørt Vestre Viken HF sitt opptaksområde, mens Holmestrand kommune
har tilhørt Sykehuset i Vestfold HF sitt opptaksområde. Den nye kommunen har i 2020 en delt
løsning i påvente av en avklaring av helseforetakstilhørighet fra 2021.
En arbeidsgruppe i det regionale helseforetaket med bred deltagere fra ulike avdelinger og
enheter har utarbeidet denne rapporten om helseforetakstilhørighet for den nye kommunen. Nye
Holmestrand kommune, Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF har gitt innspill til
rapporten. Videre har Transportøkonomisk institutt bidratt med analyser av avstand og reisetider.
Det er gjennomført flere møter med representanter for nye Holmestrand kommune og med
Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF i prosessen med utarbeidelse av rapporten.
Følgende tilnærming er lagt til grunn i arbeidet:






Ett helseforetak skal i størst mulig grad ha helhetsansvar for spesialisthelsetjenester til en
kommune
Berørte kommuner og helseforetak må involveres
Ønske til aktuelle kommune(r) skal tillegges vekt
Den regionale inntektsfordelingsmodellen legges til grunn
Det gjøres en helhetlig vurdering av konsekvenser for samlet pasientaktivitet

Det er et grunnleggende prinsipp i organiseringen av norsk helsetjeneste at ett helseforetak i
størst mulig grad har helhetsansvar for spesialisthelsetjenesten i en kommune. Dette baseres blant
annet på ønsket om å skape en sammenhengende behandlingskjede for pasientene og et
helhetlige tilbud for innbyggerne i kommunen. Det er viktig for samarbeidet mellom helseforetak
og kommune at det er et en-til-en forhold, slik at det kan utvikles helhetlige og ensartede
pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Det vises til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 (Meld. St. 7 (2019-2020)) hvor det
fremgår at det skal etableres helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak. Dette fordrer at
en kommune samarbeider med et helseforetak. Det er også slik at Telenor kun kan viderekoble
113-anrop fra en kommune til en akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), da ulik kobling
på lavere enn kommunenivå ikke er mulig. Videre er det avgjørende for bruk av inntektsmodellen
at én kommune hører til ett helseforetak, da Statistisk sentralbyrå ikke kan levere data over
befolkningsutvikling, sosioøkonomisk status etc. på lavere nivå enn kommune (med unntak av
Oslo kommune hvor det kan leveres data på bydelsnivå).
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2 Spesialisthelsetjeneste før kommunesammenslåing
2.1

Sande kommune

Tidligere Sande kommune ligger nord i Vestfold fylke og hadde per 1. januar 2019 9 904
innbyggere. Befolkningen i tidligere Sande kommune tilhørte og tilhører fortsatt, som en
midlertidig ordning, Vestre Viken HF sitt opptaksområde og har Drammen sykehus som
lokalsykehus. Tidligere Sande kommune deltar i dag i interkommunal legevakt og samarbeid om
kommunale akutte døgnplasser i Drammen.
Pasientaktivitet - spesialisthelsetjenester
Tabell 1 viser hvor befolkningen i tidligere Sande kommune mottok spesialisthelsetjenester i
2018. Dataene er fordelt på somatikk, psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB). Det er i tillegg skilt mellom dagbehandling, døgnbehandling (innleggelser
målt som liggedøgn) og poliklinikk.

Tabell 1. Spesialisthelsetjenester til Sande kommunes befolkning i 2018.
Kilde: Norsk pasientregister

Tabellen viser fordelingen mellom Vestre Viken HF og Sykehuset i Vestfold HF. Det samlede
bildet er at innbyggerne i tidligere Sande kommune mottok om lag 85-90 % av sine
spesialisthelsetjenester fra Vestre Viken HF i 2018.
Prehospitale tjenester
Prehospitale tjenester inkluderer pasientreiser, ambulansetransport og AMK. Pasientreiser for
tidligere Sande kommune ble ivaretatt og ivaretas fortsatt som en midlertidig ordning av Vestre
Viken HF. Mange av turene som er organisert gjennom pasientreiseordningen går internt i
kommunen (mellom hjem og fastlege/sykehjem/fysioterapeut og andre kommunale tjenester), og
i 2018 gjaldt dette 68 % av alle turene.
Vestre Viken HF hadde og har fortsatt som en midlertidig ordning ansvaret for
ambulansetjenesten for tidligere Sande kommune. I 2018 var det ca. 1 100 ambulansetransporter.
Dette fordelte seg med ca. 1 000 transporter til Vestre Viken HF, 42 til Sykehuset i Vestfold HF
og resten til andre sykehus. Telefoner fra tidligere Sande kommune ble frem til 1.1.2020 koblet til
AMK Vestre Viken. Fra 1.1. 2020 kobles hele nye Holmestrand kommune til AMK Vestfold.

2.2

Holmestrand kommune

Tidligere Holmestrand kommune ligger i Vestfold fylke og hadde per 1. januar 2019 14 371
innbyggere. Dette inkluderer tidligere Hof kommune som ble slått sammen med Holmestrand
kommune fra 2018. Befolkningen i tidligere Holmestrand kommune tilhørte og tilhører fortsatt
som en midlertidig ordning Sykehuset i Vestfold HF sitt opptaksområde. Tidligere Holmestrand
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kommune deltar i interkommunal legevakt og samarbeid om kommunale akutte døgnplasser i
Tønsberg.
Pasientaktivitet - spesialisthelsetjenester
Tabell 2 viser hvor befolkningen i tidligere Holmestrand kommune mottok
spesialisthelsetjenester i 2018. Dataene er fordelt på somatikk, PHV og TSB. Det er i tillegg skilt
mellom dagbehandling, døgnbehandling (innleggelser målt som liggedøgn) og poliklinikk.

Tabell 2. Spesialisthelsetjenester til Holmestrand kommunes befolkning i 2018.
Kilde: Norsk pasientregister

Tabellen viser fordelingen mellom Sykehuset i Vestfold HF og Vestre Viken HF. Det samlede
bildet er at innbyggerne i tidligere Holmestrand kommune mottok om lag 90 % av sine
spesialisthelsetjenester fra Sykehuset i Vestfold HF i 2018.
Prehospitale tjenester
Prehospitale tjenester inkluderer både pasientreiser, ambulansetransport og AMK.
Pasienteiser for tidligere Holmestrand kommune ble ivaretatt og ivaretas fortsatt som en
midlertidig ordning av Sykehuset i Vestfold HF. Sykehuset i Vestfold HF kjøper
pasientreisekontortjenester av Sykehuset Telemark HF, mens de selv administrerer
transportøravtaler. Mange av turene organisert gjennom pasientreiseordningen går internt i
kommunen, og i 2018 gjaldt dette 57 % av turene.
Sykehuset i Vestfold HF hadde og har fortsatt, som en midlertidig ordning, ansvaret for
ambulansetjenesten for tidligere Holmestrand kommune. I 2018 var det ca. 1 550
ambulansetransporter. Dette fordelte seg med ca. 1 400 transporter til Sykehuset i Vestfold HF,
47 til Vestre Viken HF og resten til andre sykehus. Telefoner fra tidligere Holmestrand kommune
er både før og etter 1.1.2020 koblet til AMK Vestfold.
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3 Nye Holmestrand kommune og samarbeidsordninger
I 2020 er nye Holmestrand kommune tilknyttet begge helseforetak med fordeling av innbyggerne
som i 2019. Denne løsningen er mulig som en overgangsordning grunnet blant annet at tidligere
samarbeidsrelasjoner vil bestå en periode, helsefellesskap er i etableringsfasen, telefonsamtaler for
hele nye Holmestrand kommune er koblet til samme AMK og fordeling av inntekter til de to
helseforetakene i 2020 er basert på kommunale befolkningsdata fra 2018. Fra 2021 vil
inntektsfordelingen være basert på data for nye Holmestrand kommune per 2020.
Alle kommuner har i dag samarbeidsavtaler med «sitt» helseforetak. Dette er avtaler som er pålagt
gjennom lovverket og som blant mye annet handler om samarbeid rundt inn- og utskrivning av
pasienter. Tidligere Sande kommune har avtale med Vestre Viken HF og tidligere Holmestrand
kommune har avtale med Sykehuset i Vestfold HF. Regjeringen og KS har nylig inngått en avtale
om opprettelse av helsefellesskap mellom helseforetak og kommunene i opptaksområdet.
Helsefellesskapene skal fremme felles planlegging, samhandling og helhetlige og
sammenhengende helsetjenester mellom kommunene i opptaksområdet til et helseforetaket og
det aktuelle helseforetaket.
Nye Holmestrand kommune tilhører fra 2020 nye Vestfold og Telemark fylke. Fylkeskommunen
utsteder drosjeløyver og har ansvar for enerett for drosjer i noen kommuner. Videre har
fylkeskommune ansvar forøvrig kollektivtransport og offentlig betalt transport som TT-ordning
og skoleskyss.
Samarbeid om barnevernsvakt, overgrepsmottak, brann- og redningstjenester, samt krisesenter er
allerede lagt til Vestfold for hele nye Holmestrand kommune. Nye Holmestrand kommune
kjøper tjenester knyttet til miljørettet helsevern fra Tønsberg kommune og har samarbeidsavtale
med NAV hjelpemiddelsentral Vestfold. Det samme gjelder også avtale med Mattilsynet.
Fylkesmannen og fylkeslegen i Vestfold og Telemark har fra 2020 tilsynsansvar for tjenestene i
nye Holmestrand kommune.
Det er legevakt i Drammen og i Tønsberg. Legevakten i Drammen fungerer som legevakt for
innbyggerne i tidligere Sande kommune, mens legevakten i Tønsberg fungerer som legevakt for
innbyggerne i tidligere Holmestrand kommune.
Av tekniske årsaker kan en kommune kun være tilknyttet en enkelt AMK. Helse Sør-Øst RHF
har besluttet at nye Holmestrand kommune fra 1.1.2020 er tilknyttet AMK Vestfold. Ved endelig
beslutning om helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand kommune vil AMK-tilknytning
tilpasses denne beslutningen.
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4 Endring av helseforetakstilhørighet
4.1

Pasientjournal og overføring av opplysninger

Det er viktig at pasientjournal og pasientopplysninger er tilgjengelig ved det helseforetak som til
enhver tid diagnostiserer og behandler en pasient. Målbildet i Norge er «Én innbygger – én
journal», jf. Meld. St. 9 (2012-2012), og Helse Sør-Øst RHF gjennomfører flere prosjekter for å
bidra til realisering av dette målbildet. Et slikt prosjektet er regional EPJ journalinnsyn. EPJ står
for elektronisk pasientjournal og alle helseforetak i Helse Sør-Øst har den samme EPJ-løsningen.
Prosjektet vil forenkle tilgangen til pasientenes journalinformasjon fra ulike helseforetak i
regionen ved at behandlere kan få sikker tilgang til journalinformasjon fra andre helseforetak i
regionen (på tvers av alle helseforetakene i regionen). På den måten vil all informasjon som finnes
om en pasient i journalsystemene i helseforetakene i regionen være tilgjengelig for behandlere og
informasjonen vil også følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet i
spesialisthelsetjenesten.
I henhold til dagens plan vil Sykehuset i Vestfold HF få løsningen i november 2020 og Vestre
Viken HF i desember 2020. Det kan bli justeringer i tidsplanen, men ambisjonen er at alle
helseforetak skal omfattes av journalinnsynløsningen i løpet av 1. halvår 2021. Løsningen vil sikre
at opplysninger om pasienter fra nye Holmestrand kommune vil finnes tilgjengelig både i Vestre
Viken HF og i Sykehuset i Vestfold HF.
Det er også mulig å overføre/kopiere over journalopplysninger om pasienter som er bosatt i en
kommune fra et helseforetak til et annet. Dette er for eksempel gjort i forbindelse med
overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde fra Sykehuset i Innlandet HF
til Akershus universitetssykehus HF.

4.2

Endring i behandlingssted

Spesialisthelsetjenester innbefatter bl.a. akutte og planlagte innleggelser, poliklinisk behandling og
dagbehandling (for eksempel dialyse og infusjonsbehandling).
Ved akutte innleggelser vil innbyggere i opptaksområdet til et helseforetak bringes til et sykehus i
det aktuelle helseforetaket, hvis ikke pasienten er så syk at ambulansen må kjøre til nærmeste
sykehus eller til et sykehus med spesiell kompetanse (for eksempel Oslo universitetssykehus som
regionsykehus). Når en kommune skifter helseforetakstilhørighet, vil akuttinnleggelsene styres til
nytt helseforetak fra samme dag.
For planlagte innleggelser, poliklinisk behandling og dagbehandling, gjelder ordningen med fritt
behandlingsvalg. Det betyr at pasienten selv står fritt til å velge hvor hun eller han ønsker
diagnostikk, behandling og oppfølging.

4.3

Avstand og reisetider

Transportøkonomisk institutt har laget en analyse når det gjelder reiseavstander til helseforetak
(HF)/sykehus for nye Holmestrand kommune.
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Reisetiden for befolkningen i tidligere Sande kommune vil i gjennomsnitt øke med ca. åtte
minutter hvis helseforetakstilhørighet til nye Holmestrand kommune blir Sykehuset i Vestfold
HF. Reisetiden for befolkningen i tidligere Holmestrand vil i gjennomsnitt øke med ca. to
minutter hvis helseforetakstilhørighet til nye Holmestrand blir Vestre Viken HF.
Analysen viser altså at de gjennomsnittlige endringene er små og at tilgjengeligheten til sykehus
uansett helseforetakstilhørighet er god for befolkningen i nye Holmestrand kommune.

Statistisk sentralbyrå har data for hvor innbyggerne i nye Holmestrand har sitt arbeidssted*.
Dataene viser følgende:
 41% av befolkningen bor og arbeider innen nye Holmestrand kommune.
 37 % pendler i retning mot Drammen (arbeidssted Drammen, Oslo, Asker, Bærum, Lier,
Øvre Eiker).
 16% har pendler i retning mot Tønsberg (Tønsberg, Horten, Sandefjord, Færder, Larvik).
Dataene kan også deles opp og vises for tidligere Sande kommune og tidligere Holmestrand
kommune.
For befolkningen i tidligere Sande kommune viser dataene følgende:
 31% av befolkningen arbeider i egen kommune.
 57 % pendler nordover mot Drammen, (arbeidssted Drammen, Oslo, Asker, Bærum,
Lier, Øvre Eiker, Lillestrøm, Hurum).
 8 % pendler sørover mot Tønsberg (tidligere Holmestrand, Tønsberg og andre
kommuner sør for Sande).
For befolkningen i tidligere Holmestrand kommune viser dataene følgende:
 44 % av befolkningen arbeider i egen kommune.
 24 % pendler sørover mot Tønsberg (Tønsberg, Horten, Sandefjord, Færder, Larvik,
Porsgrunn, Skien).
 27 % pendler nordover mot Drammen (tidligere Sande, Drammen, Oslo, Asker, Bærum,
Lier, Øvre Eiker, Ullensaker, Lillestrøm).
*Kilde: SSB. Statistikkbanken, tabell 03321. https://www.ssb.no/statbank/table/03321. Sysselsatte (15-74 år) per 4. kvartal
2018.

4.4

Helseforetakenes befolkningsgrunnlag

Figur 1 viser effekt på opptaksområdet for Sykehuset i Vestfold HF ved at nye Holmestrand
kommune får helseforetakstilhørighet til Vestre Viken HF og for Vestre Viken HV ved at nye
Holmestrand kommune får helseforetakstilhørighet til Sykehuset i Vestfold HF. Data for årlig
befolkningsutvikling er lagt inn for å vise hvor lang tid det tar å komme tilbake til dagens
befolkningsgrunnlag.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Figur 1. Effekt på opptaksområde til Sykehuset i Vestfold HF (SiV) ved at tidligere Holmestrand kommune
får helseforetakstilhørighet til Vestre Viken HF (venstre) og effekt på opptaksområdet til Vestre Viken HF
(VV) ved at tidligere Sande kommune får helseforetakstilhørighet til Sykehuset i Vestfold HF (høyre).
Effekt på opptaksområdene er sammenholdt med forventet befolkningsvekst.

Tidligere Holmestrand kommune er større enn tidligere Sande kommune, slik at effekten av en
endring som innebærer redusert størrelse på opptaksområdet har størst virkning for Sykehuset i
Vestfold HF. I tillegg er den forventede økningen i innbyggertall år for år om lag dobbelt så høy i
Vestre Viken HF sitt opptaksområde som i Sykehuset i Vestfold HF sitt opptaksområde.
Den røde streken i figur 1 indikerer når helseforetaket vil ha samme befolkningsgrunnlag som per
i dag, gitt en reduksjon i opptaksområdet. For Sykehuset i Vestfold HF vil det ta åtte år fra 2020
til opptaksområdet har en størrelse som per i dag dersom tidligere Holmestrand kommune skal
overføres til Vestre Viken HF. For Vestre Viken HF vil det ta mellom to til tre år fra 2020 til
opptaksområdet har en størrelse som i dag dersom tidligere Sande kommune overføres til
Sykehuset i Vestfold HF.

4.5

Økonomi for helseforetakene

Helse Sør-Øst RHF fordeler faste inntekter til helseforetakene i den regionale inntektsmodellen
på sykehusområdenivå. Et sykehusområde består av kommuner og/eller bydeler (Oslo).
Modellen består av ulike modellelementer som for eksempel somatikk (fysisk helse), PHV, TSB,
prehospitale tjenester og forskning. Fordeling av basisinntekter i et modellelement er basert på
ulike komponenter som bygger på befolkningstall og øvrig statistikk som sosioøkonomisk status
fra Statistisk sentralbyrå og aktivitetstall fra Norsk pasientregister (NPR) på kommune- og
bydelsnivå.
Det finnes ikke tilgjengelig statistikk og aktivitetsdata som kobler befolkning til postnummer
internt i en kommune. Fra og med oppdateringen av inntektsmodellen i 2021 vil statistikk og
aktivitetsdata kun være tilgjengelig for kommunen nye Holmestrand. Ved fordeling av faste
inntekter i inntektsmodellen må nye Holmestrand kommune således henføres til sykehusområdet
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Vestfold og Telemark eller til sykehusområdet Vestre Viken. Fremtidig helseforetakstilhørighet
for nye Holmestrand kommune
I organiseringen av norsk helsetjeneste er det lagt til grunn at en kommune samlet inngår i
befolkningsgrunnlaget for ett helseforetak og omvendt at en kommune får sitt
spesialisthelsetjenestetilbud i hovedsak fra ett helseforetak.
Siden samhandlingsreformen har helseforetak og kommuner arbeidet med å bedre
samhandlingen og legge til rette for at pasientene skal oppleve en sømløs helsetjeneste. Gjennom
formelle samarbeidsavtaler, etablering av samhandlingsutvalg og praktisk samarbeid har
helsetjenesten kommet et godt stykke. Utfordringene er likevel fortsatt så store at etablering av
helsefellesskap er et av de viktigste grepene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. I planen
sies det følgende: «Etableringen av helsefelleskapene legger til rette for at kommuner, herunder
fastleger, og helseforetak i samarbeid med brukere kan utvikle tjenestene basert på en felles
virkelighetsforståelse.»
Felles planleggingsprosesser og felles virkelighetsforståelse er et gjennomgående premiss i planen,
og helsefellesskapene skal sammen gi innspill neste nasjonale helse- og sykehusplan. Samtidig
forventes det at sykehusene blir mer utadvendte og samarbeider mer med
kommunehelsetjenesten om felles tjenester til innbyggerne.
Dagens samarbeidsutvalg skal suppleres med partnerskapsmøter, der politisk og administrativ
toppledelse skal møtes årlig for å forankre retningen for felles tjenesteutvikling. Strategisk
samarbeidsutvalg skal utvikle strategier og handlingsplaner, samt håndtere løpende saker og
beslutninger. I tillegg styrkes faglige samarbeidsutvalg som skal stå for praktisk utvikling av
prosedyrer og tjenestemodeller.
I overgangsåret 2020 vil nye Holmestrand kommune være en del av både et helsefellesskap med
Sykehuset i Vestfold HF og de fem andre kommunene som tilhører dette helsefellesskapet og et
helsefellesskap med Vestre Viken HF og de 21 andre kommunene som tilhører dette
helsefellesskapet.
I helsefellesskapene vil det være et omfattende samarbeid som krever betydelig innsats faglig,
administrativt og ledelsesmessig for å levere mest mulig sømløse helsetjenester. Behovet for et
sammenhengende tilbud til pasientene er kanskje den viktigste grunnen til at prinsippet en
kommune - ett helseforetak legges til grunn i hele Norge.
For nye Holmestrand kommune vil det avhengig av hvilket perspektiv som benyttes være
fordeler og ulemper uansett hvilket helseforetak kommunen tilknyttes. I beskrivelsen av
alternativer under er tre synsvinkler benyttet: innbyggernes perspektiv, hva de ulike løsningene
betyr for samhandling og samarbeid, og til slutt helseforetakenes perspektiv.

4.6

Alternativ 1: Nye Holmestrand kommune får
helseforetakstilhørighet til Sykehuset i Vestfold HF

Dette alternativet innebærer at alle akutt syke pasienter som har nye Holmestrand kommune som
bosted innlegges i Sykehuset i Vestfold HF, dvs sykehuset i Tønsberg. Alvorlig, akutt syke
pasienter vil dog alltid kjøres til nærmeste sykehus (eller det sykehus som har kompetansen
pasienten trenger).
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Planlagte innleggelser, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling for pasienter bosatt i nye
Holmestrand kommune vil med dette alternativet primært foregå ved Sykehuset i Vestfold HF,
men fritt behandlingsvalg vil føre til at bare deler av pasientforløpene som i dag foregår ved
Vestre Viken HF faktisk flyttes.
Tabell 3 viser endring i pasientaktivitet dersom nye Holmestrand kommune får
helseforetakstilhørighet til Sykehuset i Vestfold HF. Endring i pasientaktivitet er også omregnet
til endring av arealbehov ved å benytte standard omregningsfaktor fra nasjonal modell for
framskrivninger fra Sykehusbygg HF.

Tabell 3. Endring i pasientaktivitet og arealbehov hvis tidligere Sande kommune inngår i opptaksområdet
til Sykehuset i Vestfold HF.
Kilde: Aktivitetsdata fra Norsk pasientregister

Aktivitetstallene i tabell 3 er lik tabell 1.
Innen somatikk vil alternativ 1, ut fra aktivitetstallene i 2018, bety endrede pasientstrømmer i
størrelsesorden 7 600 polikliniske opphold, noe som tilsvarer omlag tre polikliniske rom. Videre
vil alternativ 1 bety at det overføres dagbehandling fra Vestre Viken HF til Sykehuset i Vestfold
HF tilsvarende to rom. I tillegg vil oppholdsdøgn for inneliggende pasienter øke tilsvarende
omlag 14 senger.
Pasientstrømmer på tvers av helseforetaksgrensene som følge av fritt behandlingsvalg vil redusere
behovet for nye senger.
Innen PHV voksne vil alternativ 1 bety endrede pasientstrømmer tilsvarende omlag ett
polikliniske rom og omlag fire senger.
Innen PHV barn og unge vil alternativ 1 bety endrede pasientstrømmer tilsvarende omlag ett
poliklinisk rom. Det er ikke registrert forbruk av døgnbehandling i 2018 innen PHV barn og
unge.
Det er forholdsvis lav aktivitet innen TSB, og ut fra aktivitetstallene i 2018 vil alternativ 1 bety
endrede pasientstrømmer tilsvarende i underkant av ett halv poliklinikkrom og 0,2 seng.
4.6.1

Innbyggerperspektiv

For innbyggere som bor i tidligere Holmestrand kommune innebærer alternativ 1 ingen endring.
Innbyggerne i tidligere Sande kommune vil ved dette alternativet få et nytt sykehus å forholde seg
til. Dette vil skje raskt for akutt tilstander og gradvis for planlagte kontakter.
Det blir ingen endringer i reisetid for innbyggerne i tidligere Holmestrand kommune. For
innbyggerne i tidligere Sande kommune øker gjennomsnittlig reisetid med åtte minutter.
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4.6.2

Samhandling og samarbeid

Nye Holmestrand kommune vil delta i helsefellesskap med Sykehuset i Vestfold HF sammen
med fem andre kommuner. Som tidligere nevnt har nye Holmestrand kommune samarbeid med
disse kommunene innen andre områder.
4.6.3

Helseforetakenes perspektiv

For Vestre Viken HF: Helseforetaket har tidligere Sande kommune som en del av sitt
opptaksområde. Dersom tidligere Sande kommune med om lag 9 900 innbyggere overflyttes,
reduseres befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken HF med 2 %. Alternativ 1 medfører dermed
frigivelse av en kapasitet både i form av aktivitet og areal som beskrevet over. Det vil ta om lag 23 år før befolkningen i helseforetakets opptaksområdet er på samme nivå som per i dag.
For Sykehuset i Vestfold HF: Helseforetaket har tidligere Holmestrand kommune som en del av sitt
opptaksområde. Dersom tidligere Sande kommune med om lag 9 900 innbyggere overflyttes,
økes befolkningsgrunnlaget for Sykehuset i Vestfold HF med 4 %. Alternativ 1 medfører dermed
behov for kapasitetsøkning knyttet til aktivitet og areal som beskrevet over.

4.7

Alternativ 2: Nye Holmestrand kommune får
helseforetakstilhørighet til Vestre Viken HF

Dette alternativet innebærer at alle akutt syke pasienter som har nye Holmestrand kommune som
bosted innlegges i Vestre Viken HF, det vil i praksis si Drammen sykehus. Alvorlig, akutt syke
pasienter vil dog alltid kjøres til nærmeste sykehus (eller det sykehus som har kompetansen
pasienten trenger).
Planlagte innleggelser, polikliniske konsultasjoner og dagbehandling for pasienter bosatt i nye
Holmestrand kommune vil ved dette alternativet primært foregå ved Vestre Viken HF, men fritt
behandlingsvalg vil føre til at bare deler av pasientforløpene som i dag foregår ved Sykehuset i
Vestfold HF faktisk flyttes.
Tabell 4 viser endring i pasientaktivitet dersom nye Holmestrand kommune inngår i
opptaksområdet til Vestre Viken HF. Endring i pasientaktivitet er også omregnet til endring av
arealbehov ved å benytte standard omregningsfaktor fra nasjonal modell for framskrivninger fra
Sykehusbygg HF.

Tabell 4. Endring i pasientaktivitet og arealbehov hvis tidligere Holmestrand kommune inngår i
opptaksområdet til Vestre Viken HF.
Kilde: Aktivitetsdata fra Norsk pasientregister
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Aktivitetstallene i tabell 4 er lik tabell 2.
Innen somatikk vil alternativ 2, ut fra aktivitetstallene i 2018, bety endrede pasientstrømmer i
størrelsesorden 11 500 polikliniske opphold, noe som tilsvarer omlag fem polikliniske rom.
Videre vil det overføres dagbehandling fra Sykehuset i Vestfold HF til Vestre Viken HF
tilsvarende i underkant av fem rom. I tillegg vil oppholdsdøgn for inneliggende pasienter øke
tilsvarende omlag 19 senger.
Pasientstrømmer på tvers av helseforetaksgrensene som følge av fritt behandlingsvalg vil redusere
behovet for nye senger.
Innen PHV voksne vil alternativ 2 bety endrede pasientstrømmer tilsvarende omlag tre
polikliniske rom og om lag fire senger.
Innen PHV barn og unge vil alternativ 2 bety endrede pasientstrømmer tilsvarer om lag to
polikliniske rom og en seng.
Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling vil alternativ 2 ut fra aktivitetstallene i 2018 bety
endrede pasientstrømmer tilsvarende omlag ett poliklinisk rom og fire senger.
4.7.1

Innbyggerperspektiv

For innbyggere som bor i tidligere Sande kommune innebærer alternativ 2 ingen endring.
Innbyggerne i tidligere Holmestrand kommune vil ved dette alternativet få et nytt sykehus å
forholde seg til. Dette vil skje raskt for akutt tilstander og gradvis for planlagte kontakter.
Det blir ingen endring i reisetid for innbyggerne i tidligere Sande kommune. For innbyggere i
tidligere Holmestrand kommune er bildet sammensatt. Noen vil få kortere reisevei til Drammen
enn de i dag har til Tønsberg. De fleste innbyggere i tidligere Holmestrand kommune bor
imidlertid sør i kommunen, slik at gjennomsnittlig reisetid øker med to minutter.
4.7.2

Samhandling og samarbeid

Nye Holmestrand kommune vil delta i helsefellesskap med Vestre Viken HF sammen med 21
andre kommuner.
4.7.3

Helseforetakenes perspektiv

For Vestre Viken HF: Helseforetaket har tidligere Sande kommune som del av sitt
opptaksområde. Dersom tidligere Holmestrand kommune med om lag 14 000 innbyggere
overflyttes, økes befolkningsgrunnlaget for Vestre Viken HF med 3 %. Alternativ 2 medfører
dermed behov for kapasitetsøkning knyttet til aktivitet og areal som beskrevet over. Det er
Drammen sykehus som vil være naturlig å bruke, selv om Kongsberg, Bærum og Ringerike
sykehus også er del av Vestre Viken HF.
For Sykehuset i Vestfold HF: Helseforetaket har tidligere Holmestrand kommune som en del av sitt
opptaksområde. Dersom tidligere Holmestrand kommune med om lag 14 000 innbyggere
overflyttes, reduseres befolkningsgrunnlaget for Sykehuset i Vestfold HF med 6 %. Alternativ 2
medfører dermed frigivelse av en kapasitet både i form av aktivitet og areal som beskrevet over.
Det vil ta om lag åtte år før befolkningen i helseforetakets opptaksområde er på samme nivå som
per i dag.
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5 Oppsummering
Nye Holmestrand kommune har i 2020 tilknytning til begge helseforetak som en
overgangsordning. Denne ordningen er mulig i 2020 blant annet fordi tidligere
samarbeidsrelasjoner vil bestå en periode, helsefellesskap er i etableringsfasen, telefonsamtaler for
hele nye Holmestrand kommune er koblet til samme AMK og fordeling av inntekter til de to
helseforetakene i 2020 er basert på kommunale befolkningsdata fra 2018. Fra 2021 vil
inntektsfordelingen være basert på data for nye Holmestrand kommune per 2020. Innenfor
tidsrammen av et år vil det heller ikke være mulig eller ønskelig å justere avtaleverk eller inngå nye
samarbeidsformer.
Andre kommuner har i overgangsperioder forholdt seg til flere sykehus eller helseforetak.
Erfaringen er at dette fungerer i overgangsperioden, men en slik løsning krever merarbeid fordi
rutiner, arbeidsformer og oppgavedeling er forskjellige i ulike helseforetakene og dermed også
samarbeidsrelasjonene. Ulike samarbeidsrelasjoner innad i en kommune kan ramme pasientene
ved at det fort kan bli misforståelser og uklar kommunikasjon som leder til avvik og feil. Ulik
praksis knyttet til for eksempel utskrivelser kan være vanskelig å håndtere. Det samme gjelder
rutiner knyttet til henvisninger og faglig samarbeid.
En delt løsning vil bryte med føringene i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, der
regjeringen beskriver et styrket samarbeid mellom kommuner og helseforetak i form av nye
helsefellesskap. Tilrettelagt styringsinformasjon og felles framskrivingsverktøy skal gi grunnlag for
felles planleggingsprosesser og utvikling av felles virkelighetsforståelse.
Nasjonal helse- og sykehusplan peker også på nødvendigheten av å involvere representanter fra
andre berørte sektorer som Bufetat og Kriminalomsorgen. Det skal legges spesielt til rette for en
sammenhengende oppfølging av fire pasientgrupper; barn og unge, personer med alvorlige
psykiske lidelser og rusproblemer, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.
Det vil være krevende for helseforetakene, men spesielt for nye Holmestrand kommune, om
kommunen skal delta i to ulike helsefellesskap. Over tid kan det føre til et dårligere tjenestetilbud
for innbyggerne og ikke minst mindre innflytelse mtp. utformingen av en samlet og
sammenhengende helsetjeneste.
En løsning hvor nye Holmestrand kommune hører til opptaksområdet til ett helseforetak
vurderes å ha betydelige fordeler for samhandling mellom nivåene, både for planlegging og
utvikling av et helhetlig helsetilbud og for god ressursutnyttelse.
Begge helseforetakene er store i norsk målestokk. Det er ikke ulikheter i tjenestetilbud eller
kvalitet som tilsier at tilknytning til den ene helseforetaket er bedre enn den andre, og det er mulig
å argumentere for begge alternativene.
Reisetid (og -avstand) er noe kortere dersom nye Holmestrand kommune knyttes til Vestre Viken
HF. Det er også flere som pendler nordover mot Drammen og Oslo enn sørover i retning
Tønsberg fra nye Holmestrand kommune. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordelt kommuner i bo- og
arbeidsmarkedsregioner1. Her inkluderes nye Holmestrand kommune i BA-region Drammen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/inndeling-av-kommuner-i-bo--ogarbeidsmarkedsregioner/id2662614/
1
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Samtidig viser analysene fra Transportøkonomisk institutt at tilgjengeligheten vil være god for
innbyggerne i nye Holmestrand kommune ved begge alternativer.
Det kan også legges vekt på at nye Holmestrand kommune er en del av fylket Vestfold og
Telemark. Nye Holmestrand kommune har dessuten samarbeid med andre Vestfoldkommuner
om barnevernsvakt, overgrepsmottak, brann- og redningstjeneste, miljørettet helsevern og
krisesenter som er flyttet til Vestfold for hele nye Holmestrand kommune.
Befolkningsveksten er større i opptaksområdet til Vestre Viken HF enn i opptaksområdet til
Sykehuset i Vestfold HF. Ser man ti år frem i tid er det derfor større sannsynlighet for at Vestre
Viken HF kan få kapasitetsutfordringer enn Sykehuset i Vestfold HF. Den umiddelbare
konsekvensen hvis nye Holmestrand kommune tilknyttes Vestre Viken HF, vil også være større
for Sykehuset i Vestfold HF enn for Vestre Viken HF mtp. endring i opptaksområdet. Dette
fordi tidligere Holmestrand kommune er en større kommune enn tidligere Sande kommune. En
løsning hvor nye Holmestrand kommune tilknyttes Vestre Viken HF kan bety behov for å
redusere kapasitet og arealbruk ved Sykehuset i Vestfold HF.
Begge helseforetakene har gått gjennom sin kapasitet mtp. muligheten for å håndtere et økt
opptaksområde og begge helseforetakene melder at det ikke blir behov for bygningsmessige
utvidelser på kort sikt. Økningen i opptaksområde vil likevel måtte beregnes inn på lengre sikt da
denne vil komme i tillegg befolkningsveksten det er planlagt for.
Det vil bli behov for økonomiske overgangsordninger ved en endring i opptaksområdene.
Behovet for økonomiske overgangsordninger for helseforetakene vil bli vurdert som del av det
endelige beslutningsgrunnlaget knyttet til helseforetakstilhørighet for nye Holmestrand
kommune. Etter beslutning vil det etableres et gjennomføringsprosjekt med deltagelse fra nye
Holmestrand kommune og helseforetakene.
Nye Holmestrand kommune vil uansett helseforetakstilhørighet tilknyttes et stort og faglig sterkt
helseforetak med rimelig reiseavstand for innbyggerne. Ordningen med fritt behandlingsvalg gir
også pasientene rett til å velge hvor planlagt utredning og behandling skal finne sted. Ved akutte
innleggelser brukes det sykehuset kommunen har avtale med, hvis ikke pasienten er så syk at
ambulansen må kjøre til nærmeste sykehus eller et sykehus med spesiell kompetanse (for
eksempel Oslo universitetssykehus som regionsykehus).
Denne rapporten sendes på bred høring. Innspill i høringsprosessen vil være viktige for endelig
beslutningsgrunnlag.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

28/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-39

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

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

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

29/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-40

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

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

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

30/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-41

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

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

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner
Utførende
organ

Tema

Revisjon
utført

Beskrivelse avvik

Status

DNV GL

Periodisk revisjon

Uke 5/20

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

Pågår

Riksrevisjonen

Kliniske behandlingsstudier i helseforetakene

Våren 2020

-

Revisjon varslet

Riksrevisjonen

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

-15.04.20

-

Utsatt inntil videre

Helsetilsynet

Tilsyn med medisinsk og
helsefaglig forskning på
mennesker- egenvurdering

Svar sendt

-

Svar sendt

Riksrevisjonen

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

Pågår

-

Pågår

Merknad

Utsatt inntil videre

Side 2 av 3

30/20 Status for eksterne tilsyn og revisjoner april 2020 - 19/10129-41 Status for eksterne tilsyn og revisjoner april 2020 : Status for eksterne tilsyn og revisjoner april 2020

FM Agder

Tilsyn med spesialisthelsetjenester til utlokaliserte pasienter

Utsatt

-

Utsatt inntil videre

Riksrevisjonen

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

Varslet

-

Pågår

Riksrevisjonen har bedt
om en lang rekke dokumenter, som nå er oversendt.
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

31/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-42

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Status for oppfølging av styrevedtak april 2020
Vedlegg: Særskilt oppfølging av styrevedtak
Hensikten med saken:
Saken gir oversikt over administrerende direktørs oppfølging av de styrevedtak som forutsetter særskilte tiltak.
På bakgrunn av at styremøtet 24. mars 2020, bør enkelte av styrets bestillinger vurderes
på nytt med tanke på behandlingstidspunkt.
Forslag til vedtak:
Styret tar statusoversikt for oppfølging av styrevedtak pr april 2020 til orientering, med
oppdatering av tidspunkt for behandling.

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Sykehuset i Vestfold HF
Særskilt oppfølging av styrevedtak
Sist
styrebeh

Saksnr

Sakstittel

Vedtak

Status

Forventet
styrebeh

Merknad

24.10.2019

87/19

Legemiddelmangel
og –beredskap aktuelle
utfordringer
knyttet til
leveringssikkerhet
for legemidler

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

Åpen

??

Avklares

19.12.2019

117/19

Nasjonalt
kvalitetsindikators
ett og oppfølging
av et mindre
utvalg indikatorer
for kvalitet og
pasientsikkerhet

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

Åpen

??

Avklares

27.02.2020

6/20

Tiltak for å unngå
korridorpasienter

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

Åpen

Det er
ikke
grunnlag
for å
legge
fram slik
sammenlikning
slik at det
gir
mening.
AD
redegjør i
møtet

Side 2 av 2

32/20 Styrets årsplan 2020 - oppdatering - 19/10129-43 Styrets årsplan 2020 - oppdatering : Styrets årsplan 2020 - oppdatering

Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

32/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-43

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

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

Tønsberg, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møtedato/
Oppmeldt sak
18. juni 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 6.mai 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Årsmelding 2019 for Pasient- og brukerombudet
Oppfølging av revisjon om tvungent psykisk helsevern
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. mai 2020
Oppfølging av NPE-saker
Forskning på logistikk i SiV HF - løypemelding
Plan for pasientsikkerhet og kvalitet
Kvalitetsindikatorer og forbedringsområder
ForBedring 2020 – orientering om hovedresultater
Erfaringer med nytt psykiatribygg etter ett års drift

Merknad

inkl Pobo-presentasjon
inkl KPA-presentasjon

STY 117/19

Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker

17. september 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. juni 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. august 2020
Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021
Konsernrevisjonens rapport 9/2018 – Revisjon av vold og
trusler mot helsepersonell – sluttrapport
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker

inkl korr pas

14. oktober 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17. september
2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. september 2020
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
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Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 - oppdatering
Referatsaker

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

Utenom sakskart og
protokoll

17. desember 2020
Godkjenning av protokoll fra styrets møte 18. november 2020
Temasak: Forskning og innovasjon i SiV
Rapportering Tønsbergprosjektet
Rapportering pr. november 2020
Budsjett 2021 – vedtak
Oppsummering av LGG 2. tertial 2020
Brukerutvalgets leders orientering
Administrerende direktørs orientering
Status for eksterne tilsyn og revisjoner
Status for oppfølging av styrevedtak
Styrets årsplan 2020 – oppdatering
Referatsaker
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

33/20

Sakstype: Orientering
Saksid:
19/10129-44

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Referatsaker 06.05.2020
Vedlegg: 1. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 12. mars 2020 (foreløpig)
2. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra ekstraord. styremøte 15. april 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, 30. april 2020
Stein Kinserdal
administrerende direktør
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Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo
12. mars 2020

Kl 09:15-16:00

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

Fra brukerutvalget møtte:

Styreleder
Nestleder

Til kl 10:15

Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

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

013-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

014-2020

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2020

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 5. februar 2020 ble godkjent med et tillegg under sak 004-2020,
vedtakspunkt nr 4.

015-2020

Virksomhetsrapport per januar 20209

Oppsummering
Saken presenterer virksomhetsrapport for januar 2020.

Rapporteringen per januar er i likhet med januar-rapportering tidligere år beheftet med noe
usikkerhet. Dette skyldes i hovedsak:
• Konsekvenser av nye regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grouper»)
og endringer i ISF-vekter for 2020 er ikke ferdig analysert i alle helseforetak
• Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2020 og kvalitetssikring av tall for
2019 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert
kvalitetssikring av tallene for januar
Kommentarer i møtet
Styret tok den fremlagte virksomhetsrapporten til etterretning og viste til at den oppståtte
situasjonen med koronasmitte krever at virksomhetens oppmerksomhet nå er konsentrert
om den nødvendig beredskapsmessig oppfølging.

Administrerende direktør orienterte styret om status for arbeidet som nå pågår i
helseforetakene og i det regionale helseforetaket. Styrtet var fornøyd med orienteringen
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som ble gitt i møtet og viste også til den informasjonen som er sendt styret underveis i
forløpet.

Styret anmodet administrerende direktør om at det i dialogen med helseforetakene ble
understreket at de ansatte og de tillitsvalgte må få nødvendig informasjon om den aktuelle
situasjonen og de tiltak som iverksettes og planlegges iverksatt i sykehusene.
Styret ba om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med en beskrivelse av
konsekvensene for de vedtatte mål og oppdrag som er gitt til helseforetakene, hunder
nødvendige justeringer som må gjøres i Oppdrag og bestilling 2020.

Styret ba om at det i den videre dialogen med Helse- og omsorgsdepartementet om
økonomisk kompensasjon for økte kostnader og tapte inntekter understrekes at styret
forutsetter at Helse Sør-Øst ikke kommer svekket ut økonomisk sett når
beredskapssituasjonen er over. Det er da viktig at vi både får dekket økte kostnader og
reduserte inntekter. Økte kostnader kan i prinsippet dokumenteres krone for krone men
ikke tapte inntekter som må bygge på grovere anslag. Styret fremhevet at det bør komme en
ekstra bevilgning senest i Revidert nasjonalbudsjett som kan fordeles til helseforetakene.
Det vil redusere risikoen for at økonomiske overveielser skulle stå i veien for den beste
faglige tilnærmingen til krisen og til gjeninnhentingen i etterkant.

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per januar 2020 til etterretning.

016-2020

Årlig melding 2019 for Helse Sør-Øst RHF

Oppsummering
Helseforetaksloven § 34 Årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak, pålegger
regionale helseforetak å utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som
forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale
helseforetaket eier.
Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF § 15 Melding til departementet fastslår at styret innen den
15. mars hvert år skal sende en melding til departementet som omfatter styrets
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.
Årlig melding 2019 behandles av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte innen
utgangen av juni 2020.

Kommentarer i møtet
Styret kommenterte i hvilken grad alle oppdragene var fulgt opp og endret formuleringen i
vedtakets punkt 1, andre kulepunkt.
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Styret var enig i at de konserntillitsvalgte fikk anledning til å gi et balansert bidrag på en til
to sider på lik linje med bidraget fra brukerutvalget.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1.

2.
3.

På grunnlag av samlet rapportering for 2019 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at:

• Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og
opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier
har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller.

• Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2019 er søkt fulgt opp. Styret er
tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder
ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring.
På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å sluttføre
endelig dokument.

Årlig melding 2019 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

017-2020

Økonomisk langtidsplan 2021-2024 - planforutsetninger

Oppsummering
Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med
økonomisk langtidsplan for årene 2021-2024. I saken gis det forslag til føringer for
aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinsk- og helsefaglige området, utvikling
av bemanning og kompetanse, krav til medisinsk-teknisk utstyr og vedlikehold av
bygningsmassen, samt økonomiske planleggingsrammer.

På grunnlag av føringene skal helseforetakene utarbeide innspill til regionens økonomiske
langtidsplan for årene 2021-2024. Det er et krav at innspillene styrebehandles i
helseforetakene. Videre er det lagt opp til at økonomiplanen i størst mulig grad skal være
førende for planperioden, med størst binding mot utarbeidelse av årsbudsjett 2021.
Økonomisk langtidsplan 2021-2024 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 25. juni 2020.

Saken bygger på styresak 055-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 og styresak 0942019 Budsjett 2020 - fordeling av midler til drift og investeringer. I tillegg legger Regional
utviklingsplan 2035, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for de planforutsetningene som
omtales i denne saken.

Kommentarer i møtet
Styret viste til at tildelingen av midler i 2020 er strammere enn det var i 2019 og tidligere år.
Det vises til styrets innspill til statsbudsjettet 2021, jmf. styresak 095-2019. Det vil oppstå
utfordringer i sykehusene dersom ikke de årlige bevilgningene økes. Styret ba samtidig om
at det ble inkludert krav om reduksjon av bredspektret antibiotika og reduksjon av
unødvendig diagnostikk og utredning under vedtakspunkt 1.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2021-2024 legge til
grunn følgende planforutsetninger:
•

•

•
•

•
•
•

•

•

De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for
økonomisk langtidsplan
o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
o Redusere uønsket variasjon
o Mer tid til pasientrettet arbeid
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2020 til 2021,
veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være minimum 6 % i
planperioden, og veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling skal hver for seg være høyere enn for somatikk. Det gis
spesifikke aktivitetskrav for helseforetakene for 2021.

Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, og målsetninger om utvikling i
ventetider per tjenesteområde og forløpstider for pakkeforløpene skal nås.

Bedring i kvalitet og pasientsikkerhet skal prioriteres, samt at uønsket
variasjon skal reduseres. Data fra helseatlas og kvalitetsregistre er her et
hjelpemiddel.
Det skal arbeides for en reduksjon av unødvendig diagnostikk og
undersøkelser.

Arbeidet med å redusere bruk av bredspektret antibiotika skal prioriteres.

Fremtidig bemanningsbehov skal analyseres. Analysene skal følges opp av
tiltak som sørger for at kompetanse er i bedre samsvar med helseforetakenes
behov. Utdanningskapasiteten i tjenesten skal økes.

Helseforetakene skal kartlegge status og behov for medisinskteknisk utstyr.
Kartleggingen skal brukes til å foreta prioriteringer og egne anskaffelsesplaner
skal utarbeides.
Helseforetakene skal sette av midler til både løpende og ekstraordinært
vedlikehold. I gjennomsnitt skal det løpende vedlikeholdet over tid utgjøre
cirka 250 kr/kvm per år for hele bygningsmassen.

2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger
om kostnads- og inntektsutvikling. Tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst
mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med de ansatte og
deres organisasjoner.
3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte
investeringsprosjekter videreføres. Ved store nybyggprosjekter er det viktig å arbeide
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grundig, involverende og forpliktende med gevinstrealiseringsplaner. Tiltak for å
tilpasse kostnadsnivået i forkant av innflytting må konkretiseres.

4. Styret slutter seg til at investeringsnivået for IKT økes i planperioden og forutsetter at
det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen som sørger for akseptabelt risikonivå.
Helseforetakene må samtidig få tid til å tilpasse seg kostnadsnivået.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg:
Det vises til konserntillitsvalgte drøftingsinnspill. I de kommende årene er det lagt opp til et særskilt høyt
investeringsnivå i foretaksgruppen. I vedtakspunkt 3 er det anført at styret legger til grunn en
planforutsetning om at allerede prioriterte investeringsprosjekter skal videreføres. Etter disse
medlemmenes syn må investeringsnivået - og progresjon i de vedtatte investeringsprosjektene - justeres i
forhold til den økonomiske og driftsmessige utviklingen i sykehusene.

018-2020

Høring NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av
17. desember 2019 til NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. mars 2020.
Styresaken drøfter elementer i og innretning av høringssvaret.

Kommentarer i møtet
Styret viste til diskusjon om NOU 2019:24 i forrige møte og stiller seg bak de momenter som
er trukket frem i styresaken.
Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om NOU 2019:24
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, hensyntatt de innspill som ble gitt i
styremøtet.

019-2020

Nasjonalt utredningsoppdrag innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling – rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg

Oppsummering
Saken omfatter en rapport om rettighetsvurderinger og fritt behandlingsvalg innen
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Rapporten skal gi grunnlag for felles praksis for
rettighetsvurderinger, med mål om at pasienter innenfor fagområdet TSB ivaretas på en
enhetlig og omforent måte i alle helseforetak. Pasientene skal også gis god informasjon om
retten til fritt behandlingsvalg. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et oppdrag gitt fra
Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene i juni 2019 (jf.
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Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S
(2018-2019)).
De administrerende direktørene i de regionale helseforetakene har tatt rapporten til
orientering og bedt om at det fremmes likelydende styresak for styrene i de fire regionale
helseforetakene før rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF slutter seg til anbefalingene i rapporten «Nasjonalt
utredningsoppdrag TSB» som omhandler følgende:
a. den reelle vurderingen med å tilpasse tilbudet i tråd med enkeltpasienters
behov skal ivaretas av behandlingsansvarlig
b. antall vurderingsenheter må reduseres betraktelig for å ivareta felles praksis
for rettighetsvurderinger
c. det skal gis informasjonen om ordningen «fritt behandlingsvalg»

2. Styret ber om at det iverksettes et regionalt utredningsarbeid for å vurdere antall
enheter som gjennomfører rettighetsvurdering innen TSB.

3. Rapporten oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

020-2020

Akershus universitetssykehus HF – hovedprogram og
hovedalternativ for samling av sykehusbasert psykisk helsevern

Saken ble trukket

021-2020

Risiko- og strategidokument for kjøp av elektrisk energi

Oppsummering
I styresak 079-2018 godkjente styret prosess og forutsetninger for samordnet nasjonal
anskaffelse av elektrisk energi. Styret ba om at det ble utarbeidet et eget risiko- og
strategidokument med rammer og føringer for forvalters kjøp av elektrisk energi, som skulle
forelegges styret for godkjenning. Denne saken omhandler dette risiko- og
strategidokumentet.
Saken omhandler også insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og
energiprosjekter, samt prosess for mulig anskaffelse av gjenvinningskraft.

Styrets enstemmige

Side 7 av 11

33/20 Referatsaker 06.05.2020 - 19/10129-44 Referatsaker 06.05.2020 : 1. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra styremøte 12. mars 2020 (foreløpig)

VEDTAK
1. Styret godkjenner fremlagte strategidokument for kjøp av elektrisk energi og gir
administrerende direktør fullmakt til heretter å kunne foreta endringer i
dokumentet, også overfor fremtidige porteføljeforvaltere, når det vurderes å være
nødvendig.

2. Styret godkjenner utvidelse av insentivordning for å fremme bærekraftige miljø- og
energiprosjekter.

3. Styret godkjenner at det arbeides for å etablere avtaler om levering av
gjenvinningskraft.

022-2020

Årsrapport 2019 for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen
Helse Sør-Øst

Oppsummering
Årsrapporten gir styret i Helse Sør-Øst RHF en beskrivelse av revisjonsutvalgets og
konsernrevisjonens arbeid i 2019 sett opp mot henholdsvis instruks for revisjonsutvalget,
instruks for konsernrevisjonen og styregodkjent revisjonsplan for 2019.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar årsrapport 2019 for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen til orientering.

023-2020

Utvidelse av antallet styremedlemmer i styrene i helseforetakene i
Helse Sør-Øst

Oppsummering
I henhold til helseforetakslovens §9 er det styret i det regionale helseforetaket som
oppnevner styrer i helseforetakene. Det er flere hensyn som skal balanseres når styrene i
helseforetak skal sammensettes. Helseforetakslovens §21 og 23 legger føringer for
sammensetningen av styrene. Styrer i helseforetak skal ha minst syv styremedlemmer. Av
disse skal inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer, med varamedlemmer, velges av
og blant de ansatte. Aksjelovens krav om representasjon av begge kjønn gjelder også for
styrer i helseforetak. Innenfor rammene skal det regionale helseforetaket sørge for en
styresammensetning som balanserer hensynet til kompetanse, geografi, alder og
kjønnssammensetning. Videre har det regionale helseforetaket ansvar for at
helseforetakenes styrer har en sammensetning som er tilpasset helseforetakets utfordringer
og behov.
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Det er krevende å sørge for riktig sammensetning av styrene innenfor de rammer for
styresammensetning som er gjeldende i Helse Sør Øst i dag. Det vurderes derfor en utvidelse
av det samlede antallet styremedlemmer i helseforetakenes styrer hvor antallet
eieroppnevnte styremedlemmer økes med to representanter.

Kommentarer i møtet
Det ble fremhevet at en økning i antall styremedlemmer gir mulighet til å styrke styrets
arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst utvides med to eieroppnevnte og ett medlem
valgt av og blant de ansatte.

2. Helseforetakenes vedtekter paragraf 7 endres i samsvar med endret antall
styremedlemmer.

3. Ny styresammensetning med økning av antall styremedlemmer iverksettes annet halvår
2020.

4. Styret ber valgkomitéen fremme forslag til nye eieroppnevnte styremedlemmer. Det
avklares med de ansattes organisasjoner om det skal gjennomføres suppleringsvalg eller
om gjeldende varamedlemmer kan tre inn i styrene.

024-2020

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

025-2020

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Orienteringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 11. og 12. februar 2020
Foreløpig protokoll fra møter i Revisjonsutvalget 17. og 26. februar 2020
Brev datert 16. februar 2020 om investeringsbehov før en bygger sykehus i Moelv
Brev datert 8. mars 2020 og rapport med begrunnelser for Nytt Hamar Sykehus
Brev datert 4. februar 2020 fra Regionrådet Nord-Gudbrandsdal om fremtidig
sykehusstruktur i Innlandet
7. Brev datert 5. mars 2020 fra ordførerne i Holmestrand, Lier og Drammen om Drammen
sykehus og Sande kommunes helsepolitiske tilhørighet
8. Protokoll fra drøftingsmøte 11. mars 2020

Temasaker
• Orientering om Akershus universitetssykehus HF ved administrerende direktør
Øystein Mæland

Møtet hevet kl 13:50
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Oslo, 12. mars 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær

Side 11 av 11

33/20 Referatsaker 06.05.2020 - 19/10129-44 Referatsaker 06.05.2020 : 2. Helse Sør-Øst RHF - protokoll fra ekstraord. styremøte 15. april 2020 (foreløpig)

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Ekstraordinært styremøte Helse Sør-Øst RHF
Skype-møte

15. april 2020

Kl 20:00-21:00

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

Styreleder
Nestleder

Fra brukerutvalget møtte:
Nina Roland
Lilli-Ann Stensdal

Fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Eierdirektør Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Jan Frich, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen,
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør personal og kompetanseutvikling
Svein Tore Valsø, avdelingsdirektør Lars Eikvar og avdelingsdirektør Siv Cathrine
Høymork
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Saker som ble behandlet:
026-2020

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

027-2020

Strategi for økt behandlingskapasitet i forbindelse med
koronaepidemien

Oppsummering
Det vises til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 25. mars 2020 der Helse Sør-Øst RHF og de
øvrige regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å legge konkrete planer for å møte en
forventet økning av innlagte pasienter med covid-19 i helseforetakene.

Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF ba om foreløpig rapportering på status og mulige tiltak
innen 2. april 2020 og endelig rapportering innen 15. april 2020.

Helse Sør-Øst RHF har levert foreløpig rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet den
2. april 2020. Endelig rapportering er basert på leveranser fra helseforetakene og de private
ideelle sykehusene med opptaksområder den 14. april, samt behandlingen i styremøtet i
Helse Sør-Øst RHF 15. april.

Kommentarer i møtet
Styret ga sin tilslutning til forslag til vedtak i saken.

Styret var godt fornøyd med planarbeidet og leveransene fra helseforetakene / sykehusene.
Styret pekte på at det er viktig at helseforetakene i den videre planlegging etablerer faste
team rundt intensivsykepleierne og at personalet får øvd seg. Dette vil bidra til trygghet for
ansatte i krevende situasjoner.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret tar foreløpig rapportering på status og mulig tiltak for økt
behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien, oversendt Helse- og
omsorgsdepartementet i henhold til fristen 2. april 2020, til etterretning.

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre endelig rapportering for
økt behandlingskapasitet i forbindelse med koronaepidemien med bakgrunn i
leveranser fra helseforetakene og de private ideelle sykehusene med
opptaksområder den 14. april, samt diskusjon i møtet. Endelig rapportering
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til fristen 15. april 2020.
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028-2020

Status for arbeidet med koronautbruddet og ansvar lagt til Helse
Sør-Øst RHF

Oppsummering
Helse Sør-Øst RHF etablerte beredskapsledelse 9. mars 2020 for å håndtere situasjonen med
koronautbruddet.

Styret er gitt løpende statusoppdateringer i egne oversendelser per e-post angående
arbeidet med koronaepidemien. Styret er også informert per e-post om fullmaktene Helseog omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF for anskaffelser
av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, samt legemidler
til spesialisthelsetjenesten.
For å sikre god samordning mellom regionene og for å kunne ta raske nok beslutninger har
de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene fordelt
koordineringsansvaret mellom seg innen en rekke områder.

Styresaken gir informasjon om status for arbeidet med koronaepidemien i regionen, om
koordinering mellom de regionale helseforetakene og om de ansvarsoppgaver som er lagt til
Helse Sør-Øst RHF, inkludert fullmakter.

Kommentarer i møtet
Styret ga sin tilslutning til forslaget til vedtak.

Styret uttrykte sterk støtte til det arbeidet som er gjennomført og gjennomføres og ga
anerkjennelse til administrasjonen for den innsatsen som er lagt ned. Videre viste styret til
at styresaken ga en god oversikt over Helse Sør-Øst RHFs oppgaver og ansvar.

Styrets enstemmige

VEDTAK
1. Styret tar status for arbeidet med koronautbruddet til orientering og ber om å bli
holdt løpende orientert om utviklingen videre.

2. Styret tar til etterretning fullmaktene Helse- og omsorgsdepartementet og
Helsedirektoratet har gitt Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med koronautbruddet
angående anskaffelse av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, samt legemidler til spesialisthelsetjenesten.
3. Styret tar informasjon om øvrige ansvarsoppgaver lagt til Helse Sør-Øst RHF og
koordineringen mellom de fire regionale helseforetakene til orientering.
Møtet hevet kl 21:10
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Hamar, 15. april 2020

Svein I. Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Olaf Qvale Dobloug

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

Tore Robertsen
styresekretær
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Saksframlegg til
Styret for Sykehuset i Vestfold HF
Møtedato: 06.05.2020
Saksnr:

34/20

Sakstype: Annen
Saksid:
19/10129-45

Saksbehandler: Per Jørgen Olafsen

Eventuelt 06.05.2020
..
..
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