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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 18. september 2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.12.00 – 13.00
Kl. 13.00 – 17.00

Møte 5. 2017

Styremøte
25. september 2017
kl. 12.00 -17.00
Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal

Utvikling- og strategiplan 2035

SWOT-analyse – målformuleringer for Vestre Viken

Behandling av styresaker

Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.
Ved forfall vennligst gi beskjed til:
Styresekretær: Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504
E-post:
elin.onsoyen@vestreviken.no

Alternativt til:

Cecilie Søfting Monsen
Telefon: 928 64 147
Epost: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen
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Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

41/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 25. september
Godkjenning av styreprotokoll 19. juni
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 19. juni

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

Sak
Virksomhetsrapport pr 2. tertial
Vedlegg:
42/2016
1. Virksomhetsrapportering pr 2.tertial 2017
2. Klinikkrapportering 2.tertial 2017
Eksterne tilsyn pr 2. tertial
43/2017 Vedlegg:
Oversikt over eksterne tilsyn pr 2. tertial
Ernæringsstrategi 2017 -2020
44/2017 Vedlegg:
1. Ernæringsstrategi 2017-2020
Konsernrevisjonens rapport 3/2017 – Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i
Vestre Viken HF
45/2017 Vedlegg:
1. Rapport 3/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Vestre Viken HF
2. Handlingsplaner i Klinikk for psykisk helse og rus som oppfølging av rapporten
Orienteringer
Vedlegg:
1. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 28. juni
2. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 17.
august
3. Brev fra HSØ Stadfesting av funksjonsfordeling av retinakirurgi 31.
august
4. Brev til HSØ Vedrørende funksjonsfordeling retinakirurgi 1.
46/2017
september
5. Referat fra brukerutvalg 11. september
6. Referat fra HAMU 12. september
7. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 12. september
8. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. september
9. Brev til styret fra tillitsvalgte og verneombud ved klinikk Kongsberg
datert 14. september
10. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 18. september
ANDRE ORIENTERINGER
Utvikling- og strategiplan 2035
SWOT-analyse – målformuleringer for Vestre Viken
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

19. juni 2017
Elin Onsøyen
95812504

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal
19. juni 2017

Kl. 10.30 – 15.45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Ingeborg Sivertsen
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Hildur Horn Øien
Liv Blom-Stokstad
Harald Bergan
Line Spiten

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem - forfall
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte
og talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør
Halfdan Aass
Fagdirektør
Finn Egil Holm
Kommunikasjonsdirektør
Ørjan Sandvik
Økonomidirektør
Cecilie S. Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Godkjenningssaker
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 27/2017

Styrets enstemmige
Vedtak:

Protokollen fra styremøte 24. april godkjennes.

Sak 28/2017 Virksomhetsrapport pr. 31. mai
Administrerende direktør innledet til behandling av sakene 28 og 29 samlet. Fagdirektør
orienterte om pakkeforløp for kreft.
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.

Sak 29/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1.tertial 2017
Styrets enstemmige
Vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial til orientering.
2. Klinikk for psykisk helse og rus gis en basiskompensasjon ut året på 3,4 MNOK på grunn av
forsinket innføring av kommunale ø-hjelpssenger.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk-teknisk utstyr
for inntil 40 MNOK og inngå kontrakter innenfor bygg på inntil 70 MNOK for leveranse i 2018

Sak 31/2017 Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus

Behandling av sak 31 Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus ble tatt før
behandling av sak 30 Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og
Kongsberg- forprosjektrapport da vedtaket i sak 31 Samlokalisering av Bærum BUP på
Bærum sykehus har betydning for behandlingen av sak 30 Vedlikehold og oppgradering av
sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg- forprosjektrapport.
Administrerende direktør innledet til behandlingen av saken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Bærum samles og lokaliseres på Bærum sykehus.
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2. I tilknytning til budsjett 2018 legger administrerende direktør fram revidert forprosjekt for
oppgradering og utvikling av Bærum sykehus, hvor samlokalisering av Bærum BUP er
innarbeidet og som ivaretar vedtakene i HAMU og drøftingsreferat med tillitsvalgte.
3. Videre oppfølging av saken skal skje i henhold til foretakets gjeldende prinsipper for
medvirkning i omstillingsprosesser.

Sak 30/2017 Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og
Kongsberg- forprosjektrapport.
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret legger prosjektprogrammet BRK til grunn for vedlikehold og oppgradering av Bærum,
Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. Administrerende direktør viderefører forprosjektet for Bærum sykehus basert på at BUP
Bærum fortsatt skal lokaliseres ved Bærum sykehus. Sak om dette forelegges styret i
forbindelse med høstens budsjettbehandling.
3. Grunnutstyr, IKT og MTU anskaffelser vurderes i de årlige budsjetter, men forutsettes tilpasset
gjennomføringen av vedlikeholdsprogrammet så langt som mulig.
4. Styret ber om at finansieringen av BRK-programmet tas opp til drøfting med Helse Sør-Øst med
henblikk på å kunne redusere gjennomføringen til 8 år.

Sak 32/2017 Etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken

Administrerende direktør innledet til behandlingen av saken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret slutter seg til Vestre Vikens etiske retningslinjer.

Sak 33/2017 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.

Sak 34/2017 Infrastrukturmoderniseringsprogrammet i HSØ – konsekvenser for
Vestre Viken.
Administrerende direktør innledet til behandling av saken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 35/2017 Samhandling med kommunene - status
Fagdirektør innledet til behandling av saken.
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Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar status for samhandlingsreformen til orientering.

Sak 36/2017 Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2017
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 37/2017 Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2018
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:
Mandag 26. februar
Mandag 19. mars
Mandag 30. april
Mandag 25. juni
Mandag 24. september
Mandag 29. oktober
Mandag 26. november
Mandag 17. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:
Mandag 29. januar
Mandag 28. mai
Mandag 27. august

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst
i februar/mars 2018. Datoen er ikke fastlagt ennå.

Sak 38/2017 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Lukking av møte med bakgrunn i styreinstruks §5.11, offentlighetsloven §13, helseforetaksloven
26a1, forvaltningsloven §13

Sak 39/2017 Varslingssak
Styrets enstemmige
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Vedtak:

Styret tar redegjørelsen i saken til orientering

Lukking av møte med bakgrunn i styreinstruks § 5.11

Sak 40/2017 Lønnsjustering for administrerende direktør

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret fastsetter administrerende direktørs lønn til 1,834 000 kr med virkning fra 1.1.2017. Dette
innebærer en økning på 2,4%.

Eventuelt
Ingen saker

Styreleder takket viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll for innsatsen og
samarbeidet i Vestre Viken og ønsket lykke til med videre virke som pensjonist.

Styreleder takket Line Spiten for arbeidet i styret i Vestre Viken, og ønsket henne lykke til i
ny jobb som seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleieforbund.
Drammen, 19. juni 2017
Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen
nestleder

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

Line Spiten
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Dato:
Saksbehandler:

18. september
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoller fra 19. juni 2017
Møte
Styremøte

Saksnr.
41/2017

Møtedato
25.09.2017

Forslag til vedtak
Protokollen fra styremøte 19. juni godkjennes.

Drammen 19. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig protokoll fra 19. juni 2017

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato:
Saksbehandler:

14. september 2017
Merete Bjørkenes

Saksfremlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2.tertial 2017
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
42/2017

Møtedato
25.09.17

Forslag til vedtak
1. Styret støtter administrerende direktørs oppfølging av klinikkene og ber
administrerende direktør om å nedjustere investeringsbudsjettet i tråd med et eventuelt
redusert årsresultat.
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. 2.tertial til orientering.

Drammen, 18. september 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram rapportering pr 2.tertial i tråd med styrets årshjul.
Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 2.tertial 2017 er
oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF
1

2

3

3B

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

2 470

107 876

225 000

Mål

22 084

176 667

265 000

Avvik

-19 614

-68 791

-40 000

I fjor

-1 855

76 611

155 801

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk "sørge for"
ANTALL

Virkelig

7 694

68 617

105 141

Mål

8 209

69 086

105 224

Avvik

-515

-469

-83

I fjor

7 764

66 901

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - NY metodikk
MÅL etter gammel metodikk

Virkelig

17 049

141 407

226 670

Mål

19 031

162 455

254 300

Avvik

-1 982

-21 048

-27 630

I fjor

18 108

150 494

240 123

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - GAMMEL metodikk

Virkelig

18 188

160 245

254 300
254 300

Mål

19 031

162 455

Avvik

-843

-2 210

0

I fjor

18 108

150 494

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter - Somatikk
DAGER

Virkelig

65

55

58
58

Mål

58

58

Avvik

7

-3

0

I fjor

65

58

59

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter - PHR
DAGER

Virkelig

55

48

45
45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Mål

45

45

Avvik

10

3

0

I fjor

59

49

47

Virkelig

1,0 %

1,2 %

0,8 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,0 %

1,2 %

0,8 %

I fjor

1,3 %

0,6 %

0,8 %

Virkelig

0,8 %

1,1 %

1,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,8 %

1,1 %

1,0 %

I fjor

1,5 %

1,8 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 471

7 188

7 180
7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Mål

7 489

7 167

Avvik

-18

21

27

I fjor

7 515

7 163

7 153

Virkelig

6,8

7,7

7,5

Mål

7,1

7,2

7,1

Avvik

-0,3

0,5

-0,4

I fjor

6,9

7,3

7,4

Virkelig

2 535

19 170

28 200
24 883

Mål

2 324

16 490

Avvik

211

2 680

3 317

I fjor

2 248

21 946

21 946

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)
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Des

Økonomi
Resultat pr 2.tertial viser et overskudd på 107,9 MNOK, som er 68,8 MNOK bak budsjett.
Resultat i august måned isolert viser et overskudd på 2,5 MNOK, som er 19,6 MNOK bak
budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et
overskudd på 22,1 MNOK pr måned. Resultatet hittil i år er 31,3 MNOK foran samme periode i
fjor.
Prognosen for 2017 er på pr. 2. tertial redusert til 225 MNOK, og er dermed 40 MNOK lavere enn
resultatkravet på 265 MNOK.
I prognosevurderingene inngår vurderinger av prognose pr klinikk og vurdering av overordnet
område.
Fire klinikker rapporterer negative årsprognoser:
–
–
–
–

Drammen sykehus -5 MNOK
Ringerike sykehus -4,2 MNOK
Kongsberg sykehus -15 MNOK
Psykisk helse og rus -6,7 MNOK

Prehospital klinikk rapporterer et overskudd for året på 3 MNOK og Klinikk for intern service
rapporterer et overskudd på 2,9 MNOK. Øvrige klinikker rapporterer prognose i samsvar med
resultatkrav.
Klinikk Kongsberg sykehus følges opp tett med ukentlig rapportering på økonomi og aktivitet.
Det er igangsatt ulike akuttiltak for å regulere, med umiddelbar virkning, noen utgiftsposter.
Ansettelsesstopp, stopp i kursing med mer, er også tiltak som tydeliggjør alvoret i situasjonen. I
tillegg er gjort en grundig gjennomgang av grunnbemanning og tjenesteplaner og som resultat
av denne gjennomgangen, er det igangsatt et prosjekt med sikte på ny organisering av sykehuset
med virkning fra 2018 og full års effekt i 2019. Prosjektets målsetting er varige
kostnadsreduksjoner og kostnadskontroll.
Klinikk for Psykisk helse og rus følges opp etter etablert plan og klinikk Drammen sykehus og
klinikk Ringerike sykehus får krav om nye tiltak.
Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere detaljer.
Aktivitet
DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 469 poeng bak budsjett. Dette
er 1716 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 2,6 % pr august sammenlignet med
2016.
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Pr. august ligger poliklinisk aktivitet 13 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten antall
konsultasjoner telles på blitt endret. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk.
Det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 6,5 % siden 2016, og 1,4 % bak målkravet hvis
gammel tellemetodikk legges til grunn.
Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi.
En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått budsjetterte ISF-poeng og ISF–inntekter for å
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vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle
være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at det særlig innen BUP-feltet ikke er
budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til Helsedirektoratet.
Kvalitet
Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 55 dager. Dette er lavere
enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende.
Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 48 dager, som er noe over
målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er 1 dag mindre enn samme periode i fjor.
Omstillingstiltakene i klinikk for psykisk helse og rus innebærer økt poliklinisk aktivitet som
forventes å bedre ventetid utover høsten. Det er særlig nødvendig å følge ventetid for barne- og
ungdomspsykiatrien tett.
Fristbrudd
Fristbrudd er 1,0 % i august, og er hittil i år på 1,2 %. Dette vurderes som tilfredsstillende.
Korridorpasienter
I august er andelen korridorpasienter 0,8 % mens den er 1,1 % hittil i år. Det er en klar
reduksjon fra 1,8 % i tilsvarende periode i fjor. Utviklingen har således gått i riktig retning, selv
om målet fortsatt er et stykke unna. Dette er et område hvor det må gjøres et kontinuerlig
forbedringsarbeid.
HR
Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i september er 7471. Dette er 18 månedsverk færre enn budsjettert.
Hittil i år er det 21 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,4 % mot fjoråret.
Sykefravær
Sykefraværet i juli er på 6,8 %. Dette er lavere enn målet for perioden, og noe lavere enn ved
samme periode i fjor. Prognosen for sykefraværet i 2017 er økt til 7,5 %, da sykefraværet i vår
var svært høyt.
AML-brudd
AML brudd pr august 2017 er høyere enn mål, men lavere enn ved samme periode i fjor. Målet
var å oppnå en reduksjon på 25 %, men målet ser ut til å være for høyt, så prognosen reduseres
til 15 %. Det er igangsatt en prosess i flere av klinikkene for å øke innsatsen med å redusere AML
brudd, og i de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i antall brudd.
Tertialvise rapporteringsområder
Prevalens av sykehusinfeksjoner
Prevalens av sykehusinfeksjoner er 3,5 % i årets to første undersøkelser. Det er på nivå med
siste år, og noe over målet på 3 %. Det arbeides med infeksjonsforebyggende tiltak både generelt
og spesielt knyttet til tiltak innen pasientsikkerhetsprogrammet.
Nasjonale kvalitetsindikatorer
Data for 30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus for 2016 er publisert. Vestre Viken
viser signifikant bedre overlevelse enn landsgjennomsnittet for overlevelse etter 1. gangs
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innleggelse for akutt hjerteinfarkt, og resultater på linje med landsgjennomsnittet for øvrig.
Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolytisk (blodproppoppløsende) behandling er
stabilt og nær nasjonalt mål.
HMS
Utviklingen av indikatoren HMS – hendelser sier noe om utviklingen av meldekulturen i
foretaket. Indikatoren ligger på et jevnt nivå. HMS-hendelser fordelt på kategori viser at det er
vold/trusler/utagerende atferd som utgjør den største gruppen av hendelsestyper.
Risikovurdering Oppdrag og bestilling 2. tertial 2017
Områder som vurderes med høy risiko er aktivitetsmålene for psykisk helsevern og rus,
manglende oppnåelse av mål om at det ikke skal være korridorpasienter og manglende
økonomisk handlingsrom. Tiltak er omtalt i virksomhetsrapporten.
Administrerende direktørs vurderinger
For å sikre målene innenfor tilgjengelige helsetjenester er det over lengre tid arbeidet målrettet
med oppfølging av ventende, ventetider og frister for start av helsehjelp. Dette arbeidet har gitt
gode resultater. Ventetid og fristbrudd har tilfredsstillende måloppnåelse 2. tertial.
Korridorpasienter har også en positiv utvikling.
Det har vært en reduksjon i den samlede aktiviteten utført i de somatiske sykehusene de siste
månedene. Foretaket arbeider løpende med å bedre utnyttelsen av kapasiteten ved poliklinikker
og operasjonsstuer for å få en aktivitetsøkning i samsvar med forutsetningene i budsjettet.
Den økonomiske utviklingen i juli og august og det økonomiske avviket pr 2. tertial er ikke
akseptabelt. Den økonomiske prognosen er redusert med 40 MNOK. Lavere resultat enn
budsjettert vil få konsekvenser for investeringer. Administrerende direktør har satt i gang tett
oppfølging av Kongsberg sykehus. Klinikk psykisk helse og rus følges opp etter etablert plan og
det blir i tillegg ekstraordinær oppfølging av klinikk Drammen sykehus og klinikk Ringerike
sykehus med krav om nye tiltak.
Det er pr 2. tertial gjennomført en risikovurdering av målene som er fastsatt for 2017 i Oppdrag
og bestillingsdokumentet. Administrerende direktør er tilfreds med at de fleste målene er
vurdert med moderat eller lav risiko. Dette viser at det systematiske arbeidet som gjennomføres
på alle ledernivå med god involvering av tillitsvalgte, verneombud og brukere gir gode
resultater.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr 2. tertial til orientering.
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr 2.tertial 2017
2. Klinikkrapportering 2.tertial 2017
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Vedlegg 1
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 2. tertial 2017
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Økonomi og aktivitet

Sammendrag
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 2.tertial 2017. Resultatet for VVHF pr 2.tertial
viser et akkumulert overskudd på 107,9 MNOK. Dette er 68,8 MNOK bak budsjett. Inntektssiden
er 74,1 MNOK under budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 5,3 MNOK mindre enn
budsjettert.
I august måned var andel fristbrudd 1,0 %. Fristbrudd hittil i år er 1,2 %. Gjennomsnittlig
ventetid for avviklet helsehjelp i august var 65 dager innenfor somatikk, og 55 dager innenfor
psykisk helse og rus.
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene.
Andre forhold
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning
Det ble i januar 2017 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total reduksjon i
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Endret forutsetning for rente er årsaken til
pensjonskostnadsreduksjon. Som følge av pensjonsreduksjonen, er basisramme redusert med
63,5 MNOK. Basisreduksjonen ble resultatført med 6/12 i juni måned, og 1/12 pr måned ut året.
I motsetning til tidligere års praksis, skal ikke budsjettet korrigeres for endringer i pensjon og
basis. Det betyr at resultatet vil vise budsjettavvik på basisramme og pensjon ut året.
Basisrammen pr august er 42,3 MNOK bak budsjett som følge av reduserte
pensjonskostnader. Pensjonskostnader er 48,5 MNOK lavere enn budsjettert pr august.
Kompensasjon for merverdiavgift
Fra og med 2017 er det innført nøytral merverdiavgift for Helseforetakene.
Kompensasjonsordningen innebærer at kostnader bokføres netto i driftsregnskapet og at
merverdiavgiften refunderes via det regionale helseforetaket. Ordningen gir et lavere
kostnadsnivå i foretaket og VVHF er som følge av det trukket 329,2 MNOK i basisfinansiering for
2017. Budsjetterte kostnader for 2017 er redusert med forventet merverdiavgiftkompensasjon.
Det er risiko for at faktiske refusjoner er lavere enn budsjettert kostnadsreduksjon.
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1.1

Økonomisk situasjon

Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 2.tertial 2017.

pr august 2017
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

- 372 364
- 178 126
- 8 689
- 57 885
- 617 064

- 377 655
- 192 237
- 8 316
- 57 845
- 636 054

83 352
36 218
6 508
398 272
20 699
69 002
543
614 594
- 2 470

Avvik
denne
perioden

Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks
%

Regnskap
hittil i fjor

%
endring i
år ift i
fjor

- 5 291 - 3 430 671 - 3 473 001
- 14 111 - 1 609 304 - 1 646 866
373
- 85 985
- 68 956
39
- 471 967
- 483 200
- 18 990 - 5 597 926 - 5 672 023

- 42 330
- 37 562
17 028
- 11 233
- 74 097

-1 %
-2 %
25 %
-2 %
-1 %

- 3 533 131
- 1 496 091
- 77 759
- 541 930
- 5 648 911

-3 %
8%
11 %
-13 %
-1 %

72 005
46 457
5 145
400 323
21 320
68 042
679
613 970

- 11 347
10 239
- 1 363
2 051
621
- 960
136
- 623

658 278
386 875
31 742
3 674 634
167 520
567 560
3 441
5 490 050

652 217
378 444
17 667
3 710 184
167 408
564 092
5 344
5 495 357

- 6 061
- 8 431
- 14 075
35 550
- 113
- 3 468
1 903
5 306

-1 %
-2 %
-80 %
1,0 %
0%
-1 %
36 %
0%

734 156
364 652
30 402
3 677 269
160 284
602 054
3 484
5 572 300

-10 %
6%
4%
0%
5%
-6 %
-1 %
-1 %

- 22 083

- 19 613

- 107 876

- 176 667

- 68 791

-39 %

- 76 611

41 %

* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i
regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.
Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling.

Resultat pr 2.tertial viser et overskudd på 107,9 MNOK. Dette er 68,8 MNOK lavere enn budsjett,
og er 31,3 MNOK foran resultat pr 2.tertial i fjor.
Driftsinntekter er 74,1 MNOK lavere enn budsjett, mens driftskostnadene viser et positivt avvik i
forhold til budsjett på 5,3 MNOK hittil i år.
Resultat i august måned viser et overskudd på 2,5 MNOK. Dette er 19,6 MNOK lavere enn
budsjett. Inntekter i august er 19 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv
finans viser et negativt avvik på 0,6 MNOK i forhold til budsjett.
Resultatutvikling pr måned
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Driftsinntekter

pr august 2017

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
denne
perioden

Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks
%

Regnskap
hittil i fjor

%
endring i
år ift i
fjor

ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Polikliniske inntekter
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake”
Andre øremerkede tilskudd
Utskrivningsklare pasienter
Andre driftsinntekter
Øvrige driftsinntekter

- 178 126
- 8 689
- 13 497
- 1 685
- 3 924
- 411
- 38 368
- 57 885

- 192 237
- 8 316
- 14 032
- 1 513
- 3 762
- 847
- 37 691
- 57 845

- 14 111 - 1 609 304 - 1 646 866
373
- 85 985
- 68 956
- 535
- 123 338
- 128 319
172
- 17 345
- 18 146
162
- 31 475
- 30 097
- 436
- 9 399
- 6 827
677
- 290 410
- 299 810
39
- 471 967
- 483 200

- 37 562
17 028
- 4 981
- 801
1 377
2 572
- 9 400
- 11 233

-2 %
25 %
-4 %
-4 %
5%
38 %
-3 %
-2 %

- 1 496 091
- 77 759
- 179 701
- 17 593
- 28 720
- 7 758
- 308 158
- 541 930

8%
11 %
-31 %
-1 %
10 %
21 %
-6 %
-13 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme)

- 244 700

- 258 398

- 13 698 - 2 167 255 - 2 199 022

- 31 767

-1 %

- 2 115 781

2,4 %

Hittil i år er driftsinntektene uten basisramme 31,8 MNOK lavere enn budsjett. ISF-inntekter og
gjestepasientinntekter er til sammen 20,5 MNOK under budsjett, og øvrige driftsinntekter er
11,2 MNOK under budsjett. Driftsinntekter hittil i år er 51,5 MNOK foran 2.tertial i fjor, en
økning på 2,4 %.
Driftsinntekter i august måned er 13,7 MNOK under budsjett. Det negative avviket er knyttet til
lavere ISF-inntekter enn budsjettert. Inntektssvikt i august er i hovedsak knyttet til lavere
somatisk aktivitet enn budsjettert, men også til lavere ISF-inntekter for H-resepter. Det vises til
kap.1.10 angående somatisk aktivitetsutvikling i august.
Driftskostnader inklusive finans

pr august 2017
Varekostnader
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans

Regnskap
denne
perioden
83 352
36 218
6 508
398 272
20 699
69 002
543
614 594

Budsjett
denne
perioden
72 005
46 457
5 145
400 323
21 320
68 042
679
613 970

Avvik
denne
perioden
- 11 347
10 239
- 1 363
2 051
621
- 960
136
- 623

Regnskap
hittil i år
658 278
386 875
31 742
3 674 634
167 520
567 560
3 441
5 490 050

Budsjett
hittil i år
652 217
378 444
17 667
3 710 184
167 408
564 092
5 344
5 495 357

Avvik
hittil i år
- 6 061
- 8 431
- 14 075
35 550
- 113
- 3 468
1 903
5 306

Avviks
%
-1 %
-2 %
-80 %
1,0 %
0%
-1 %
36 %
0%

Regnskap
hittil i fjor
734 156
364 652
30 402
3 677 269
160 284
602 054
3 484
5 572 300

%
endring i
år ift i
fjor
-10 %
6%
4%
0%
5%
-6 %
-1 %
-1 %

Sum driftskostnader inklusive finans pr 2.tertial viser et positivt avvik mot budsjett på 5,3
MNOK, og ligger 1 % under samme periode i fjor. Sum driftskostnader i august måned viser et
negativt avvik mot budsjett på 0,6 MNOK.
Varekostnader viser et negativt avvik på 6,1 MNOK hittil i år. I august måned er varekostnader
11,3 MNOK høyere enn budsjettert.
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester ligger 8,4 MNOK over budsjett pr 2.tertial samlet
sett. Kostnader i august måned er 10,2 MNOK lavere enn budsjettert. Konserninterne
gjestepasientkostnader er 3,7 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.
Lønnskostnader er 35,6 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Pensjonskostnader er 48,5 MNOK
lavere enn budsjettert pr august, så lønn uten pensjonsavvik er 13 MNOK bak budsjett. I august
måned er lønnskostnader 2,1 MNOK under budsjett.
Innleie er 14,1 MNOK høyere enn budsjett hittil i år, og er 1,3 MNOK mer enn ved samme
periode i fjor. Innleie i august måned er 1,4 MNOK mer enn budsjettert.
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Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 1,9 MNOK. Finanskostnader er
lavere enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert. Finanskostnader i august viser
et positiv avvik mot budsjett på 0,1 MNOK.
Avskrivninger viser et negativt avvik mot budsjett pr 2.tertial på 0,1 MNOK. I august måned
viser avskrivninger et positivt avvik på 0,6 MNOK.

1.2

Resultatestimat pr 2.tertial

pr august 2017

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380
- 2 489 436
- 106 151
- 826 450
- 8 693 417

- 5 207 885
- 2 452 384
- 127 876
- 810 450
- 8 598 595

Varekostnader
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans

1 013 049
579 666
24 865
5 692 065
253 872
856 607
8 293
8 428 416

1 008 049
589 666
42 865
5 618 300
253 872
855 050
5 793
8 373 595

Resultat

- 265 000

- 225 000

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Avviks
%
-1 %
-1 %
20 %
-2 %
-1 %
0%
-2 %
-72 %
1%
0%
0%
43 %
1%

18 %

Prognosen rapportert til HSØ pr 2.tertial viser et overskudd på 225 MNOK. Dette er 40 MNOK
lavere enn budsjett. Se kap.1.3.

1.3

Styringsfart og omstillingsutfordring

Hittil i år
Resultat hittil i år

VVHF
107 875

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

-29
13 481
53 928

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

161 803

VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr 2.tertial 2017 på 107,9 MNOK. Styringsfart pr
2.tertial korrigert for engangseffekter er 13,5 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et
overskudd på 22,1 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert
resultat for året på 161,8 MNOK. Dette er 103 MNOK bak budsjett.
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Ut året

VVHF

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året
Sum av klinikkens tiltak p.t.

161 803
6 921
56 275

Prognose for året inkl. tiltak

225 000

Resultatkrav

265 000

REST positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring

-40 000

Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil forbedre resultatet
med 6,9 MNOK i forhold til styringsfart pr.2. tertial. I tillegg har klinikkene definert tiltak som
forventes til å gi besparelser på om lag 56 MNOK ut året.
Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 225 MNOK, som er 40 MNOK lavere
enn budsjett. Det er risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total
besparelse og timing på når tiltakene vil oppnå effekt. For å sikre oppnåelse av resultatkrav,
jobbes det videre i klinikkene for å identifisere og igangsette tiltak.

1.4

Resultatavvik pr klinikk

Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk pr 2.tertial for henholdsvis
inntekter, kostnader og resultat.

Avvik mot budsjett
pr august
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Intern Service
Psykisk Helse og Rus
Prehospitale Tjenester
Medisinsk Diagnostikk
Stabene
Overordnet VVHF
Avvik

Inntekter
Avvik
hittil i år
- 9 305
8 533
3 698
- 5 172
268
- 7 437
2 066
- 6 959
- 2 944
- 56 846
- 74 097

%
avvik
-1 %
1%
1%
-3 %
0%
-1 %
1%
-2 %
-1 %
-6 %
-1 %

Kostnader
Avvik
hittil i år
- 6 835
- 13 626
- 10 696
- 6 525
2 222
- 6 342
3 941
3 349
4 553
35 266
5 307

%
avvik
-1 %
-2 %
-3 %
-4 %
0%
-1 %
2%
1%
2%
4%
0%

Estim
pr

RESULTAT
Avvik
hittil i år
- 16 140
- 5 093
- 6 998
- 11 697
2 491
- 13 779
6 006
- 3 609
1 609
- 21 580
- 68 791

Avvik som %
av total
budsjett

-1,5 %
-0,8 %
-2,0 %
-6,3 %
0,4 %
-1,4 %
2,6 %
-0,9 %
0,7 %
-2,2 %
-1,2 %

Pr 2.tertial viser flere klinikker et negativt resultatavvik mot budsjett. Klinikkene Intern service,
Prehospitale tjenester og stabene viser positive resultater i forhold til budsjett.
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Resultat pr klinikk pr måned
Resultat pr klinikk
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg
Intern service
Psykisk helse og rus
Prehospital tjenester
Medisinsk diagostikk
Stabene
Felles økonomi
Resultat

1T

Mai

-9 686
2 123
-520
-1 624
-270
-10 997
3 126
-1 552
480
86 568
67 648

Juni

2 368
190
545
-1 358
2 215
-3 288
1 037
-257
-453
20 086
21 087

1 336
-195
-2 030
-2 282
-1
904
1 297
112
982
18 933
19 057

Juli

Aug

-7 127
-1 921
-1 099
-2 930
54
-3 201
262
-480
178
13 878
-2 386

-3 031
-5 291
-3 893
-3 503
493
2 804
283
-1 432
422
15 620
2 470

Hittil i år

-16 140
-5 093
-6 998
-11 697
2 491
-13 779
6 006
-3 609
1 609
155 086
107 876

I august måned er det et overskudd på 2,5 MNOK. Det er budsjettert med et overskudd på 22,1
MNOK pr måned i felles økonomi. De somatiske klinikkene og Klinikk for medisinsk diagnostikk
viser negative resultater i august måned.
For nærmere kommentarer vises det til vedlegg 2.

1.5

Lønnsavvik pr klinikk

pr august

Fast
lønn

Overtid

Offentlig
Refusjoner

Annen lønn

SUM
Lønn

%
avvik

Drammen Sykehus
Bærum Sykehus
Ringerike Sykehus
Kongsberg Sykehus
Intern Service
Psykisk Helse og Rus
Prehospitale Tjenester
Medisinsk Diagnostikk
Stabene
Overordnet VVHF

- 3 626
- 7 153
- 1 035
- 4 050
- 1 255
6 201
- 2 041
- 2 398
3 802
5 822

- 4 827
- 3 557
- 3 074
- 3 730
186
- 8 260
- 2 843
- 3 394
- 755

5 267
5 636
4 489
478
3 984
- 2 277
3 602
6 113
- 515
- 6 519

- 1 054
3 245
- 573
- 692
1 003
- 325
- 140
- 799
4 295
- 2 192

- 4 239
- 1 829
- 193
- 7 993
3 917
- 4 660
- 1 422
- 478
6 826
- 2 889

-0,5 %
-0,3 %
-0,1 %
-5,0 %
2,0 %
-0,5 %
-0,9 %
-0,2 %
3,9 %
-6,4 %

Totalt

- 5 733

- 30 254

20 258

2 769

- 12 961

-0,3 %

Totale lønnskostnader pr 2.tertial er 13 MNOK høyere enn budsjettert. Dette gir et negativt
avvik mot budsjett på 0,3 % hittil i år.
Fastlønn er totalt 5,7 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 0,2 %. Overtid og variabel
lønn er 30,3 MNOK over budsjett, med et negativ avvik på 22,4 %. Offentlige refusjoner er 11,7%
høyere enn budsjett, og annen lønn på 0,6 % lavere enn budsjettert hittil i år. Positivt avvik på
refusjoner bør sees opp mot negativt avvik på overtid og variabel lønn.
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1.6

Innleie

Hittil i år er det brukt 31,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 14,1 MNOK mer enn
budsjettert, og 1,3 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i august måned er 1,4 MNOK
mer enn budsjettert.

1.7

Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter

Hittil i år er det brukt 188,2 MNOK på H-resepter. Dette er 20,2 MNOK mindre enn budsjettert.
Det er samtidig 18,7 MNOK lavere ISF-inntekter på dette området.
Forbruk av H-resepter er økende, og det kommer stadig nye medikamenter inn i ordningen.
Vekst fra 2014 til prognose 2017 er på til sammen 132,5 MNOK.
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1.8

Likviditet

Likviditetsutvikling

Pr. august var opptrekk på driftskreditten på 1262 MNOK. Opptrekket er 241 MNOK mer enn
budsjett, og 374 MNOK under kredittrammen på 1636 MNOK.
Prognosen for året viser forbruk som er over budsjett, men som er godt innenfor bevilget
kredittrammen hver måned. Positiv utvikling på likviditet har bidratt til å redusere
finanskostnader i år.

1.9

Investeringer

Investeringer pr kategori
Bygg og anlegg
IKT
MTU
Andre
Egenkapital Innskudd pensjon
SUM

Hittil i år
104 545
3 919
51 903
36 279
0
196 646

Budsjett
hittil i år
114 000
6 667
80 000
31 500
0
232 167

Avvik
-9 455
-2 748
-28 097
4 779
0
-35 521

Estimat
238 200
10 000
119 974
65 752
25 000
458 926

Budsjett
194 200
10 000
129 500
58 500
25 000
417 200

Avvik
44 000
0
-9 526
7 252
0
41 726

Hittil i år er det investert for 196,6 MNOK. Dette er 35,5 MNOK lavere enn periodisert budsjett.
Det er hovedsakelig bygginvesteringer og finansiell leasing som ligger litt etter planen. Det er
forventet at de skal nå prognose ved årets slutt, da det er god fremdrift i de ulike prosessene.
Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 459 MNOK i totale investeringer. Dette er 40
MNOK mer enn budsjettert. Prognosen inkluderer 40 MNOK i finansiell leasing og 0,1 MNOK i
eksternt finansierte investeringer. Merforbruk i prognosen i forhold til budsjett skyldes i sin
helhet eksternt finansierte investeringer og overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016budsjettet.
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Bygg og anlegg
Planleggingen og igangsettingen av prosjektene knyttet til BRK-prosjektet pågår for fullt. Det er
god framdrift i prosjektene og prosjektlederne antar at de avsatte midlene anvendes i løpet av
2017. Både ved RS og BS er det ombygginger i gang, KS er fortsatt i planlegging med både
sengeposter og strømforsyning.
Omstillingsprogrammet i psykiatri med flytting av funksjoner fra Lier til Blakstad er i god
fremdrift og forventes å følge den forelagte tidsplanen. Noen endringer i driftsform er løst
underveis i prosjektet og man forventer å holde seg innenfor prognosen for året.
Ombygging på DPS Thorsberg er godt i gang, noe senere enn forutsatt i budsjettet, men
prosjektet holder nå en god framdrift, og styrer mot prognosen.
Ved Drammen Sykehus har man fortsatt med ferdigstillelse av prosjekter fra 2016. Prosjektene
forventes ferdigstilt i løpet av høsten. Drammen har også fått tildeling fra bufferen for å kunne
løse noen akutte utfordringer i bygget.
MTU
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste basert på behovsinnmelding fra
klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets
MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det gjelder blant annet pasientmonitorering og to røntgenlaber. MTU anskaffelser via finansiell leasing er i prosess. Det er søkt
om og godkjent fra HSØ, anskaffelse av en ny MR, en ny CT og 2 LCMS analyseinstrumenter
innenfor finansiell leasing inntil 30 MNOK. De to analyseinstrumentene forventes levert i
september, mens CT og MR forventes levert i november/desember.
Andre
I investeringsområdet grunnutrustning er det iverksatt bestillinger i samsvar med tildelt ramme.
Dette vil gi et løft på området.
Det er iverksatt bestilling av totalt 6 ambulanser via finansiell leasing. Tre av disse ambulansene
er levert og tatt i bruk i løpet av april. De resterende 3 bilene ble levert i slutten av august og tas i
bruk i september og oktober.
Buffer
Den avsatte bufferen på 15 MNOK er i første halvdel av året disponert 6 MNOK fra
investeringsforum til ulike prosjekter. Administrerende direktør disponerte noen mindre
prosjekter nå i september, rest etter disse disponeringene er 5 MNOK.
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1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet
pr august

Denne
måned

DRG poeng dag og døgn "sørge for"

6 190

DRG poeng poliklinikk "sørge for"

1 504

SUM DRG-poeng "sørge for"
døgn, dag og poliklinikk
DRG poeng H-resepter
Utført i eget foretak
Gjennomsnittlig liggetid
Antall utskrevne pasienter døgn
Antall liggedøgn - døgnbehandling
Antall dagopphold
Antall polikliniske konsultasjoner

Avvik
mot
budsjett

%
avvik

-576 -8,5 %

56 101

Avvik
mot
budsjett

%
avvik

Hittil
i fjor

% ift
i fjor

Årsbudsjett

55 543

1,0 %

86 456

85 841 -0,7 %

2,8 %

11 358

10,2 %

18 769

19 300

-811 -1,4 %

%
avvik

12 516

7 694

-515 -6,3 %

68 617

-469 -0,7 %

66 901

2,6 %

105 224

105 141 -0,1 %

234

-203 -46,5 %

4 118

-876 -17,5 %

3 717

10,8 %

6 600

5 600 -15,1 %

7 825

-432 -5,2 %

69 076

-395 -0,6 %

67 285

2,7 %

105 836

105 774 -0,1 %

2,8 %

3,6

2,8 %

3,6

3,5

5 291

-253 -4,6 %

45 677

-421 -0,9 %

45 518

0,3 %

69 557

68 002 -2,2 %

18 482

-1 588 -7,9 %

160 878

-5 355 -3,2 %

164 050

-1,9 %

250 973

241 265 -3,9 %

2 300

-197 -7,9 %

20 369

-565 -2,7 %

19 586

4,0 %

31 997

32 079

0,3 %

247 754

3,5 %

389 935

393 390

0,9 %

514

1,7 %

256 344

0,1

2 751

1,1 %

3,5

2,8 %

2,8 %

30 848

0,1

342

Årsestimat

4,2 %

3,5

61

Hittil
i år

2,8 %

DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 469 DRG-poeng bak budsjett hittil i år, og er 1716 poeng foran
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 2,6 % hittil i år i forhold til 2016 nivå. DRG-poeng
produsert i eget foretak er 395 DRG-poeng bak budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” som er 0,1 % bak budsjett.
DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 876 poeng bak budsjett. Prognosen
for året for H-resepter er 1000 poeng bak budsjett. Lavere refusjoner må sees opp mot lavere
kostnader enn budsjettert pr 2.tertial.
I august måned er DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” 515 poeng bak budsjett. DRGpoeng utført i eget foretak er 432 poeng bak budsjett i august.
Pr august er det en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Antall liggedøgn er lavere hittil i år enn
pr 2.tertial i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i år. Dette er noe kortere enn budsjett
og er kortere enn samme periode i fjor.
Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter som er bak budsjett.
Prognosen for året for antall dagopphold og antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn
budsjett. Antall liggedøgn har en prognose som er lavere enn budsjettert.
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i
forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan
hver måned ut året.
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Produktivitet somatikk
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG-poeng i forhold til antall ansatte i de
somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene
styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.

Hittil i år er det produsert 2,39 poeng pr månedsverk. Dette er 0,04 under budsjett, men 0,02
over samme periode i fjor.
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk
av innleid arbeidskraft.
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1.11 Aktivitet psykisk helse og rus
pr august
Antall utskrevne pasienter
døgnbehandling totalt
Antall liggedøgn samlet totalt
Antall polikliniske konsultasjoner totalt
ny tellemetodikk
Antall polikliniske konsultasjoner totalt
gammel tellemetodikk
Antall DRG-poeng, poliklinikk eget HF

Denne
måned
329

Avvik
mot
budsjett

%
avvik

13,0

3,8 %

Avvik
mot
budsjett

%
avvik

2 745

54

2,0 %

95

0,1 %

Hittil
i år

Hittil
i fjor

% ift
i fjor

Årsbudsjett

Årsestimat

2 722

0,8 %

4 040

68 671

-0,9 %

102 100

101 410 -0,7 %

4 076

%
avvik
0,9 %

7 540

-1 132 -13,1 %

68 071

17 049

-1 982 -10,4 %

141 407

-21 048 -13,0 %

150 494

-6,0 %

254 300

226 670 -10,9 %

18 188

-843 -4,4 %

160 245

-2 210 -1,4 %

150 494

6,5 %

254 300

226 670 -10,9 %

3 103

-598 -16,2 %

25 952

-5 690 -18,0 %

49 516

42 565 -14,0 %

Pr. august ligger poliklinisk aktivitet 13 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten antall
konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere konsultasjoner for
samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra
gammel tellemetodikk.
Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 6,5 %
siden 2016, og 1,4 % bak målkravet som ikke er justert ift ny tellemetodikk.
Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi.
Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for
kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått
budsjetterte ISF-poeng og –inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var
forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at
det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til
Helsedirektoratet.

Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme
tilbake til dette i senere rapportering.
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1.12 Prioriteringsregelen
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus
behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen
aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader.
Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor og budsjett

pr august
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

256 344

247 754

3,5 %

253 593

1,1 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

74 439
46 736
20 232
141 407

76 961
54 157
19 376
150 494

-3,3 %
-13,7 %
4,4 %
-6,0 %

82 936
58 928
20 591
162 455

-10,2 %
-20,7 %
-1,7 %
-13,0 %

77 704
57 189
22 086
160 245

76 961
54 157
19 376
150 494

1,0 %
5,6 %
14,0 %
6,5 %

82 936
58 928
20 591
162 455

6,3 %
3,0 %
-7,3 %
1,4 %

Somatikk

4 794

4 723

1,5 %

4 732

1,3 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

1 355
393
247
1 995

1 401
395
251
2 046

-3,3 %
-0,4 %
-1,4 %
-2,5 %

1 401
401
261
2 063

-3,3 %
-1,8 %
-5,3 %
-3,3 %

55
48

58
49

-4,5 %
-1,1 %

58
45

-4,4 %
7,5 %

ny metodikk

VOP
BUP
TSB
SUM PHR
gammel metodikk

Årsverk

Ventetid
Somatikk
SUM PHR

Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus høyere enn i somatikken ved gammel
tellemetodikk. Aktiviteten målt som antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og rus
er 6,5 % foran samme periode i fjor ved gammel tellemetodikk, mens somatikken har økt med
3,5 %.
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas
hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet
utført i eget foretak.
Årsverk øker i somatikken, og reduseres i psykiatrien. Det er budsjettert med en reduksjon i
årsverk i somatikk og en økning i psykiatrien. Reduksjon i voksenpsykiatrien i forhold til samme
periode i fjor er i hovedsak knyttet til avvikling av Strandveien botilbud.
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien er på 48 dager hittil i år. Ventetid
innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 55 dager. Endring i forhold til i fjor er større
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for somatikk enn innenfor psykisk helse og rus, men begge viser en reduksjon i forhold til
samme periode i fjor.

2

Kvalitets- og styringsindikatorer
2.1

Fristbrudd

Andel avviklede fristbrudd hadde en forbigående økning i mai, men er senere redusert igjen og
var 1,0 % i august. Andelen er 1,2 % hittil i år. Fristbruddene er litt høyere i år enn tilsvarende
periode i fjor, men ligger fortsatt på et relativt lavt nivå. Det anses ikke behov for spesifikke
tiltak på området.
Utvikling i andel fristbrudd:
2,8 %
2,4 %
2,0 %
1,6 %
1,2 %

0,8 %
0,4 %
0,0 %

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

VVHF 2017

0,9 %

0,8 %

0,5 %

1,1 %

2,6 %

1,4 %

1,2 %

1,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Somatikk 2017

1,0 %

0,8 %

0,5 %

1,2 %

2,8 %

1,5 %

1,2 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

PHR 2017

0,2 %

0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,0 %

0,2 %

0,9 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

VVHF 2016

0,3 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

0,4 %

0,6 %

0,7 %

1,3 %

0,8 %

1,0 %

1,8 %

1,2 %

2.2

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk var 65 dager i august og 55 dager
hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden er kortere enn det som er målet for året. Gjennomsnittlig
ventetid for avviklede pasienter innen psykisk helse og rus var 55 dager i august og 48 dager
hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden er noe lenger enn målet på 45 dager. Det er imidlertid
noe reduksjon (1 dag) i forhold til samme periode i fjor. De tiltakene som tidligere er skissert
innenfor psykisk helsevern som skal gjøre at aktivitetsmålene nås, følges opp. Det forventes å
redusere ventetiden utover høsten.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk:
70
65
60
55
50
45
40

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

2017

54

56

54

56

56

56

47

65

0

0

0

Des
0

2016

63

59

55

62

56

56

47

65

68

61

58

54

Mål

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus:
70
60

50
40
30
20
10
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

2017

48

46

45

51

52

48

42

55

0

0

0

0

2016

51

52

48

48

47

44

42

59

50

38

41

43

Mål

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2.3

Des

Timeavtale i første brev

Pr. juli får 84 % timeavtale i første brev (rapporteres en måned på etterskudd). Det er høyere
andel enn i fjor, og nærmer seg målet.
Andel med timeavtale i brev samtidig med svar på henvisning (time i første brev)
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %

Jan
Feb Mar Apr Mai Jun
Jul
2017 89 % 88 % 88 % 81 % 73 % 84 % 84 %

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

0%

0%

0%

0%

0%

2016 87 % 82 % 82 % 76 % 77 % 79 % 82 % 84 % 80 % 82 % 83 % 82 %
mål

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
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2.4

Korridorpasienter somatikk

Andel korridorpasienter var 0,8 % i august og er 1,1 % hittil i år, en tydelig reduksjon
sammenliknet med fjorårets andel på 1,8 %. Reduksjonen skyldes dels bedret registrering, dels
reell reduksjon. Det arbeides stadig med effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total
sengekapasitet på tvers av fagområder ved alle våre sykehus.

Andel korridorpasienter somatikk
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %

Jan
Feb Mar Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt Nov Des
2017 1,9 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,8 % 1,9 %

2.5

Pakkeforløp for kreft

Det nasjonale målet i pakkeforløpene for kreft er at 70 % av pasientene som får påvist kreft, skal
ha inngått i pakkeforløp. 70 % av pasienter som får påvist kreft skal bli behandlet innen anbefalt
forløpstid, enten kirurgisk, medikamentelt eller med stråling. For pasienter som skal ha
kombinasjoner av behandlinger, registreres første behandling.
Forløpstidene er målsettinger for behandlingstid og ikke en pasientrettighet. Figurene nedenfor
viser resultater for sykehusene i Helse Sør-Øst samt for hele landet samlet hittil i år pr. 31.07.17
med hensyn til andel kreftpasienter som får diagnosen i pakkeforløp og andel behandlet innen
standard forløpstid:
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Som det fremgår av figurene, har 1290 pasienter fått kreftdiagnosen og 902 pasienter startet
behandling i løpet av årets 7 første måneder. Andelen som har fått diagnosen i pakkeforløp er
72%. Her er målet således nådd. Andel startet behandling innen standard forløpstid er
imidlertid 61 %, og dermed et stykke unna målet. Det er således behov for arbeid for å forbedre
forløpstidene. Det arbeides både med å få bedre løpende styringsdata, og for å bedre
forløpstidene.

2.6

Sykehusinfeksjoner

Hovedmål for sykehusinfeksjoner er en prevalens på mindre enn 3 %. Prevalens måles fire
ganger årlig, hvorav to inngår i de nasjonale kvalitetsindikatorene. Årets to første undersøkelser
har vist en prevalens i Vestre Viken på 3,5 %. Det er samme nivå som de to siste årene hvor
prevalens av sykehusinfeksjoner begge årene var 3,6 %. Dette gjelder sykehusinfeksjon både
oppstått i foretaket og «arvede» sykehusinfeksjoner. Tilsvarende prevalens i Helse Sør-Øst er
3,7%, mens den ene landsdekkende prevalens viste 4,5 %. Vestre Viken ligger således lavere
enn både regionen og øvrige deler av landet.
Prevalenstallene for sykehusinfeksjoner har ligget på samme nivå i lengre tid. Det arbeides med
infeksjonsforebyggende tiltak både generelt og spesielt knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet for ytterligere å bedre resultatene.
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2.7

Nasjonale kvalitetsindikatorer

En rekke nasjonale kvalitetsindikatorer for 1. tertial 2017 og noen for hele 2016 ble publisert i
august 2017 www.helsenorge.no. Her omtales 30-dagers overlevelse etter innleggelse i
sykehus og trombolytisk (blodproppoppløsende behandling ved hjerneinfarkt).
30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus i 2016:
Det publiseres årlig resultater for risikojustert 30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus
for hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt, hoftebrudd (> 65 år) og totalt etter innleggelse uansett
årsak. For 2016 foreligger resultater på regionalt foretaksnivå og foretaksnivå, men ikke på
sykehusnivå. Det foreligger data fra 2010, slik at de kan følges over år, selv om det må gjøres
med forsiktighet da metodikken har endret seg noe gjennom årene. For totaloverlevelse
inkluderes 42 diagnosegrupper som står for 80 % av dødsfallene i sykehus.
Overlevelsestallene risikojusteres for alder, kjønn, tilleggssykdommer, om innleggelsen er akutt
eller planlagt, tidligere innleggelser og diagnosekategori. Det tas imidlertid ikke hensyn til
funksjons- og arbeidsfordeling. Det understrekes derfor fra Folkehelseinstituttet at tallene ikke
kan brukes til rangering av foretak/sykehus. Forskjeller kan skyldes forskjellige faktorer, ikke
bare kvaliteten på den medisinske behandlingen, men også funksjonsfordeling og datakvalitet.
Figuren nedenfor viser utviklingen i 30-dagers total overlevelse i Vestre Viken
Sammenliknet med nasjonale tall i perioden 2010-2016.
30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus

Nasjonalt er det en økning i total overlevelse etter innleggelse i sykehus i løpet av disse årene. I
alt overlever 95,2 % av pasientene 30 dager etter innleggelse i sykehus. Totaloverlevelse i
Vestre Viken skiller seg ikke signifikant fra landsgjennomsnittet.
Tabellen nedenfor viser foretak som skiller seg signifikant fra landsgjennomsnittet. For
totaloverlevelse bruker data for 2016, mens for de diagnosespesifikke overlevelsestall samles
tall for siste 3-årsperiode (2014-2016) for å få tilstrekkelig antall. Som det fremgår, er
overlevelse etter 1. gangs hjerteinfarkt i Vestre Viken signifikant høyere enn
landsgjennomsnittet, mens resultatene for foretaket ellers ikke er signifikant forskjellig fra
landsgjennomsnittet.
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Resultatene for Vestre Viken er således totalt sett gode sammenliknet med landsgjennomsnittet.
Norge ligger også generelt godt an sammenliknet med øvrige OECD-land.
Trombolytisk (blodproppoppløsende) behandling ved hjerneslag (hjerneinfarkt):
Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt har vært viet betydelig oppmerksomhet de siste
årene. Det nasjonale målet er at minst 20 % av pasienter under 80 år skal få trombolytisk
behandling ved hjerneinfarkt. Behandling må gis innen 4,5 timer etter sykdomsstart, og det må
gjøres CT av hjernen før behandling for å utelukke hjerneblødning. Tabellen nedenfor viser
andel pasienter under 80 år med diagnosen som har fått trombolytisk behandling i Vestre Viken
og nasjonalt de siste 2 år og i 1. tertial 2017.
Vestre Viken
Helse Sør-Øst
Nasjonalt

2015
18,9 %
13,6 %
15,1 %

2016
18,9 %
14,4 %
15,9 %

1.tertial 2017
19,0 %
13,9 %
16,6 %

Vestre Viken ligger nær målsettingen og bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatene er
temmelig stabile. Dette innebærer at 29 pasienter ble behandlet med trombolyse i Vestre Viken i
1. tertial 2017. For å øke andelen er et viktig tiltak fortsatt å informere befolkningen om at de må
søke hjelp raskt ved symptomer som kan være hjerneslag. Internt er det viktig med god logistikk
ved mottak av disse pasientene.

2.8

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet har i 2017 utpekt fire nye innsatsområder: Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand hos pasienten, tidlig behandling av sepsis («blodforgiftning»), forebygging av
underernæring og trygg utskrivning med brukermedvirkning. Vestre Viken har startet arbeid på
alle disse områdene. De tidligere etablerte områdene i programmet er implementert i alle
aktuelle enheter i foretaket. Det gjelder de ni områdene «trygg kirurgi», behandling av
hjerneslag, samstemming av legemiddellister, forebyggelse av infeksjoner ved sentrale
venekatetre og urinveisinfeksjoner, forebyggelse av fall og trykksår og forebyggelse av selvmord
og overdosedødsfall. Disse innsatsområdene er innarbeidet i driften som ledd i et kontinuerlig
forbedringsarbeid.
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3

Medarbeidere status
3.1

Brutto månedsverk

Utvikling i totale brutto månedsverk til og med september 2017 (faste og variable månedsverk),
sammenlignet med 2016 og budsjett.
Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige
arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og
overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med september måned.
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Det er 18 færre brutto månedsverk i september enn det som var budsjettert, og 44 færre enn i
september i fjor.
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3.2

Utlønnede variable månedsverk
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Om sommeren ser vi en økning i variable månedsverk på ca. 300, grunnet ferieavvikling.
Trenden er tilsvarende som i 2016. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis
(merarbeid og overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste
årsverk har holdt seg stabilt så langt i 2017.

3.3

Deltid

Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale
med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert
på antall faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at
arbeidstaker ikke ønsker eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.
Antall deltidsansatte prosentvis
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Per september 2017 er det liten nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret. Det
har økt noe siden august, men andelen er lavere enn i 2016.
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke
inkluderes som deltidsansatt. Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial
arbeidsgiver har for å redusere deltid.
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen
går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir
den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal
bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv
sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen.

3.4

Sykefravær

Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I juli
er det rapportert 6,8 % sykefravær, som er en reduksjon på 0,4 % siden juni. Dette er lavere enn
plan, og noe redusert fra samme periode i fjor. Prognosen for totalt sykefravær i 2017 er på
7,5%.
Det totale sykefraværet er på samme nivå som 2016. I Vestre Viken er det muskel- og
skjelettplager og psykiske lidelser som er årsaken til omtrent halvparten av sykefraværet.
Høsten 2016 var Vestre Viken et av foretakene i HSØ med høyest sykefravær. Utover våren har
dette stabilisert seg, og sykefraværet er nå på nivå med Ahus, Innlandet og Østfold. HAMU
orienteres om utviklingen av sykefraværet.
Tett oppfølging av sykefravær er en forutsetning for å redusere sykefraværet. Leder har en
viktig rolle i dette arbeidet, og må vurdere forebyggende tiltak og tilrettelegging, på kort og lang
sikt. Arbeidstaker skal bidra aktivt med avklaring av sin funksjonsevne, og i samarbeid med
leder, finne arbeidsoppgaver de kan gjøre, til tross for sykdom. HR jobber aktivt med å støtte
ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er høyt fravær.
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3.5

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven

Så langt i 2017 er antall AML brudd lavere enn i tidligere år. Antall brudd øker om sommeren på
grunn avvikling av ferie, og følger mønsteret fra både 2015 og 2016. Det er færre ansatte på
jobb, noe som fører til flere brudd. Det er gjort et godt stykke arbeid for å registrere
dispensasjoner på ansatte i flere klinikker, og dette forklarer nedgangen i brudd i forhold til
tidligere år.

Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og
avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT, dette
gjelder spesielt for timelønnede vikarer og innleide.

Klinikkvis, fordelt på vakter, er det en nedgang i brudd sammenlignet med samme periode i fjor,
og noen klinikker kan vise til en betydelig nedgang. Dette viser at fokusert og målrettet arbeid
med å overholde arbeidstidsbestemmelser gir resultater. Regelsett og dispensasjoner må
registreres og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås.
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4

HMS indikatorer
4.1

H1-verdi: Fraværsskadefrekvens

Vestre
Viken

T116

T216

T316

1,1

1,2

2,5

HSØ

Snitt
2016

1,6

T117

T217

2,3

1,1

3,3

Fraværsskadefrekvens (H1-verdi) er et mål på arbeidet med å skape sunne og trygge
arbeidsplasser. Indikatoren viser antall fraværsskader per million arbeidstimer. VV har hatt en
nedgang i fraværsskader siden de to forrige tertialene. Vi ligger tilnærmet likt med samme
periode i fjor.

4.2

HMS-hendelser

*2. tertial 17 er data fra kun mai og juni pga manglende sykefraværstall fra resten av tertialet.

Indikatoren viser antall registrerte HMS-hendelser per netto månedsverk i perioden. Utviklingen
av indikatoren sier noe om utviklingen av meldekulturen i foretaket. Vi ser at det er noe
variasjon, men at vi ligger på et jevnt nivå.
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Oversikten over antall HMS-hendelser viser at det er vold/trusler/utagerende atferd som utgjør
den største gruppen av hendelsestyper. Et usikkerhetsmoment i denne statistikken er at det er
et stort antall hendelser hvor det ikke er valgt hendelsestyper enda.

5

Risikovurdering Oppdrag og Bestilling (OBD) pr 2.tertial
5.1

Overordnet risikovurdering OBD

Nedenfor vises risikovurdering med hensyn til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling slik det
vurderes ved utløpet av 2. tertial 2017. Følgende områder vurderes å ha høy (rød) risiko:
 Når ikke aktivitetsmål innen psykisk helse og rus. Tiltak som skal gi økt aktivitet i årets
siste måneder er iverksatt, det vises til omtale i virksomhetsrapporten overordnet og i
klinikkens vedlegg
 Når ikke mål om at det ikke skal være korridorpasienter. Utviklingen har vært positiv
gjennom hele året, men dette vil fortsatt være et utfordrende område som krever
kontinuerlig forbedringsarbeid.
 Manglende økonomisk handlingsrom. Det vises til økonomisk resultat og tiltak knyttet
til dette annet sted i virksomhetsrapporten.
Det er en rekke områder hvor risiko vurderes med moderat sannsynlighet og moderat
konsekvens. De er derfor nummerert og satt i fotnote.
For øvrig henvises til klinikkvise vedlegg vedrørende tiltak.
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5.2

Risiko knyttet resultatkrav på 265 MNOK

Det er høy økonomisk risiko knyttet til resultatkravet på 265 MNOK. Prognosen er derfor
redusert med 40 MNOK til 225 MNOK. Risiko for ytterligere negative avvik treffer følgende
hovedkategorier:
ISF-inntekter

Hittil i år er ISF-inntekter 37,6 MNOK bak budsjett. Det negative avviket
hittil i år er i på grunn av lavere somatisk aktivitet de siste måneder, lavere
ISF-inntekter innen PHR og lavere inntekter på H-resepter. Prognosen for
året gir ISF-inntekter som er 37,1 MNOK bak budsjett.

Innleie og overtid

Innleie er et kjent risikoområde. I 2017 er det budsjettert med en reduksjon
på innleie med 18,9 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2016. Pr 2.tertial er
det et overforbruk på innleie på 14,1 MNOK. I årsprognosen er det tatt
høyde for et overforbruk på 18 MNOK i 2017.
På overtid og ekstrahjelp er det pr 2.tertial et avvik på 30 MNOK. I
årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 35 MNOK.

Varekostnader/
Medikamenter

Det er knyttet risiko til medikamenter gitt i sykehus. Pr 2.tertial er det et
overforbruk ift budsjett på 27,6 MNOK på dette området.

Tiltak

For å oppnå prognosen har klinikkene identifisert tiltak på om lag 56
MNOK. Det er risiko knyttet til oppnåelse av tiltak, både med hensyn til
total besparelse og timing av gevinstene.
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Innledning
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt
fokus på årsverksutvikling.
Klinikkenes målekort viser følgende:
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år
• Status: Enten rødt, gult eller grønt
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær.
På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene
for de somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad
skreddersydd.
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun
mot budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på
utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov,
og klinikker med negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre
styringsfart for å nå de avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2017,
samt gjøre en vurdering av prognose med tilhørende tiltak.
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke
er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en
vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å
iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av
styringsfart og omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske.
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.
Resultatet i år vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått. Fargene til høyre for grafikken
viser om en høyere verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt). I eksempelet nedenfor, er det
negativ at verdien øker (for eksempel ved fristbrudd). Det motsatte ville være tilfellet for
overskuddet, hvor det er positiv med økt verdi.
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DRAMMEN SYKEHUS
Måltavle pr. 2.tertial 2017

Klinikkdirektørs vurdering
Klinikkdirektør tar resultatet pr august alvorlig. Drammen sykehus iverksatte i mai tiltaksarbeid
for å korrigere styringsfart for kostnader og hente inn aktivitetsnedgang. Dette arbeidet er nå
ytterligere forsterket. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere
fortsetter kontinuerlig.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter
Varekostnader
Kjøp av helsetjeneste
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
denne
perioden

- 52 126
- 83 202
- 3 563
- 9 453
- 148 344

- 52 126
- 83 992
- 3 216
- 9 687
- 149 021

18 962
405
1 966
128 867
1 181

19 702
413
1 218
126 324
1 365

739
8
- 748
- 2 543
183

-6
151 376

149 021

6
- 2 354

3 031

Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil

- 267 553 - 267 553
- 790
- 703 192 - 716 138 - 12 947
348
- 29 706
- 24 244
5 462
- 234
- 84 812
- 86 633 - 1 821
- 677 - 1 085 263 - 1 094 568 - 9 305

- 3 031

166 807
3 226
7 726
912 502
10 996

% Avvik

0,0 %
-1,8 %
22,5 %
-2,1 %
-0,9 %

167 306
3 365
4 206
908 263
11 428

499
139
- 3 520
- 4 239
433

0,3 %
4,1 %
-83,7 %
-0,5 %
3,8 %

146
1 101 403 1 094 568

- 146
- 6 835

-0,6 %

- 16 140

-1,5 %

16 140

Drammen sykehus har per august et negativt avvik på 1,5 % i forhold til budsjett. Variable
inntekter knyttet til pasientbehandling, var unormalt lavt i april og i juli. Varekost og andre
driftskostnader har et positivt budsjettavvik, som kan relateres til lavere aktivitet. Lønn og
vikarbyrå viser et samlet budsjettavvik på 0,8 %, og dette er i hovedsak knyttet til variable
lønnselementer. Sommerferieavviklingen var dimensjonert i henhold til 2016 aktivitet.
Aktivitet:
Hittil i 2017 har det vært 182 210 pasientkontakter ved Drammen sykehus. Dette er 4025 flere
enn i samme periode i 2016. Det har vært behandlet 268 færre døgnpasienter i 2017 enn i 2016,
spesielt i april og juli, og dette gir store utslag målt i DRG poeng. Andelen enkeltpasienter med
høy DRG er også lavere hittil i 2017.
Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
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Produktivitet målt i DRG poeng pr brutto månedsverk er som følge av lavere døgnandel, under
budsjett hittil.
Kvalitet:
Ventetid
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved
flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 61 dager
hittil i år.
Fristbrudd
Hittil i år er fristbruddsandelen 1,6 %. Avdelingene gjennomgår gjeldene rutiner for å unngå
fremtidige svingninger og sikre måloppnåelse.
Korridorpasienter
Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser og høyt belegg på sengepostene innen
medisinske fag, har medført korridorpasienter. Det er igangsatt arbeid for kapasitetstilpasning.
Timeavtale i første brev
Andel med timeavtale i første brev viser en positiv trend og ligger nå på 82 %.
HR indikatorer:
Brutto månedsverk

Antall årsverk er i snitt 16 over budsjett hittil. Dette skyldes i hovedsak den høye
fraværssituasjonen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk til under budsjettnivå i
den neste perioden.
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Sykefravær

Sykefraværet har vært over plan hittil i år, men sommersesongen har vært noe bedre og ligget
på plan. Klinikken har kontinuerlig fokus på nærværsarbeid.
AML brudd

Mange AML brudd på DS var av teknisk karakter i 2016. Det er gjennomført en systematisk
gjennomgang av arbeidsplaner i GAT, og måltallet er nå oppnådd.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Drammen sykehus har et underskudd fra ordinær drift på 16,1 MNOK pr august.
Engangseffekter i dette er knyttet til unormalt lav døgnaktivitet i april og juli, som ikke vil
fortsette i høst.

Drammen sykehus har siden starten av mai 2017 jobbet intensivt, for å utarbeide
ekstraordinære tiltak som er med på å korrigere negativ styringsfart. Tiltakene går i hovedsak ut
på å redusere lønnselementer og å innfri den elektive delen av aktivitetsbudsjettet.
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•

Midlertidige strakstiltak
– Innskjerpet rutine for innleie fra vikarbyrå
– Stillingskontroll videreføres
– Restriktivitet i forhold til innkjøp på alt som ikke er pasientnært
– Sikre at alle ferievikarer avsluttes ved ferieslutt
– Ledigholdelse av stillinger

•

Pasientstrøm
– Sikre riktig bruk og utnyttelse av sengekapasiteten og redusere antall
korridorpasienter, tre arbeidsgrupper med oppstart september
– Bruk av Observasjonspostsenger
– Bruk av Hotellsenger
– Forbedret pasientflyt i Akuttmottaket og videre inn i sykehuset
– Sikre kapasitetsutnyttelse på operasjonsstuer og i poliklinikk

•

Kapasitetstilpasning og varig omstilling
– Omdisponering av senger
– Årsverksreduksjoner
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BÆRUM SYKEHUS
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Bærum sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

-5 291

Mål

0

0

Avvik

-5 291

-5 093

I fjor

-5 269

-13 497

-1 089

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

2 277

19 579

30 163

Mål

2 339

19 284

29 421

Avvik

-62

295

742

I fjor

2 113

18 626

28 274

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

57

51

57

Mål

57

57

57

Avvik

0

-6

0

I fjor

56

58

58

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,9 %

0,7 %

0,5 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,9 %

0,7 %

0,5 %

I fjor

0,7 %

0,4 %

0,6 %

Virkelig

0,2 %

0,6 %

0,5 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,2 %

0,6 %

0,5 %

I fjor

0,4 %

1,1 %

0,9 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

1 058

994

992
979

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)
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Denne måned

-5 093
0

Mål

1 032

980

Avvik

26

14

13

I fjor

1 023

976

973

Virkelig

7,8

7,9

7,3

Mål

7,2

7,5

7,3

Avvik

0,6

0,4

0,0

I fjor

7,3

7,2

7,1

Virkelig

492

2 917

4 008

Mål

424

2 870

4 008

Avvik

68

47

0

I fjor

269

3 377

4 715

Jan
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Jul
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Okt

Nov

Des
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Okt
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Feb

Mar
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Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb
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Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb
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Jul

Aug

Sep

Okt

Nov
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Klinikkdirektørs vurdering
Klinikkdirektøren tar det negative resultatet på 5,1 MNOK per august til etterretning.
Det økonomiske resultatet på Bærum sykehus var i balanse per juli. Det har i sum vært høy
aktivitet på Bærum sykehus, hvilket gir høyere ISF inntekter enn plan. Det negative resultatet i
august kan i stor grad tilskrives lavere heldøgnsaktivitet på kirurgisk og ortopedisk avdeling på
øyeblikkelig hjelp pasienter, samt lavere antall fødsler, enn planlagt. Kostnadene i klinikken har
ikke en tilsvarende reduksjon i august.
Klinikken har gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne
oppfølgingen viser betydelig lavere forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av variable
lønnskostnader gjennom hele klinikken.
AML brudd per andre tertial er lavere enn plan. Dette til tross for at det har vært høyere
sykefravær i år enn i fjor.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
Regnskap
denne
hittil i år
perioden

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter

- 28 998
- 45 743
- 1 835
- 5 505
- 82 081

- 28 998
- 49 477
- 1 951
- 4 753
- 85 179

- 3 734
- 116
752
- 3 098

- 151 062
- 414 062
- 18 945
- 39 095
- 623 165

- 151 062
- 407 916
- 16 434
- 39 219
- 614 632

6 145
2 511
- 124
8 533

Varekostnader
Kjøp av helsetjeneste
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader

10 701
370
935
74 566
799

9 188
303
1 064
74 065
559

- 1 513
- 67
129
- 501
- 240

85 032
2 407
4 607
528 461
7 745

77 326
2 580
3 335
526 631
4 760

- 7 706
173
- 1 272
- 1 829
- 2 986

SUM Driftskostnader inkl. finans

87 372

- 2 193

6
628 258

- 5 291

5 093

Resultat

5 291

85 179

% Avvik
0,0 %
1,5 %
15,3 %
-0,3 %
1,4 %
-10,0 %
6,7 %
-38,1 %
-0,3 %
-62,7 %

-6
614 632

- 13 626

-2,2 %

- 5 093

-0,8 %

Klinikkens regnskap i august viser et resultat i underskudd med 5,3 MNOK, hvilket bidrar til at
klinikken samlet per august har et underskudd på 5,1 MNOK.
Det økonomiske resultat for første halvår 2017 viser et overskudd på 2 MNOK. I denne perioden
har det vært høy aktivitet og med det høyere ISF inntekter og høyere varekostnader enn plan. På
tross av høy aktivitet er lønnskostnader og ekstern innleie i henhold til plan.
Inntekter: I juli og august er aktiviteten innen de kirurgiske fag og innen fødselsomsorgen
lavere enn plan, hvilket forklarer det negative inntektsavviket.
Kostnader: Lønnsområdet til klinikken viser 0,3 MNOK over plan og inkluderer kostnader i
forbindelse med sommerferieavvikling og sykefravær. Klinikken har gjennom hele året hatt
ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne oppfølgingen viser betydelig lavere
forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av variable lønnskostnader gjennom hele
klinikken.
Kostbare kreftmedisiner er hovedforklaringen til kostnadsavviket i august. Klinikkene overtok
betalingsansvaret for kostbare sykehusadministrerte medikamenter i mai 2017. Fra mai til og
med august er kostnadene ved disse medikamentene 0,45 MNOK høyere enn tildelt
rammefinansiering.
Aktivitet:
Klinikken har behandlet 4994 flere pasienter enn samme periode i fjor, en vekst på 6,6 %
(+2,5% mot plan).
I klinikkens regnskap per august er det inntektsført aktivitet, hensyntatt forventet effekt av
kvalitetssikring av den medisinske kodingen, tilsvarende 295 DRG poeng foran plan.
I juli og august er aktiviteten innen de kirurgiske fag og innen fødselsomsorgen lavere enn plan,
hvilket forklarer det negative inntektsavviket.
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Færre kirurgiske ø-hjelpspasienter er beregnet til å utgjøre 145 DRG poeng, svarende til 3,1
MNOK. For å møte risikoen for variabilitet i ø-hjelpsaktivitet innen de kirurgiske fag har
klinikken satt i gang økt elektiv kirurgisk aktivitet ved økning av operasjonsaktiviteten innen
spesielt postbariatrisk kirurgi.
Klinikken forventer av ø-hjelpsaktiviteten innen de kirurgiske fag tar seg opp igjen til normalt
nivå, samtidig som tiltakene rundt økt elektiv aktivitet videreføres og ytterligere forsterkes
utover høsten.
Det har vært 65 færre fødsler enn plan på Bærum sykehus, 61 av disse tilskrives juli og august
måned. Reduksjonen på 65 fødsler er beregnet til å utgjøre 148 DRG poeng svarende til 2,9
MNOK. Meldte fødsler frem i tid indikerer at klinikken kan klare plantallene fra september og ut
året.
På medisinsk avdeling er det behandlet 6,1 % flere heldøgnspasienter enn i fjor og 5,2 % høyere
enn plan.
Klinikken prognostiserer derfor med en prognose på 742 DRG poeng foran plan på året som
helhet.
Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk

Grunnet høy aktivitet og kontroll på brutto månedsverk er produktivitet for årets første tertial
høyere enn plan. Grunnet noe lavere aktivitet i andre tertial (beskrevet under avsnitt aktivitet)
er produktiviteten lavere enn plan i andre tertial. Totalt per august har klinikken en økning av
produktiviteten både i forhold til 2016 og hittil i år i 2017. Kvalitetssikringen av den medisinske
kodingen for andre tertial er enda ikke gjennomført og dette vil påvirke produktiviteten i andre
tertial.
Kvalitet:
Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i august er på 57 dager, hvilket er på nivå med
ambisjonen for året.
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Fristbrudd
Det er registrert 10 fristbrudd på Bærum i august, hvilket utgjør 0,9 %. Hittil i år 0,7 %.
Klinikken jobber fortløpende med å redusere fristbrudd utover året.
Korridorpasienter
Det er registrert 12 korridorpasienter i august, hvilket utgjør 0,2 %. Antall korridorpasienter må
ses i sammenheng med høy aktivitet.
Timeavtale i første brev
Klinikk Bærum sykehus har en andel timeavtale samme med første brev i august på 90,2 %, i
henhold til målsettingen for året.
HR indikatorer:
Brutto månedsverk

1010

960

910

860

Faktisk

Jan
964

Feb
968

Mar
978

Apr
977

Mai
980

Juni
980

Juli
999

Aug
1038

Sept
1058

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

991

983

983

Budsjett

964

963

967

966

961

964

978

1024

1032

981

973

973

2016

957

959

963

956

956

962

983

1 023

1 023

980

959

959

Månedsverkene i årets 9 første måneder må ses i sammenheng med høy aktivitet og høyt
sykefravær på sykehuset. Lønnskostnadene i september er bedre enn budsjett, på tross av
merforbruk av brutto månedsverk. Dette fordi refusjoner grunnet fravær i forbindelse med
sykdom og svangerskap, kun hensyntas i regnskapet og ikke i månedsverkberegningen.
Klinikken prognostiserer 13 brutto månedsverk mer enn budsjett for året som helhet.
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Sykefravær

Sykefraværet på klinikk Bærum Sykehus er høyere enn plan hittil i år og bidrar til at brutto
månedsverk er høyere enn plan.
AML brudd

Bærum sykehus har gjennom flere år jobbet systematisk og målrettet for å redusere antall brudd
på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd). Fra 2013 til i dag er antall AML
brudd mer enn halvert. I 2013 ble det registrert 13 545 AML-brudd på Bærum sykehus, og i
2016 ble det registrert 4 703. En reduksjon på 8 842 AML brudd (65 %). Ambisjonen i 2017 er
en ytterligere reduksjon på 15 %.
På årets 8 første måneder er AML bruddene redusert med 13,6 % målt mot samme periode i fjor.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

BS

Resultat hittil i år

-5 093

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

6 213
140
560

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-4 533

Bærum sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr august på 5,1 MNOK. Som beskrevet
tidligere i saken er det engangseffekter i regnskapet til Bærum per august i forbindelse med:
 Reduksjon i kirurgisk ø-hjelpsaktivitet
 Reduksjon i antall fødsler
I tillegg er det engangseffekter i forbindelse med økt elektiv kirurgisk aktivitet. Totalt 6,2 MNOK.
Korrigert for engangseffektene er styringsfarten ut året beregnet til – 4,5 MNOK, før tiltak.

Ut året

BS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året
Sum av klinikkens tiltak p.t.

-4 533
0
4 533

Prognose for året inkl. tiltak

-0

Klinikken følger ukentlig utviklingen i variabel lønn med statistikk helt ned på seksjonsnivå.
Dette viser at slike utgifter fortsatt holdes lavere enn alle tidligere år, tross ikke ubetydelig
høyere aktivitet. Dette systemet som er utarbeidet ved Bærum sykehus for å ha oversikt og
kontroll over variable lønnskostnader kontinueres og brukes videre for også å sikre at tiltakene
nedenfor gjennomføres med fortsatt kontroll på variable kostnader.
Grafen under viser antall variable timer godkjent i timeregistreringssystemet (GAT) til og med
uke 35 i 2017.
Timer mertid/overtid pr uke
5 000

4 500
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3 500
3 000

2 500
2 000

1 500
1 000

500
0
2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051

2017

2014

2015

2016
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Klinikken har identifisert to områder for å bedre den økonomiske situasjonen ut året.

Verdier
Tiltak
Økt elektiv kirurgi - postbariatri
Økt ortopedisk aktivitet - elektiv
SUM

Total
Sept
Okt
Nov
des ut året
- 575 - 575 - 575 - 575 - 2 300
- 558 - 558 - 558 - 558 - 2 233
- 1 133 - 1 133 - 1 133 - 1 133 - 4 533

Prognosen for året er et resultat i balanse.
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RINGERIKE SYKEHUS
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Ringerike sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-4 200

Virkelig

-3 893

-6 998

Mål

0

0

0

Avvik

-3 893

-6 998

-4 200

I fjor

-240

1 115

4 828

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

1 132

10 955

16 690

Mål

1 244

10 891

16 403

Avvik

-112

64

287

I fjor

1 181

10 451

16 104

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

56

46

54

Mål

54

54

54

Avvik

2

-8

0

I fjor

67

53

54

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,6 %

1,2 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,6 %

1,2 %

0,0 %

I fjor

2,9 %

0,9 %

1,8 %

Virkelig

3,2 %

2,6 %

2,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

3,2 %

2,6 %

2,0 %

I fjor

3,1 %

2,8 %

2,4 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

601

563

561

Mål

582

558

558

Avvik

19

5

4

I fjor

582

548

550

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

6,9

7,9

6,5

Mål

6,6

6,6

6,5

Avvik

0,3

1,4

0,0

I fjor

6,1

6,2

6,6

Virkelig

310

2 031

2 513

Mål

272

1 575

2 513

Avvik

38

456

0

I fjor

275

2 099

3 351

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb Mar Apr Mai

Jun

Jul

Aug Sep

Okt Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov Des

Klinikkdirektørs vurdering
Klinikk Ringerike har et negativt resultat i perioden grunnet lavere aktivitet enn budsjett på
medisinsk, kirurgisk og ortopedisk avdeling, samt hos føde/barsel. Klinikken har også høye
medikamentkostnader i perioden.
Ventetiden har vært gjennomgående lav hele året og er godt under klinikkens mål på 54 dager.
Det jobbes videre for å forbedre de øvrige kvalitets- og HR-parametere.
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Økonomi:

pr august
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter
Varekostnader
Kjøp av helsetjeneste
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap Budsjett
denne
denne
perioden perioden

Avvik
denne
perioden

Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil

%
Avvik

- 18 704
- 23 931
- 1 329
- 3 107
- 47 071

- 18 704
- 26 163
- 1 535
- 3 162
- 49 564

- 2 232
- 206
- 55
- 2 493

- 87 483
- 229 066
- 13 698
- 29 054
- 359 300

- 87 483
- 228 175
- 13 597
- 26 348
- 355 602

5 498
230
2 124
42 783
330

4 337
284
1 760
42 885
299

- 1 161
55
- 364
102
- 31

43 612
1 713
9 485
307 115
4 373

38 353
2 354
4 761
306 921
3 213

50 965

49 564

- 1 401

1
366 298

355 602 - 10 696

-3,0 %

- 3 893

6 998

- 6 998

-2,0 %

3 893

0,0 %

891
101
2 706
3 698

0,4 %
0,7 %
10,3 %
1,0 %

- 5 259 -13,7 %
641 27,2 %
- 4 724 -99,2 %
- 193 -0,1 %
- 1 160 -36,1 %

-1

Ringerike sykehus har pr august et underskudd på 7 MNOK. Det negative avviket skyldes i all
hovedsak høye kostnader knyttet til medikamenter og innleie. Avviket på medikamentkostnader
ligger nesten i sin helhet på onkologisk sengeavdeling og poliklinikk og store deler skyldes
immunterapi og bruk av biologiske legemidler. Avviket på innleid arbeidskraft ligger spredt på
flere avdelinger, men i hovedsak på kirurgisk/ortopedisk sengeavdeling og intensivavdeling.
Bruken av innleie skyldes i stor grad høyt sykefravær på avdelingene, samt ferieavvikling.
Avviket på andre driftskostnader skyldes kostnader som føres mot prosjektmidler under øvrige
driftsinntekter. Hittil i år har klinikken inntekter som er 3,7 MNOK høyere enn budsjett.
Aktivitet:
DRG-poeng
Pr august ligger klinikk Ringerike 64 DRG-poeng foran plan.
Polikliniske konsultasjoner
Pr august er det behandlet 130 færre pasienter enn budsjett i poliklinikkene. De største avvikene
er hos kirurgisk og medisinsk avdeling på RS og HSS.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

budsjett

faktisk

i fjor

Pr august ligger klinikk Ringerike helt på plan når det gjelder produktivitet pr månedsverk og
noe over fjoråret.
Kvalitet:
Ventetid
Ventetiden pr august er 46 dager som er godt under klinikkens mål på 54 dager.
Fristbrudd
Andelen fristbrudd i perioden er 0,6 %. Dette gjelder blant annet feilregistreringer av avsluttede
henvisninger hvor det ikke var registrert stopp for ventetid.
Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter i august er 3,2 %. Klinikk Ringerike har kun enerom, og har ikke
bufferrom tilgjengelig.
Timeavtale i første brev
82 % av pasientene ved Ringerike sykehus mottok i august bekreftelse på timeavtale i første
innkallingsbrev. Mål for Vestre Viken er 90 %.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
610
600

590
580

570
560
550

540
530

520
510
500

490

Faktisk

Jan
556

Feb
538

Mar
553

Apr
557

Mai
550

Juni
562

Juli
563

Aug
585

Sept
601

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

557

554

562

Budsjett

556

551

555

553

562

526

558

578

582

557

554

562

2016

536

531

551

545

528

534

548

574

582

553

557

560

Antall månedsverk pr september er i snitt 5 høyere enn plan. Lønnskostnadene i september og
hittil i år er i balanse selv om det er et merforbruk av brutto månedsverk. Dette forklares med at
fødsels- og sykerefusjoner kun blir hensyntatt i regnskap, men ikke i beregning av brutto
månedsverk.
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Sykefravær

Gjennomsnittlig sykefravær pr juli var 7,9 % mot 6,2 % i samme periode i 2016.
Sykefraværet i juli var på 6,9 %. Klinikkens mål for 2017 er 6,5 %.
AML brudd

Det er registrert 2062 AML brudd pr august. Dette er høyere enn plan, men noe lavere enn
samme periode i 2016. Bruddene skyldes i hovedsak ansatte som har jobbet ekstra grunnet
sykdom, mangel på vikarer og ferieavvikling.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

RS

Resultat hittil i år

-6 998

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

4 300
-337
-1 348

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-8 346

Ringerike sykehus har et underskudd fra ordinær drift pr august på 7 MNOK. Styringsfart pr 2.
tertial korrigeres for lavere aktivitet enn budsjett i august, høye innleiekostnader grunnet
ekstraordinær aktivitet på intensivavdeling, samt høyt sykefravær hos flere avdelinger. Videre
har klinikken hatt for lavt budsjetterte kostnader i forbindelse med oppstart av ny
intermediæravdeling på HSS grunnet manglende erfaringstall for samdrift med kommunen.
Økende bruk av immunterapi og biologiske legemidler i 2. tertial har gitt klinikken høyere
kostnader enn rammekorrigering gjort pr 1. tertial. Korrigering av ramme og ISF-refusjon
dekker ikke faktiske medikamentkostnader.
Styringsfart korrigert for engangseffekter gir et underskudd ut året på 8,3 MNOK.

Ut året

RS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Sum av klinikkens tiltak p.t.

-8 346
4 144

Prognose for året inkl. tiltak

-4 202

Ringerike sykehus har identifisert tiltak tilsvarende 4,1 MNOK.

Tiltak
Vakant stilling avdelingssjef
Videreføre variceoperasjoner
Aktivitetsresultat i balanse, ORT
Beleggsøkning, HSS
SUM

Sept

Okt
Nov
des
- 129 - 129 - 129 - 129
- 125 - 125 - 125 - 125
- 375 - 375 - 375 - 375
- 375 - 375 - 375 - 375
- 1 004 - 1 004 - 1 004 - 1 004

Total
ut året
- 644
- 500
- 1 500
- 1 500
- 4 144

- Stilling for kirurgisk avdelingssjef vakant ut året.
- Videreføre variceoperasjoner ut året (ikke budsjettert etter sommeren).
- Aktivitetsresultat i balanse på ortopedisk avdeling ved årets slutt.
- Øke belegg på HSS, aktivitetsbudsjett i balanse ved årets slutt.
I klinikkens budsjett for 2017 har det ligget en uløst utfordring på 1,1 MNOK som følge av
justeringer i statsbudsjettet sent i desember 2016. Målet for klinikken har vært å løse denne
utfordringen i løpet av året, men med de kostnadsutfordringene klinikken har hatt er det ikke
konkrete tiltak for å løse denne tilleggsutfordringen. Klinikkens prognose på -4,2 MNOK
inkluderer denne utfordringen.
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KONGSBERG SYKEHUS
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Kongsberg sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-14 977

Virkelig

-3 503

-11 697

Mål

0

0

0

Avvik

-3 503

-11 697

-14 977

I fjor

-1 541

-6 938

-732

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

562

5 242

8 138

Mål

691

5 416

8 334

Avvik

-129

-174

-196

I fjor

576

5 108

8 100

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt
DAGER

Virkelig

57

45

42

Mål

42

42

42

Avvik

15

3

0

I fjor

49

321

41

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,3 %

0,3 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,3 %

0,3 %

0,0 %

I fjor

0,0 %

1,1 %

1,1 %

Virkelig

0,6 %

1,2 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,6 %

1,2 %

0,0 %

I fjor

1,3 %

2,2 %

2,3 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

326

324

320

Mål

319

314

312

Avvik

7

10

8

I fjor

342

325

324

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

5,2

6,2

5,9

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

6,2

7,1

6,7

Avvik

-1,0

-0,9

-0,8

I fjor

4,6

5,8

5,7

Virkelig

195

1 223

1 492

Mål

138

1 028

1 492

Avvik

57

195

0

I fjor

102

1 370

1 989

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Jul

Aug

Aug

Sep

Sep

Okt

Nov

Des

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Klinikkdirektørs vurdering
Totalresultatet er betydelig under budsjett, og situasjonen ansees som alvorlig.
Hovedforklaringen er høyere årsverksforbruk på variabel lønn over tid. Dette følges spesielt opp
for året med tiltak for å redusere merforbruket. I tillegg har ISF-inntektene vært lavere enn
budsjett for klinikken fra april til og med august. August avviker spesielt med langt lavere ISFinntekter enn forutsatt. I hovedsak skyldes dette mindre elektiv aktivitet innen ortopedisk
virksomhet.
Hovedfokus i det videre tiltaksarbeidet for 2017 og for budsjett 2018 vil være å få kontroll på
kostnadsbruken slik at den er tilpasset de inntektene sykehuset har.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter
Varekostnader
Kjøp av helsetjeneste
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
denne
perioden

Regnskap Budsjett
hittil i år hittil i år

Avvik
hittil

% Avvik

- 9 126
- 12 128
- 432
- 1 224
- 22 910

- 9 126
- 14 527
- 1 124
- 1 145
- 25 922

- 2 399
- 692
79
- 3 012

- 54 087
- 110 681
- 5 820
- 9 884
- 180 473

- 54 087
- 114 030
- 7 598
- 9 931
- 185 645

- 3 348
- 1 777
- 46
- 5 172

2 252
44
298
23 460
360

2 420
45
661
22 551
246

168
1
364
- 909
- 114

18 444
422
1 474
169 397
2 433

19 827
544
2 050
161 403
1 821

1 383
122
576
- 7 993
- 612

26 413

25 922

- 491

1
192 170

185 645

- 6 525

-3,5 %

- 3 503

11 697

- 11 697

-6,3 %

3 503

0,0 %
-2,9 %
-23,4 %
-0,5 %
-2,8 %
7,0 %
22,4 %
28,1 %
-5,0 %
-33,6 %

-1

Kongsberg sykehus har per august opparbeidet seg et stort underskudd med større avvik både
på inntekter og kostnader. I hovedsak skyldes underskuddet overforbruk på variable
lønnskostnader. I budsjett forutsatte man en reduksjon i variable lønnskostnader(ca. 34 %)
gjennom flere tiltak innen bemanningstilpasning og beredskapstilpasning med formål å tilpasse
lønnsmidler i henhold til inntekter. Disse tiltakene har hittil ikke hatt ønsket effekt.
ISF-inntektene for klinikken var akkumulert over budsjett pr mars. ISF-inntektene har vært
lavere enn budsjett for klinikken fra april til og med august. Inntektsavviket i august skyldes i
hovedsak mindre elektiv aktivitet innen ortopedisk virksomhet. Vikarbyrå og andre
driftskostnader har ikke vesentlige budsjettavvik.
Aktivitet:
Akkumulert ble det behandlet 842 flere pasienter enn plan hittil i 2017.
Døgnbehandlinger hadde akkumulert 156 færre opphold enn plan.
Poliklinisk behandling 1207 flere opphold enn plan akkumulert.
August aktivitet ble lavere enn ventet spesielt innen ortopedi. Som en naturlig følge av lav
tilgang på pasienter har klinikken valgt å holde elektiv virksomhet på lavdrift i 2 ekstra uker i
august. Aktiviteten vil ikke kunne hentes inn, men bidrar til at elektiv virksomhet nå forventes
tilnærmet planlagt i henhold til budsjett for resterende måneder i 2017.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk

Produktivitet for januar og mars er høy både i forhold til tidligere år og plan. Aktivitetsbudsjettet
er noe høyere enn 2016 da det er forutsatt en høyere aktivitet på Ortopedisk virksomhet i 2017.
Produktivitet for april tom august ligger på et lavere nivå enn budsjett. August-avvik skyldes
endring i ferieavviklingsplaner etter at budsjett ble lagt, som innebar 2 uker ekstra lavdrift på
elektiv virksomhet for klinikken. Avvik for Ortopedi isolert var 79 DRG for august. Klinikken
forventer en aktivitetsutvikling i tråd med budsjett resten av året. Samlet for klinikken er
forventet DRG nedskrevet med et negativt avvik på 197 DRG.
Kvalitet:
Ventetid
Klinikken har generelt gode tall for gjennomsnittlig ventetid med et mål på 42 dager. August
viser en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 47 dager.
Fristbrudd
Andelen fristbrudd var samlet for 2016 på 1,3 %. Andel fristbrudd i august er på 0,3 %.
Hittil i år er andelen fristbrudd på 0,4 %.
Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter var samlet for 2016 på 4,1 %. Tiltak er iverksatt og andel
korridorpasienter for august isolert sett ligger på 0,6 %. Hittil i år ligger andelen
korridorpasienter på 1,2 %.
Timeavtale i første brev
Andel med timeavtale i første brev var samlet for 2016 på 82,8 %. Tilsvarende tall for august
ligger på 86,9 % og er innenfor klinikken målsetning. Hittil i år ligger andel med timeavtale i
første brev på 84,9 %.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
350

340

330

320

310

300

290

280

270

Faktisk

Jan
325

Feb
322

Mar
325

Apr
324

Mai
325

Juni
321

Juli
321

Aug
331

Sept
326

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

306

306

Budsjett

320

319

316

313

307

306

309

317

319

308

306

306

2016

320

322

327

319

322

318

321

330

342

325

323

322

Klinikken har et avvik fra budsjett i 2017 på variabel lønn. Klinikkens arbeid for
bemanningstilpasning og beredskap har foreløpig ikke hatt ønsket effekt. September-lønn viser
en reduksjon i variable lønnskostnader og må sees i sammenheng med endret plan for
ferieavvikling på elektiv virksomhet som en følge av svikt i pasientstrøm i 2 tertial. Elektiv
virksomhet valgte å kjøre lavdrift i ytterligere 2 uker og gjennomføre en rimeligere
ferieavvikling for å kompensere for dette.
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Sykefravær

Sykefravær var samlet for 2016 på 6,6 %. Sykefraværet for klinikken ligger således lavt hittil
med 6,2 % med størst andel langtidsfravær.
AML brudd

Klinikken gjennomgår arbeidsplaner systematisk for å redusere andelen AML-brudd og har en
målsetning om en reduksjon på AML-brudd med 25 % for 2017.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose

Hittil i år

KS

Resultat hittil i år

-11 697

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

2 071
-1 203
-4 812

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-16 509

Kongsberg sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr 2.tertial på 11,7 MNOK. Resultatet
hittil i år inkluderer engangseffekter på 2,1 MNOK. Styringsfart pr august korrigert for
engangseffekter gir et underskudd på 1,2 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det
gi et akkumulert negativt resultat for de resterende måneder på 16,5 MNOK.

Ut året

KS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Sum av klinikkens tiltak p.t.

-16 509
2 250

Prognose for året inkl. tiltak

-14 977

Klinikkens negative årsprognose på 15,0 MNOK sees i sammenheng med den pågående prosess
for å identifisere og implementere tiltak for 2017 spesielt med tanke på bemanningstilpasning.
Tiltak for å tilpasse bemanning i henhold til tilgjengelige midler er i gang, men ventes ikke å ha
en umiddelbar effekt for 2017 utover tiltak identifisert i tabellen nedenfor.

Tiltak
Sept
Annen personalkostnad
avtalt reduksjon i overt&mertid sept-des 2017
Ansettelsesstopp KS
Kurs og seminar
Innkjøp/MTU
SUM

Total
Okt
Nov
des ut året
- 40
- 40
- 40
- 88 - 208
- 135 - 135 - 135
- 15 - 420
- 144 - 204 - 348 - 476 - 1 172
- 70 - 100 - 100 - 270
- 60
- 60
- 60 - 180
- 319

- 509

- 683

- 739 - 2 250

All bruk av overtid og mertid følges opp og rapporteres fortløpende. Ansettelsesstopp, streng
vurdering ved innleie fra vikarbyrå samt innkjøpsstans på alt som ikke er pasientnært er
iverksatt.
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PSYKISK HELSE OG RUS
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Psykisk helse og rus
1

2

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

-13 779

0

0

0

Avvik

2 804

-13 779

-6 732

I fjor

-4 359

-17 265

-18 646

Virkelig

329

2 745

4 076

Mål

342

2 691

4 040

Avvik

-13

54

36

I fjor

304

2 722

4 115

Virkelig

17 049

141 407

226 670

Mål

19 031

162 455

254 300

Avvik

-1 982

-21 048

-27 630

I fjor

18 108

150 494

240 123

Virkelig

18 188

160 245

254 300

Mål

19 031

162 455

254 300

Avvik

-843

-2 210

0

I fjor

18 108

150 494

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt
DAGER

Virkelig

55

48

45

Mål

45

45

45

Avvik

10

3

0

I fjor

59

49

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,2 %

0,3 %

0,3 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,2 %

0,3 %

0,3 %

I fjor

0,2 %

0,2 %

0,2 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

1 830

1 788

1 764

Mål

1 915

1 819

1 811

Avvik

-84

-30

-47

I fjor

1 943

1 843

1 832

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

7,2

7,9

7,9

AKTIVITET
Utskrevne pasienter døgn
ANTALL

Polikliniske konsultasjoner
totalt GAMMEL metodikk
ANTALL

7

(etterskuddsvis)

8

-6 732

2 804

3 AKTIVITET

6

Prognose

Mål

Polikliniske konsultasjoner
totalt NY metodikk
ANTALL

5

Hittil i år

Virkelig

3 AKTIVITET

4

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

7,2

7,1

7,0

Avvik

-0,0

0,9

0,9

I fjor

8,7

8,5

8,4

Virkelig

659

6 112

9 000
6 587

Mål

661

4 381

Avvik

-2

1 731

2 413

I fjor

622

5 841

8 783

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Klinikkdirektørs vurdering
Økonomisk resultat viser et merforbruk på 13,8 MNOK. Samlede polikliniske inntekter er 6,1
MNOK lavere enn budsjett, herav ISF-refusjoner 11,4 MNOK lavere enn budsjett og HELFOrefusjoner 5,3 MNOK bedre enn budsjett. Lønnskostnader inkludert innleie fra vikarbyrå er 7,7
MNOK høyere enn budsjett.
Vi har satt i verk tiltak på kort sikt for å øke ISF-inntekter i alle avdelinger. Tiltaksområder er
bedre koding og økt aktivitet. Samtlige poliklinikker har fått et tydelig produktivitetskrav per
behandler. Sammenlikning med andre HF i HSØ har vi høyest ISF-indeks i VOP og TSB, men
under middels i BUPA. Det ble gjennomført opplæring for samtlige behandlere i BUPA før
sommerferien. Opplæring av behandlere i DPS’ene ble startet før sommerferien og fortsetter
utover hele høsten med fokus på de seksjoner som har størst etterslep.
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Klinikken har igangsatt tiltak for bedre kostnadskontroll på lønn hovedsakelig i
sykehuspsykiatrien, samt de andre avdelinger som har størst kostnadsavvik. Kostnadsøkningen
ved Blakstad sykehus skyldes en rekke forhold som avvikling av Strandveien, økningen i
innstrøm til sykehuset og store utfordringer i overføring av pasienter mellom sykehusene og
mellom sykehus og DPS. I tillegg ser vi betydelige utfordringer i bemanningsplanlegging og styring for alle yrkesgrupper mm.
Samtlige avdelinger følges opp på områder som bedre bemanningsstyring, ferieavvikling,
redusert bruk av overtid og inntektsøkende tiltak.
Mål for ventetid i PHR er 45 dager. Det var vært en positiv utvikling og gjennomsnitt for årets 8
første måneder sammenlignet med samme periode i 2016 (2016: 49 dager og 2017 48 dager).
For å sikre at klinikken når målet om reduksjon i antall AML-brudd med 25 %, jobbes det med å
styrke kompetansen i GAT ute på avdelingene. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp i
klinikkens AMU.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter

- 131 274
- 6 206
- 1 930
- 4 938
- 144 348

- 127 941
- 7 402
- 1 839
- 4 874
- 142 056

Varekostnader
Gjestepasientkostnader
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader

4 207
3 626
919
130 932
1 861

3 757
4 603
283
131 166
2 246

SUM Driftskostnader inkl. finans

141 544

Resultat

- 2 804

142 056

Avvik
Regnskap Budsjett
denne
hittil i år hittil i år
perioden

Avvik
hittil

3 333 - 897 998 - 894 665
3 333
- 1 196
- 51 882
- 63 285 - 11 402
91
- 16 490
- 14 714
1 776
63
- 39 347
- 40 490 - 1 144
2 292 - 1 005 717 - 1 013 154 - 7 437
- 449
978
- 636
235
385

31 276
36 776
1 615
924 638
18 849

- 2 130
2 678
- 3 346
- 4 660
1 126

11
512 1 019 496 1 013 154

- 11

2 804

33 407
34 098
4 961
929 298
17 722

13 779

% Avvik
0,4 %
-18,0 %
12,1 %
-2,8 %
-0,7 %
-6,8 %
7,3 %
-207,1 %
-0,5 %
6,0 %

- 6 342

-0,6 %

- 13 779

-1,4 %

De største negative avvikene finner man innenfor ISF-inntekter (-11,4 MNOK) og lønn med
innleie (-8 MNOK).
Fra 1.januar 2017 ble ISF innført som finansieringssystem for poliklinisk aktivitet innen psykisk
helsevern og rus. Det er stort fokus på å sikre høy kodekvalitet (diagnoser/symptomer), og at
øvrige registreringsregler følges.
Lønnskostnader ligger over budsjett. Mye av dette er knyttet til høye variable lønnskostnader
innen sykehuspsykiatrien og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
Strandveien boliger har i de siste årene representert en økonomisk risiko for klinikken. Tiltaket
har vært under avvikling i samarbeid med kommunene. Siste beboer i Strandveien boliger flyttet
ut 6.6.2017, og avviklingen er dermed gjennomført.
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Aktivitet:
ISF-poeng
pr august
I egen region behandlet i eget HF (DRG)

Jan
3 808

Feb
2 926

Mars
4 136

April
2 922

Mai
4 111

Juni
3 676

Juli
1 270

Aug
3 103

Hittil
i år
25 952

Budsjett
hittil
i år

31 642

Avvik
hittil i år

%
avvik

-5 690

-18 %

Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi.
Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for
kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått
budsjetterte ISF-poeng og –inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var
forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at
det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til
Helsedirektoratet.
Polikliniske konsultasjoner
pr august
Antall polikliniske konsultasjoner totalt - ny
tellemetodikk
Antall polikliniske konsultasjoner totalt gammel tellemetodikk

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

21 086

19 026

22 364

15 182

20 371 18 482

24 320

22 265

19 196

21 251

24 501 21 146

Budsjett
hittil
i år

Aug

Hittil
i år

7 847

17 049

141 407

162 455

-21 048 -13,0 %

9 378

18 188

160 245

162 455

-2 210 -1,4 %

Juli

Avvik
hittil i år

%
avvik

Pr. august ligger poliklinisk aktivitet 13 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten antall
konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere konsultasjoner for
samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra
gammel tellemetodikk.
Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 6,5 %
siden 2016, og 1,4 % bak målkravet som ikke er justert ifht ny tellemetodikk.
Det er igangsatt tiltak for å øke produktivitet og styrke ambulant kapasitet innen DPS og BUPA.
Produktivitet
Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme
tilbake til dette i senere rapportering.
Kvalitet:
Ventetid
Det var vært en positiv utvikling i gjennomsnitt for årets 8 første måneder sammenlignet med
samme periode i 2016, men ventetiden er fortsatt noe over målkravet for 2017. Det er spesielt
innen BUPA at ventetiden er for lang. Tiltak som er iverksatt for å få ventetiden ned, er raskere
inntak av de alvorlig syke, spesielt spiseforstyrrelser og mistanke om psykose/bipolar lidelse.
For rettighetspasienter med 12 ukers frist vil første time gis 2 uker tidligere. Det gjøres samtidig
en gjennomgang i alle poliklinikkene nå om det er noen pasienter som kan tas inn tidligere enn
den første timen som er gitt. For å få fortgang i reduksjonen i ventetid arbeider BUPA også med å
få på plass en annen form for overvåkning av dette.
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Fristbrudd
Pasienter opplever sjeldent fristbrudd i PHR. Det var ett fristbrudd i august. Det jobbes
kontinuerlig med å sikre korrekt registrering slik at en unngår “tekniske” brudd.
Timeavtale i første brev
Pr april oppnådde klinikken en andel på 87,4 %. Målkravet på 90 %.
HR indikatorer:
Brutto månedsverk
2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

Faktisk

Jan
1794

Feb
1774

Mar
1779

Apr
1778

Mai
1758

Juni
1758

Juli
1771

Aug
1852

Sept
1830

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1719

1679

1677

Budsjett

1790

1790

1789

1781

1788

1790

1814

1910

1915

1799

1782

1781

2016

1820

1814

1811

1809

1801

1802

1848

1936

1943

1807

1787

1806

Antall brutto månedsverk ligger gjennomgående under budsjett unntatt i januar. Strandveien
boliger er budsjettert med flat periodisering for hele 2017. Tiltaket ble gradvis nedtrappet og
avviklet helt i juni. Dette forklarer ca 35 månedsverk av det positive avviket de siste månedene.
Rent økonomisk har dette ikke noe positiv effekt fordi det har vært finansiert med tilskudd på
kommunalt nivå. Tilskuddet er nå avviklet. Det vises til omtale lenger ned av planlagt omstilling
som vil bety ytterligere reduserte lønnskostnader, økt poliklinisk aktivitet og redusert antall
brutto månedsverk. Ved inngangen til september, ser vi at omstillingen har gitt effekter i form av
en nedgang på 21 brutto månedsverk.
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Sykefravær

Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå. Klinikken har utarbeidet en IAhandlingsplan og avdelingsvise planer er under utarbeidelse.
AML brudd

Det har vært en reduksjon i antall AML-brudd med 22,8 % fra 2015 til 2016. Målet for 2017 er
en videre reduksjon med 25 %. Inngangen til 2017 har vært utfordrende med en vekst i antall
AML-brudd. De siste månedene har det vært en positiv trend.
Tiltak går ut på å styrke kompetansen i bruk av GAT ute på avdelingene og sikre at
bemanningsplaner legges inn med riktig regelsett og at det legges inn dispensasjoner når
vilkårene for det foreligger. Det overvåkes at bytte av vakter ikke medfører brudd.
Kalenderplaner innføres. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens
AMU.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

PHR

Resultat hittil i år
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

-13 779
-1 722
-6 888

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-20 667

Psykisk helse og rus viser et underskudd fra ordinær drift pr april på 13,8 MNOK. Styringsfart pr
april er minus 1,7 MNOK pr måned.
Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på minus 20,7 MNOK.

Ut året
Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Risiko tiltakseffekter
Sum av klinikkens tiltak p.t.
Prognose for året inkl. tiltak

PHR
-20 667
-10 000
23 934
-6 732

Gevinst ved iverksettelse av planlagte omstillingstiltak omtalt over, er beregnet til 23,9 MNOK.
Forutsetningen for at besparelsen skal realiseres, er at tiltakene med etablering og styrking av
ambulante team skjer trinnvis med reduksjon av døgnkapasitet. Tilpasning av døgnkapasitet er i
all hovedsak allerede gjennomført og arbeidet tid og årsverk viser riktig tendens nå og sterkere
tendens i september. Det er lagt inn en risiko på 10 MNOK. I denne summen er det også tatt
høyde for at avdelingene i varierende grad har bremset forbruket i forkant av gjennomføringen
av innsparingstiltak, f.eks ved å holde stillinger ledige ved naturlig avgang. Noe av
tiltakseffektene ligger dermed allerede inne i resultatet pr august.
Det vil bli krevende å oppnå økonomisk balanse ved årsslutt. Oppdatert prognose viser et antatt
årsresultat på -6,7 MNOK. Antall brutto månedsverk i september viser en betydelig nedgang på
21. Det forventes en positiv inngangsfart mot 2018.
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Spesifisering av tiltak:

Tiltak

Sept

1. Tilpasning døgnkapasitet DPS

- 509 - 2 768
1 197 1 374
378
- 572
1 590 1 643
- 1 984 - 2 381
- 1 637 - 1 964
- 1 531 - 1 837
- 2 874 - 6 126

2. Styrkning ambulant virksomhet DPS
3. Tilpasning drift yngre voksne
4. Tilpasning drift BUPA
5. Døgnkapasitet Lier akutt
6. Aktivitetsstyrt bemanning sykehus/DPS/ARA
7. Ny bemanningsgjennomgang Blakstad/Lier
8. Produktivitet/aktivitet i poliklinikker

SUM

Okt

Nov

- 2 751
1 330
- 556
- 686
1 590
- 2 460
- 2 029
- 1 898
- 7 461

des
- 2 842
1 374
- 757
- 709
1 643
- 2 381
- 1 964
- 1 837
- 7 473

Total ut
året
- 8 870
5 274
- 935
- 1 966
6 464
- 9 206
- 7 594
- 7 102
- 23 934

Tiltakspakken bygger på følgende elementer:
- Reduksjon i kapasitet på døgn
- Tilpasse bemanning til aktivitet
- Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
- Bedret pasientflyt og forløpsstyring
- Døgnkapasitet Lier
- Økte polikliniske inntekter/økt aktivitet og kodeforbedring
Reduksjon i kapasitet på døgn
Vestre Viken har et høyt antall DPS døgnplasser i forhold til sammenlignbare helseforetak i HSØ.
Det er utarbeidet en plan for hvert enkelt DPS og for utrednings og rehabiliteringstilbudet for
unge voksne som innebærer en reduksjon av antall døgnplasser med om lag 10-15 %. Dette
arbeidet er iverksatt.
Aktivitetsstyrt bemanning
Aktivitetsstyrt bemanning er en modell for bemanningsdimensjonering der aktivitet og
pasientflyt definerer bemanningsbehovet. Dette er igangsatt og er spesielt forsterket innen
sykehuspsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien i tett samarbeid med linjeledelsen og HR
avdelingen.
Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
I voksenpsykiatrien skal alle DPS-ene øke ambulant kapasitet ved både nyetablering og styrking
av eksisterende tilbud. For å redusere innleggelser og reinnleggelser skal tilbudene rettes mot
pasienter som skrives ut fra sykehuspsykiatrien og som trenger sammensatte tilbud over tid.
BUPA skal også videreutvikle sine ambulante tilbud etter samme modell. Etablering av disse
ambulante teamene vil også medføre økt poliklinisk aktivitet.
Bedret pasientflyt og forløpsstyring
For å oppnå de forutsatte effekter med reduserte døgninnleggelser og økt poliklinisk og
ambulant aktivitet, skal det utvikles en tydeligere styring av pasientflyten. Dette innebærer blant
annet mottaksplikt på alle nivåer i pasientkjeden. I tillegg er det utviklet egen mottaksenhet på
Blakstad sykehus, etter mønster fra Lier og Oslo psykiatrien. Nytt pasientforløpssystem er
innført samtidig med at mottaket ble opprettet.
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Døgnkapasitet Lier
Sykehusavdelingen på Lier skal etter planen avvikles innen mars 2018. Det har de siste
månedene vært en betydelig økt tilstrømning av pasienter til avdelingen. Dette kommer i tillegg
til en reduksjon i utskrivingene fra Blakstad og utfordringer i pasientflyt mellom Lier sykehus og
Drammen DPS. Det gjør det nødvendig å styrke akuttfunksjonen noe, midlertidig frem til
avviklingen.
Aktivitet/produktivitet poliklinikker
Det tas en gjennomgang av aktivitet, produktivitet og case-mix (mix av type konsultasjon –
pasientoppmøte, ambulant, telefon osv) i alle avdelinger. Analyser viser at det er potensiale for
økt produktivitet/aktivitet, bedre case-mix og tilsvarende økt inntekt. Det er utarbeidet
avdelingsvise krav.
Avdelingsvis status på gjennomføring av tiltak:
Asker DPS:
Omstillingen er under arbeid. Antall senger skal etter planen reduseres fra 44 til 25. Det jobbes
med innplassering. Effektene er planlagt med virkning fra november, noe senere enn opprinnelig
planlagt. Dette har bl.a. sammenheng med at flyttingen av en av døgnseksjonene på Blakstad
sykehus (USU) til Hvalstadåsen.
Bærum DPS:
En 5-døgnspost er avviklet som planlagt. Antall senger er redusert fra 38 til 26. Den gjenstående
utfordringen er å tilpasse bemanningen tilsvarende.
Drammen DPS:
Akuttseksjon døgn, som tidligere var plassert ved Psykiatrisk avdeling Lier, er flyttet og slått
sammen med Thorsberg på Konnerud. Antall senger er redusert fra 38 til 19. Bemanningen er
gradvis redusert gjennom naturlig avgang og avvikling av vikariater. En er ikke helt i mål. Det
jobbes med å redusere bemanningen ytterligere.
Kongsberg DPS:
Ny organisasjonsplan ble vedtatt i juni. Antall senger er redusert fra 16 til 11. Grunnturnus er
sagt opp og ny grunnturnus iverksettes fra uke 50. Arbeidet med innplassering har nettopp
startet. Dette er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden holdt
stillinger ledig ved naturlig avgang.
Ringerike DPS:
Ny organisasjonsplan ble iverksatt fra 01.09.17. Antall senger reduseres fra 22 til 17 med
virkning fra nyttår. Dette er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden
holdt stillinger ledig ved naturlig avgang.
Sykehus:
Psykiatrisk avdeling Lier er planlagt avviklet og sammenslått med psykiatrisk avdeling Blakstad
fra 01.03.18. På grunn av økt tilstrømning av pasienter til Lier har det som et midlertidig tiltak
vært nødvendig å styrke akuttfunksjonen. Det har vært vanskelig å rekruttere nok ansatte til
denne akuttfunksjonen. Rent økonomisk har dette medført en mindre økning i kostnadene enn
forutsatt. Rent faglig har dette vært en krevende situasjon. Det har videre vært en full
gjennomgang av bemanningsplaner ved øvrige seksjoner.
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BUPA:
Tverrfaglig vakt er avviklet som planlagt. Tilpasning av døgndrift er ikke kommet i gang som
planlagt. Videre er det ikke noen effekter av alle tiltak som er satt i gang for å øke inntektene. Ny
avdelingssjef tiltrådte 1. september og det jobbes nå videre med tiltakene.
Avdeling for rus og psykiatri (ARA):
Mer stabil legedekning og noen endringer i bemanning er gjennomført og gir effekt. Det er også
gjennomført tiltak for å bedre flyt mellom ARA og sykehuspsykiatrien, samt å øke
avgiftningskapasitet ved bedre forløpsstyring. Ny avdelingsleder er tiltrådt og ytterligere tiltak
vil avklares med leder.
Felles:
Det er gjennomført flere tiltak for å øke polikliniske inntekter. Blant annet er det gjennomført
kurs for behandlere for å sikre riktig registrering. Det er innført individuelle målkrav for
produktivitet. Det er overført ressurser fra døgnbehandling til poliklinikk. Etter planen skal
dette begynne å få effekt på inntektene fra september.
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• • • VESTRE VIKEN
MEDISINSK DIAGNOSTIKK
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Medisinsk diagnostikk
ØKONOMI
Driftsresu ltat i KR. (1.000)

AKTIVITET
Ekst ern poliklini kk

Virkelig

-1 4 32

Mål

o

Avvi k

-1 432

Ifjor

-621

V irkelig

21

Mål

23

mikrobiologi ANTALL

Awi k

·2

(1 .000 )

Ifjor

21277

Virkelig

91%

KVALITET
End elig svar nest e d ag

Mål

90%

ø.hjelp og inneliggende

Avvik

1%

BILDE

I fjor

91 %

KVALITET
Svar innen 5 virkedager

V irkelig

86%

Mål

95%

poliklinikk BILDE

Avvik

-9%

ANDEL

Ifjor

78%

KVALITET

V irkel ig

2,0

Mål

3,0

prior iterte prøver (hud )

Avvik

-1,0

pat ologi ANTAU UKER

I fjor

1,6

Virkelig

93%

Mål

90%

innen 5 dager patologi

Avvik

3%

ANDEL

Ifjor

91%

VIrkelig

54

Mål

30

Avvik

24

Ifjor

20

Virkelig

62

Mål

65

Gj.sntt svartid normal-

KVALITET
CITO/pakkeforløp besvart

AKTIVITET
Ekst ernt kjøp av blod
ANTALL

KVALITET
Svartid t roponin Ø.hj elp i
akuttmottak

Avvik

-3

ANTALL mi nutter

Ifjor

63

HR

Virkelig

630

Brutto m ånedsverk

Mål

628

(t om neste m åned)

Avvik

2

ANTALL

Ifjor

610

Virkelig

7, 1

HR
Sykef ravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

HR
AML br udd
ANTALL

Verdi pr m åned i år og 1 fjor (grå)

Denne m åned

Mål

5,9

Avvik

1,2

Ifjor

4,6

Virkelig

222

Mål

173

Avvik

49

Ifjor

239

Klinikkdirektørs vurdering
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Klinikkens økonomiske resultat for august viser et underskudd 1,4 MNOK og et underskudd
hittil i år på 3,6 MNOK. Underskuddet er i hovedsak knyttet til lavere polikliniske inntekter enn
budsjettert innenfor medisinsk biokjemi og bildediagnostikk, samt innleie av radiologer for å
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dekke opp vakante stillinger. Klinikken har hatt relativt høyt sykefravær hittil i år med dertil
høye vikarkostnader. Det er stor variasjon mellom avdelingene, og utviklingen følges tett av
klinikkledelsen. Klinikken vil ha fokus på å redusere innleie- og lønnskostnader, og holde
månedsverk i henhold til budsjett. I tillegg vil det være viktig å oppnå poliklinisk aktivitet opp
mot budsjett for å kunne nå et resultat i balanse.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
Regnskap Budsjett
denne
hittil i år hittil i år
perioden

Avvik
hittil

%
Avvik

Basisramme
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter

- 36 718
- 87
- 14 917
- 51 722

- 36 718
- 72
- 16 097
- 52 888

15
- 1 181
- 1 166

- 254 483
- 425
- 136 601
- 391 509

- 254 483
- 572
- 143 413
- 398 467

- 147 -25,8 %
- 6 811 -4,7 %
- 6 959 -1,7 %

Varekostnader
Kjøp av helsetjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader

7 831
- 117
313
44 355
768

8 154
72
159
43 504
999

323
189
- 154
- 851
230

71 761
310
3 490
311 381
8 168

76 203
603
1 700
310 903
9 058

4 442 5,8 %
293 48,6 %
- 1 789 -105,2 %
- 478 -0,2 %
890 9,8 %

4
53 154

52 888

-4
- 267

9
395 118

398 467

- 1 432

3 609

SUM Driftskostnader inkl. finans

Resultat

1 432

0,0 %

-9
3 349

0,8 %

- 3 609

-0,9 %

Klinikkens resultat for august viser et underskudd på 1,4 MNOK og et underskudd hittil i år på
3,6 MNOK.
Inntektene har et negativt avvik i august på 1,2 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 7,0
MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til polikliniske inntekter innen medisinsk biokjemi og
bildediagnostikk. Innenfor medisinsk biokjemi er det budsjettert med økning i henhold til
tidligere år, hvor den polikliniske aktiviteten har hatt en aktivitetsvekst fra året før på omtrent
10 %, mens aktiviteten hittil i år viser en økning på 4 % i forhold til fjoråret. Innenfor
bildediagnostikk har nedetid på enkelte lab’er og mangel på radiologkapasitet medført lavere
poliklinisk aktivitet enn budsjettert.
Varekostnadene har et positivt avvik både i august og hittil i år på henholdsvis 0,3 MNOK og 4,4
MNOK.
Det er krevende å rekruttere radiologer, og klinikken har benyttet innleie for å kunne
opprettholde akseptable vente- og svartider. Innleiekostnadene har et negativt avvik hittil i år på
1,8 MNOK. Klinikken har fokus på rekruttering og enkelte radiologstillinger blir bemannet de
neste månedene, men klinikken ser det fortsatt nødvendig å benytte noe innleie også videre.
Lønnskostnadene har et negativt avvik i august på 0,9 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 0,5
MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til vikarbruk.
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Aktivitet:
Ekstern poliklinikk mikrobiologi
Antall polikliniske analyser (ekstern poliklinikk) innenfor mikrobiologi har økt med 10 % hittil i
år sammenlignet 2016. Økningen i aktivitet er sesongbetont, og spesielt knyttet til PCR-analyser
og influensadiagnostikk i begynnelsen av året. Antall analyser ligger under målet for august og
hittil i år. Det forventes noe høyere sesongbetont aktivitet utover høsten. Klinikken har fokus på
å rekruttere og behold eksterne rekvirenter for å opprettholde den budsjetterte aktiviteten.
Eksternt kjøp av blod
Eksternt kjøp av blod ligger over måltallet for august og hittil i år. På grunn av høyt forbruk av
blod i desember var lagrene lave i januar. Det har i tillegg vært vanskelig å få tappet nok blod på
grunn av høyt sykefravær blant giverne over en lengre periode i begynnelsen av året, noe som
har medført økt behov for eksternt kjøp. Avdelingen har fokus på økt tapping og økt grad av
selvforsyning. Trenden fra januar viser nedgang, og det har vært en kraftig reduksjon i ekstern
kjøp fra januar til juni, mens det i juli og august har vært behov for å kjøpe noe spesialprodukter
til enkelt pasienter. Målet for klinikken er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med
ordinære blod og blodprodukter, men noen spesialprodukter vil alltid måtte kjøpes eksternt.
Kvalitet:
Svartid - Bildediagnostikk
Avdeling for bildediagnostikk måler bl.a. svartider gjennom statistikk på andel pasienter som
har fått svar/tolkning på bildeundersøkelser. Måltallet for andel inneliggende pasienter
(inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. I
august ligger faktisk andel på 91 %, mens hittil i år ligger på 88 %. Parameteren som måler
svartid innen 5 dager for polikliniske pasienter har et måltall på 95 %. Andel polikliniske
pasienter som har fått svar innen 5 dager ligger i august på 86 %, mens hittil i år ligger på 77 %.
Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlige medisinskfaglige prioriteringer og er i all
hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag.
Avdelingen ser en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved
inneliggende og poliklinisk aktivitet. Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet
på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe som kan medføre en uønsket økt vente- og svartid for
de polikliniske undersøkelsene og avdelingen ser at målet på 95 % blir vanskelig å oppnå med
dagens radiologressurser.
Svartid - Patologi
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrerte prøver i pakkeforløp som er besvart innen
5 kalenderdager. Måltallet for 2017 er satt til 90 %. Hittil i år er 95 % av prøvene besvart innen 5
kalenderdager. Måltallet for gjennomsnittlig svartid for uprioriterte prøver (hudprøver) er satt
til 3 uker. Avdelingen opplever en økning i antall prøver, noe som i perioder har medført en
økning i svartidene. Svartiden hittil i år er på 3,3 uker og avdelingen ser at det med den økende
prøvemengden kan være utfordrende å nå målet for året på 3 uker.
Svartid - Laboratoriemedisin
Avdeling for laboratoriemedisin måler blant annet svartid for troponin (biokjemisk
hjertemarkør) ø-hjelp i akuttmottakene ved de fire sykehusene. Svartiden varierer mellom de
ulike sykehusene. Gjennomsnittlig svartid i august er 62 minutter mens den hittil i år er på 67
minutter. Måltallet for 2017 er satt til 65 minutter. Svartiden har gått ned fra i begynnelsen av
året og avdelingen har fokus på å opprettholde den lave svartiden.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk

Brutto månedsverk hittil i år ligger 4 månedsverk over budsjett. Avviket skyldes økning i bruk
av vikarer og overtid i forbindelse med sykefravær. Klinikken gjennomfører tiltak for å redusere
vikar og overtidskostnader, og sammen med at det sesongbetonte sykefraværet er redusert i
forhold til i begynnelsen av året, forventes månedsverkene å ligge under budsjett i månedene
fremover. Prognosen for året er månedsverk i balanse.
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Sykefravær

Sykefraværet for perioden januar – juli har vært høyere enn måltallet, 7,9 %, mot måltallet på
6,4 %. Sykefraværet ligger fremdeles relativt høyt i juli, 7,1 % sammenlignet med samme
periode i fjor, men viser en nedgang fra begynnelsen av året.
Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,6 % og langtidsfraværet på 5,4 %.
Sammenlignet med samme periode i 2016 viser sykefraværsprosenten en økning på 2,2 % poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett og
fortløpende i alle avdelingene.
AML brudd

Antall AML brudd hittil i år ligger 124 brudd over måltallet. Sammenlignet med fjoråret er det en
reduksjon i antall AML brudd på 21 %. Avviket mot måltallet hittil i år skyldes blant annet mye
sykdom hvor vaktene ofte må dekkes av ansatte i 100 % stilling da det er vanskelig å få tak i
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riktig vikarkompetanse på kortsikt. Det er vanskelig å rekruttere radiologer, og lav
radiologbemanning har medført at det er flere vakante vakter som må dekkes opp.
Avdelingssjefene følger kontinuerlig opp riktig relevant registrering av AML brudd og har fokus
på å redusere antall AML brudd.

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Klinikken viser et underskudd fra ordinær drift pr august på 3,6 MNOK. Resultatet hittil i år
inkluderer engangseffekter på 2,4 MNOK. Polikliniske inntekter innenfor medisinsk biokjemi og
mikrobiologi ligger under budsjett. Det er budsjettert med en økning i polikliniske inntekter
innenfor medisinsk biokjemi i henhold til tidligere års aktivitetsvekst, men denne
aktivitetsveksten er ikke oppnådd pr 2. tertial, men det forventes noe høyere aktivitet både
innenfor mikrobiologi og medisinsk biokjemi utover høsten på grunn av sesongbetont sykdom. I
tillegg er det forventet noe økning i poliklinisk inntekt innen radiologiske undersøkelser
(Brystdiagnostisk senter) pga kodefeil tidligere i år.
Styringsfart pr august korrigert for engangseffekter ville gi et underskudd på 4,2 MNOK for året.

Klinikken har budsjettert med en inntektsøkning innen bildediagnostikk knyttet til økt
poliklinikk CT og MR. Økt aktivitet er ikke oppnådd pga manglende radiologkapasitet pr. 2.
tertial, men tiltaket forventes å gi effekt gjennom en økning av CT poliklinikk de neste
månedene. Klinikken har fokus på bruk av fondsmidler og det er forventet et høyere forbruk ut
året enn hittil i år.
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For å oppnå er resultat i balanse har klinikken iverksatt tiltak. Tiltakene innebærer reduksjon
av variable lønnskostnader og redusert innleie, og skal ha en totaleffekt på 3,1 MNOK. Det er
stort fokus på å rekruttere inn i faste stillinger for å redusere innleie av radiologer til et
minimum.
Lønn for september, forutsatt samme refusjonsnivå som august, viser et positivt avvik på 1,4
MNOK for klinikken.
Klinikkens prognostiserte resultat for året er et resultat i balanse.
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PREHOSPITALE TJENESTER
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Prehospitale tjenester
1

2

3

4

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

6

Prognose
3 000

283

6 006

Mål

0

0

0

Avvik

283

6 006

3 000

I fjor

1 174

1 098

3 267

Virkelig

3 354

28 011

42 117

Mål

3 279

27 883

42 067

Avvik

75

128

50

I fjor

3 279

27 883

42 067

AKTIVITET
AMK telefonhenvendelser til
113
ANTALL

Virkelig

2 543

20 801

31 411

Mål

2 634

20 121

30 711

Avvik

-91

680

700

I fjor

2 634

20 121

30 710

AKTIVITET
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL

Virkelig

2,00

2,11

2,15

Mål

2,15

2,15

2,15

Avvik

-0,15

-0,04

0,00

I fjor

2,06

2,11

2,12

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

340

333

333

Mål

338

328

328

Avvik

2

5

5

I fjor

331

318

322

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,7

8,6

8,4

Mål

8,2

8,0

7,9

Avvik

0,5

0,6

0,5

I fjor

7,5

6,6

7,4

Virkelig

25

148

382

Mål

60

276

382

Avvik

-35

-128

0

I fjor

66

386

637

AKTIVITET
Oppdrag med ambulanse
ANTALL tusen

(etterskuddsvis)

7

Hittil i år

Virkelig

(etterskuddsvis)
5

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Klinikkdirektørs vurdering
Klinikken forventer et resultat på 3 MNOK i overskudd for 2017. Det er stort fokus på resultat i
henhold til budsjett i alle avdelinger i klinikken.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
Regnskap Budsjett
denne
hittil i år hittil i år
perioden

Avvik
hittil

% Avvik

Basisramme
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter

- 26 291
- 3 953
- 30 244

- 26 291
- 4 110
- 30 401

- 157
- 157

- 201 457
- 29 636
- 231 093

- 201 457
- 27 570
- 229 027

2 066
2 066

7,5 %
0,9 %

Varekostnader
Kjøp av tjenester
Lønnskostnader
Andre driftskostnader

224
60
20 734
8 943
29 961

180
33
20 958
9 230
30 401

- 44
- 27
225
286
440

2 216
297
154 624
67 944
225 086

1 536
273
153 202
74 016
229 027

- 681
- 24
- 1 422
6 072
3 941

-44,3 %

283

- 6 006

SUM Driftskostnader inkl. finans

Resultat

- 283

0,0 %

6 006

-8,7 %
-0,9 %
8,2 %
1,7 %
2,6 %

Resultatet viser et overskudd på 0,3 MNOK i august og i perioden januar til og med august 6,0
MNOK i overskudd.
Øvrige driftsinntekter ligger 2,1 MNOK høyere enn budsjett pr august. Øvrige inntekter består av
inntekter for utenlandspasienter i ambulansetjenesten og inntekter for frikort i Pasientreiser.
Varekostnader ligger 0,7 MNOK over budsjettet pr august. Ambulansetjenesten og
luftambulansetjenesten har overskridelse på kjøp av medisinske forbruksvarer. Medisiner må
byttes pga. av holdbarhetsdato og helseekspressene 1 og 3 er nå bemannet med
ambulansepersonell.
Lønnskostnadene ligger 1,4 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Relativt høyt sykefravær gir
økt overtidsbruk. Sykepengerefusjon ligger høyere enn budsjettet, men dekker ikke overforbruk
overtid fullt ut.
Andre driftskostnader ligger 6,1 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere kostnader til
pasientreiser.
Aktivitet:
Ambulanseoppdrag
Endring antall oppdrag jan - aug 2016 / 2017
Endring antall oppdrag jan - aug 2016 / 2017 i %

Akutt
819
7,6 %

Haster
-30
-0,3 %

Vanlig
-661
-8,6 %

Sum antall
128
0,5 %

Antall ambulanseoppdrag ligger 128 oppdrag tilsvarende 0,5 % høyere enn i perioden januar august 2016. Aktiviteten i januar, april, juli og august ligger høyere enn i 2016, mens de øvrige
månedene i 2017 ligger lavere enn fjoråret.
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag pr august ligger på 28 011. Antall vanlige oppdrag ligger
lavere enn i fjor, mens akuttoppdragene har en økning på 819 og 7,6 % og hasteoppdragene en
reduksjon på 30 tilsvarende 0,3 % i forhold til samme periode i 2016. Klinikken følger
utviklingen i aktiviteten nøye.

45

Pasientreiser samkjøringsgrad kommunekryssende turer
Samkjøringsgraden i perioden jan – juli ligger på 2,11. Samkjøringsgrad rapporteres
etterskuddsvis. Samkjøringsgraden er viktig for kostnadsutviklingen og blir fulgt nøye hver
måned. I Helse Sør-Øst er målet at samkjøringsgraden skal være 2. Pasientreiser i Vestre Viken
har et mål på 2,15 i samkjøringsgrad for 2017.
Kvalitet:
Responstider
Følgende mål er satt til responstider i driftsavtalen for Prehospitale tjenester:
 Tettbebygde strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene
 Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk
 Innen 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene
Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal
Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike,
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som både har tettbebygde og grisgrendte
steder/ områder.
Målene til responstider for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre
Viken fra 01.januar til 10.september bortsett fra i Røyken og Lier. Klinikken finner at
responstidene i Røyken og Lier ikke ivaretar kravet til medisinsk forsvarlighet og finner det
nødvendig å iverksette tiltak.
Målene til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble fra 1.januar til
10.september oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken bortsett fra Kongsberg, Krødsherad, Lier
og Svelvik.
Målene til responstider på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for
kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal ble oppnådd i alle
kommuner bortsett fra Flå og Sigdal i perioden 1.januar til 10.september. PHT finner det
nødvendig å iverksette tiltak for å ivareta responstidsmålene for 2017 og 2018. Det må vurderes
å iverksette tiltak også på dette område.
AMK svartid
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder.
Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til samtalen besvares.
AMK oppnådde svartider på 93,9 % i gjennomsnitt i perioden januar til og med august.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
345
340

335
330

325
320

315
310

305
300

Faktisk

Jan
332

Feb
330

Mar
328

Apr
330

Mai
326

Juni
330

Juli
338

Aug
340

Sept
340

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334

337

332

Budsjett

320

322

328

327

328

326

328

336

338

331

334

322

2016

308

311

318

316

319

318

318

326

331

325

338

333

Forbruk av brutto månedsverk ligger på 333 i gjennomsnitt for perioden januar til og med
september. Brutto månedsverk ligger 5 årsverk høyere enn budsjettet i perioden januar til og
med september. Sykefraværet har vært høyt i 2017. I september ligger brutto månedsverk på
340 mot budsjettert 338, 2 årsverk høyere enn budsjett.
Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble igangsatt 24.10.2016, benyttes fullt ut og
har gitt reduksjon i vikarbruk, men høyt sykefravær gir overskridelse i overtidsbruk. Alle vakter
ved kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten.
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2017 ligger på 328 og prognosen for 2017 ligger på
333.
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Sykefravær

Sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2015 til 7,4 % i gjennomsnitt for 2016. Sykefraværet i
2017 i perioden januar til og med juli ligger på 8,6 % mot budsjettert 8,1 %.
Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og tar raskt kontakt med
sykemeldte.
AML brudd

Det jobbes meget aktivt med AML brudd i klinikken.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år
Resultat hittil i år

PHT
6 006

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

-4 320
211
844

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

6 850

Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift pr august på 6,0 MNOK.
Kostnadsreduksjonen på pasientreiser og inntekter fra utenlandspasienter forventes ikke å
fortsette på samme nivå som i 2.tertial og reduseres med 4,3 MNOK.

Ut året

PHT

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året
Sum av klinikkens tiltak p.t.

6 850
-3 850
0

Prognose for året inkl. tiltak

3 000

I engangseffekter ut året på 3,9 MNOK ligger aktivitetsøkning i pasientreiser og
ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten har planlagt innføring av hvit bil som vil bedre
responstidene, men øke driftskostnadene de siste månedene i år.
Prognosen vurderes til 3 MNOK i overskudd.
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INTERN SERVICE
Måltavle pr. 2.tertial 2017
Intern service
1

2

3

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

5

6

7

8

9

8

Hittil i år

Prognose
2 873

Virkelig

493

2 491

Mål

0

0

0

Avvik

493

2 491

2 873

I fjor

-114

-5 364

1 440

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

568

540

537

Mål

562

534

532

Avvik

6

5

5

I fjor

572

551

546

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,8

10,3

10,0

Mål

9,7

9,7

9,7

Avvik

-0,9

0,6

0,3

I fjor

7,2

9,4

9,2

Virkelig

70

476

600

Mål

43

291

478

Avvik

27

185

122

I fjor

60

276

382

Virkelig

15

197

314
314

(etterskuddsvis)

4

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL
ENERGI - Energiforbruk
(KwH) per m2.
Oppvarmet areal

Mål

16

202

Avvik

-1

-6

0

I fjor

17

200

313

Virkelig

324

326

333

Mål

307

325

333

Avvik

17

1

0

I fjor

308

325

333

IKT - Antall IKT tjeneste i
tjenestekatalog med
Sykehuspartner (skal
reduseres)

Virkelig

241

241

180

Mål

240

240

180

Avvik

1

1

0

I fjor

254

257

256

AVFALL - Sorteringsgrad
materialgjenvinning

Virkelig

27 %

25 %

25 %

Mål

24 %

23 %

25 %

Avvik

3%

2%

0%

I fjor

26 %

23 %

23 %

Virkelig

1,25

1,15

1,15

Mål

1,19

1,14

1,15

Avvik

0,06

0,00

0,00

I fjor

1,15

1,15

1,16

Virkelig

78 %

78 %

80 %
80 %

TEKSTILER - Personaltøy
(kr) pr brutto månedsverk
behandlingspersonell

MAT - Antall middager ift
antall liggedøgn somatikk

MTU- Andel periodisk
vedlikehold iht plan

Mål

80 %

80 %

Avvik

-2 %

-2 %

0%

I fjor

40 %

45 %

51 %

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jun

Jul

Jul

Aug

Aug

Sep

Sep

Okt

Okt
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Klinikkdirektørs vurdering
Intern Service utviklet en omfattende tiltakspakke for budsjett 2017 på 22 MNOK. Dette var
nødvendig effektivisering for å håndtere de store kostnadsøkningene som treffer klinikken i
løpet av året. Tiltakene skulle dekke inn økninger innen leiekostnader, servicekontrakter og
øvrige driftskostnader, i tillegg til kravet om den årlige effektiviseringen for klinikken. En stor
del av kostnadsbasen i Intern Service er dessuten vanskelig å påvirke for inneværende år. Dette
gjelder kostnader til Sykehuspartner, energiforbruk, kommunale avgifter og lignende. Prosessen
rundt gjennomføring av tiltakene følges nøye, og klinikken ser at flere av tiltakene ikke kan
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gjennomføres eller har forsinket effekt. Det er implementert nye tiltak gjennom året for å
kompensere for dette. Utviklingen av disse gjengis nedenfor.
Vi ser at kostnadene til Sykehuspartner er lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.
Dette skyldes i hovedsak en samlet reduksjon av kostnader til regionale prosjekter, herunder er
infrastruktur moderniseringsprosjektet (iMod) stoppet. Det forventes ut ifra dette at IKT
området vil vise et overskudd målt mot budsjett ved årets slutt.
Intern Service har et overskudd mot budsjett hittil i år på 2,5 MNOK. Hovedårsaken til dette er,
som nevnt over, overskudd innenfor IKT området i tillegg til et positivt resultat på
lønnsområdet. Det er også et lite overskudd på energiforbruk så langt i år. Klinikken har
merforbruk på driftskostnader til medisinskteknisk utstyr, porto, transportmidler, avfall-/ og
kommunale avgifter og tekstiler.
For øvrige parametere er det AML brudd, sykefravær og forbruk av månedsverk som har
utviklet seg negativt i forhold til plan, disse kommenteres særskilt nedenfor.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

pr august
Basisramme
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter
Varekostnader
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
denne
perioden

Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil

% Avvik

- 68 669
- 7 218
- 75 887

- 68 669
- 7 199
- 75 868

19
19

- 536 373
- 57 518
- 593 891

- 536 373
- 57 250
- 593 623

268
268

0,5 %
0,0 %

1 701
28 489
45 203

1 447
28 738
45 683

- 254
248
480

12 789
195 248
383 334

12 456
199 166
382 000

- 333
3 917
- 1 334

-2,7 %

1
75 394

75 868

-1
474

29
591 400

593 623

2 222

0,4 %

493

- 2 491

2 491

0,4 %

- 493

0,0 %

2,0 %
-0,3 %

- 29

Økonomisk resultat viser et overskudd på 2,5 MNOK målt mot budsjett hittil i år. Hovedårsaken
til overskuddet er innenfor IKT området og skyldes reduserte kostnader til regionale prosjekter,
herunder infrastruktur moderniseringsprosjektet (iMod), redusert kostnad til arbeidsflater og
vakant stilling. Det er overskudd på lønnsområdet som i hovedsak skyldes gjennomføring av
tiltak, herunder et prosjekt knyttet til automatisering av renhold, samt frikjøp tidlig på året av
prosjektstillinger innenfor IKT området.
Inntekter og varekostnader utvikler seg, i stor grad, i tråd med budsjettet.
Lønnskostnadene ligger 3,9 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes i hovedsak tre
forhold. HSØ har frikjøpt personell innenfor IKT området, for å delta i gjennomføring av
regionale prosjekter. Disse kostnadene refunderes og reduserer lønnskostnadene. I tillegg ble et
større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet effektuert ultimo 2016. Dette har gitt
positive resultater på lønnskostnadene hittil i år. Til slutt er det hittil i år ikke forbrukt
kompetansemidler i tråd med budsjettet. Disse forventes brukt nå i løpet av høsten.
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Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1,3 MNOK pr. april. Innenfor IKT området er det
lavere kostnader til tjenester kjøpt av Sykehuspartner, som beskrevet over. Driftskostnader til
medisinskteknisk utstyr, avfall- /og kommunale avgifter samt til porto, transportmidler og
tekstiler viser et merforbruk. Merforbruk for driftskostnader til medisinskteknisk utstyr skyldes
økte kostnader til vedlikehold, som følge av betydelig økte investeringer de siste årene. Øvrige
økninger skyldes i hovedsak omstillingstiltak som ikke har gitt tilstrekkelig effekt
Aktivitet:
ENERGI (energiforbruk KwH pr m2 oppvarmet areal)
For måling av energiforbruk pr m2 er periodisering av måltallene satt i forhold til utviklingen i
fjor. Både for måneden og hittil i år er forbruket noe lavere enn planen. Det forventes at
forbruket vil ligge på om lag samme nivå som i fjor, ved årets slutt. Energiforbruk har stort fokus
i foretaket og følges tett.
TEKSTILER (forbruk av personaltøy målt mot antall månedsverk)
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for
samme periode. Forbruket er høyere enn plan denne måneden, men er i henhold til plan hittil i
år. Det er tiltak under arbeid for å sikre like rutiner for tekstilhåndtering på sykehusene.
Klinikken vil periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal
ressursutnyttelse.
IKT (antall IKT tjenester i tjenestekatalog med Sykehuspartner)
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til
Sykehuspartner fra 252 til 180 i løpet av 2017. Målet er satt for å følge opp standardisering og
konsolidering av tjenesteporteføljen, med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og
HSØ. Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen
ligger i at det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar
2017. Foreløpig er resultat i tråd med plan. Fokuset i Vestre Viken på å redusere antall tjenester
har bidratt til at HSØ har satt i gang et regionalt prosjekt for å redusere antall tjenester.
MAT (antall middager ift antall liggedøgn – somatikk)
Antall middager målt mot liggedøgn er i tråd med planen hittil i år. Klinikken har etablert
samarbeid med øvrige klinikker for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket, og
klinikkene har generelt blitt flinkere til å bestille riktig antall middager i forhold til behovet.
MTU (andel periodisk vedlikehold iht plan)
Klinikken har som målsetting at 80 % av det planlagte vedlikeholdet av medisinskteknisk utstyr
skal være gjennomført i løpet av 90 dager. Funksjonelle arbeidsprosesser tilsier at det alltid vil
være en andel som går utover 90 dager, men det er fokus på at andelen skal være så lav som
mulig. Fra 2015 har andelen gjennomførte vedlikeholds jobber innen fristen økt betydelig.
Målsettingen i år er at dette ligger stabilt på 80 % hver måned. Resultatet hittil i år er 78 %.
Kvalitet:
AVFALL (sorteringsgrad på avfall til materialgjenvinning)
Av avfall som sorteres, er det mest miljøvennlig å sortere avfall til materialgjenvinning. Dette
består av matavfall, papp/papir, plast, metall og glass. Fokus i år vil være økt tilrettelegging i
kantiner og vestibyler, samt å vurdere etablering av sortering av plastkanner der forbruket av
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dette er stort. Avfall til materialgjenvinning vil variere noe fra måned til måned fordi ikke alle
fraksjoner som inngår leveres hver måned. Hittil i år er resultatet bedre enn målet.
HR indikatorer:
Brutto månedsverk

Forbruk av årsverk i Intern Service ligger på 540 for perioden jan – sep, 5,4 årsverk høyere enn
budsjettert. Inkludert i tallene er frikjøp av IKT personell hvor lønnsmidler for dette personellet
refunderes fra HSØ, mens antall årsverk ikke reduseres. Videre er det høyere refusjoner for
sykelønn- og fødselspenger enn forutsatt, samtidig som vikarkostnader ikke har økt tilsvarende.
Dette gir seg også utslag i lavere lønnskostnader, men viser ikke tilsvarende reduksjon i forbruk
av årsverk. Lønnsområdet viser også et underforbruk målt mot budsjett hittil i år. Det ligger inne
omstillingstiltak som reduserer budsjettet med 5,6 årsverk i 2017. Klinikken har opprettholdt
kravet om ansettelsesstopp så langt i 2017, noe som er en medvirkende årsak til reduksjonen.
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Sykefraværet i klinikken ligger over plan hittil i år og for tilsvarende periode i fjor. For siste
måned (juli) ligger sykefraværet på 8,8 %, dette er bedre enn plan, men fortsatt høyere enn
fjoråret for måneden. Det har vært en svak reduksjon i korttidsfraværet fra 2016, og en noe
høyere økning i langtidsfravær. Sykefraværet følges tett og regelmessig i alle avdelingene og
målsettingen for 2017 er å redusere fraværet.
AML brudd
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For hele klinikken viser antall brudd en nedgang i august etter en topp i juli. I løpet av
sommermåneden har det vært en økning i antall brudd. Det synes som at regelsett for alle
hjelpeplaner og ferievikarer ikke har blitt registrert i GAT.
Brudd i Intern Service er som tidligere i år fordelt på flere bruddtyper, med en overvekt på
brudd på reglen om fri på søndager og ukentlig arbeidsfri.

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

KIS

Resultat hittil i år

2 491

Periodiserings- og engangseffekter
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

-1 450
130
520

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

3 011

Intern service viser et overskudd fra ordinær drift hittil i år på 2,5 MNOK. Hensyntatt
engangseffekter som utbetalt bonus tidlig på året og kompetansemidler, som vil bli benyttet gir
det et månedlig overskudd ut året på 0,1 MNOK. Dette vil gi et akkumulert resultat for året på 3,0 MNOK.

Ut året

KIS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året
Sum av klinikkens tiltak p.t.

3 011
-968
830

Prognose for året inkl. tiltak

2 873

Resultatkrav
REST

pos i ti v = ti l s trekkel i g ti l ta k, nega ti v = ul øs t utfordri ng

0
2 873

Klinikken forventer engangseffekter på ca. 1,0 MNOK ut året. Intern Service har nedjustert
omfanget av servicekontrakter på MTU. Dette har gitt god effekt på resultatet hittil i år, men det
forventes noe høyere kostnader som følge av flere reparasjoner framover. Det er samtidig et
mindre forbruk på driftskostnader til bygg, som tilskrives lavere aktivitet i utøvende avdeling i
ferien. Det forventes at kostnadene vil øke framover.
Budsjett 2017 inneholder kostnadsreduksjoner på 8,9 MNOK som ikke ble løst med konkrete
tiltak før budsjettarbeidet var sluttført. Klinikken har i etterkant utarbeidet nye tiltak. Den nye
tiltakspakken estimeres til å gi en effekt ut året på 0,8 MNOK.
Klinikken har definert nye tiltak som følger
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Tiltak
Gjennomgang av avtaler MTU
Jonatan clean ved HSS
Ny avtale mobiltelefoni
SUM

Sept

Okt
- 175
- 10
- 185

Nov
- 175
- 30
- 10
- 215

- 175
- 30
- 10
- 215

des
Total ut året
- 175
- 700
- 30
- 90
- 10
- 40
- 215
- 830

Intern Service har gjort en gjennomgang av gjeldende servicekontrakter av det
medisinsktekniske utstyret. Kontraktene er gjort rimeligere ved å justere enkeltkontrakter fra
fullservice til periodisk vedlikehold eller ved å ta ut enkeltkomponenter av kontraktene. Dette
gir reduserte kostnader, men redusert tilbud fra leverandørene. Tiltaket medfører økt risiko for
at det kan bli nødvendig å foreta flere reparasjoner for egen regning enn tidligere. Videre
standardiseres renholdet ytterligere ved innføring av automatisert renhold også ved den siste
lokasjonen i VVHF (HSS). Utover dette er det utarbeidet ny avtale for bruk av mobiltelefoni.
Samlet omstillingspakke i budsjettet og effekt av nye tiltak skal, sammen med et forventet
overskudd innenfor IKT området gi et estimert overskudd for året på ca. 2,9 MNOK.
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Dato:
Saksbehandler:

09.09. 2017
Kvalitetsavdelingen/
HMS-avdelingen

Saksnr.
43/2017

Møtedato
25.09.2017

Direkte telefon:
Vår referanse:
Deres referanse:
Klinikk/avdeling:

Saksfremlegg
Eksterne tilsyn – status pr. 2. tertial 2017
Møte
Styremøte
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Drammen, 18. september 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 32 80 30 00
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering, eller som fortsatt ikke er avsluttet. I
den foreliggende saken gis status pr. 2.tertial 2017

Saksutredning
I 2. tertial 2017 har det vært 6 tilsyn, jfr. vedlagte oversikt. Brannvesenet har hatt tilsyn ved tre
lokasjoner. Det ble gitt 2 avvik ved Kongsberg sykehus, ingen ved Drammen sykehus eller Røyse
(Klinikk for psykisk helse og rus). Arbeid med lukking er startet. Luftfartsverket har hatt tilsyn
ved helikopterlandingsplassen ved Drammen sykehus. Det ble påvist et avvik som er lukket.
Mattilsynet har hatt ett tilsyn på Hallingdal sjukestugu med ett avvik. Arbeidet med å lukke
avviket er startet. Lokalt elektrisitetstilsyn har hatt tilsyn i Valbrottveien uten avvik. For detaljer
henvises til vedlegg.

Det har ikke vært noen nye systemtilsyn knyttet til pasientbehandling. Som omtalt ved forrige
rapportering pågår det landsomfattende tilsyn med identifisering og behandling av pasienter
med sepsis (blodforgiftning)/mistanke om sepsis. Ved dette tislynet planlegges det allerede fra
start tre tilsynsbesøk med journalgjennomgang i løpet av 14 måneder. I Vestre Viken er
akuttmottaket ved Drammen sykehus omfattet av tilsynet. Det var tilsynsbesøk i
august/september 2016. Det ble da gitt to avvik. Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får
startet antibiotikabehandling innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets
egne prosedyrer. Liknende avvik er gitt ved de andre sykehus som har vært med i det
landsomfattende tilsynet. Det ble også gitt avvik på at journaldokumentasjon fra akuttmottak til
sengepost ble påvist ikke å være tilstrekkelig. Det er siden arbeidet med forbedringstiltak. Som
ledd i tilsynet fulgte Fylkesmannen opp med nytt tilsyn med journalgjennomgang 31.05.17.
Fylkesmannens vurdering er at sykehuset arbeider godt med oppfølgingen av tilsynet. Arbeidet
er lederforankret. Det er satt i gang flere tiltak, hvor noen er implementert og noen er i ferd med
å bli implementert, og det er etablert systematisk gjennomgang og oppfølging av iverksatte
tiltak. Fylkesmannen har planlagt ytterligere oppfølging med journalgjennomgang etter 1.
november 2017.
.
Tidlig identifisering og behandling av pasienter med sepsis er også tema i pasientsikkerhetsprogrammet fra 2017. Funnene ved tilsynet og tiltak knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet
brukes i forbedringsarbeid ved alle de fire somatiske klinikkene.
Administrerende direktørs vurderinger
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar
statusrapporten til orientering.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 2. tertial 2017

Telefon: 32 80 30 00
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Kort status

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2017

Drammen
Drammen sykehus
interkommuna
le brannvesen
LuftfartsHelikopterlandinsgstilsynet
plass,Drammen
sykehus

-

1

Ordinært branntilsyn. Ikke mottatt rapport ennå. Varslet 1
anmerkning.

1

Luftfartstilsynet konkluderte med at landingsplassen
driftes på god måte. Avvik er lukket.

Kongsberg
brannvesen

Kongsberg sykehus

2

2 Avvik at havariplan har behov for revisjon, spesielt
for hvem som har ansvar for hva.
Anmerkning at merkemaling trengte oppfrsikning
og vindpølse utskifting pga. slitasje
1 1. Ikke rutiner som sikrer tilstrekkelig opplæring av
ansatte.
2. Ikke tistrekkelige rutiner for kontroll og
vedlikehold bygningsdeler/brannteknisk utstyr
Anm: Brannvesenet anbefaler brannteknisk
konsulent til å se på takkonstruksjon og evt brann i
denne.

HelokpterlandingsPlass, Hallingdal
sjukestugu

5

Utførte tilsyn 2. tertial 2017
29.08.17

17/00167

07.06.17

17/01165

24.05.17

17/00168

Tidligere tilsyn, lukket
24.04.17

17/01165

Luftfartstilsynet

Tidligere tilsyn ikke lukket ennå

1.Påvist setninger i landingsområdet. 2. Trær
vokser inn i inn/utflygingstrase. 3. Nybygg for
drivstoffanlegg går inn i sikkerhetssone. 4. Noe feil
i henvisninger til forskirfter i flyplasshåndboka. 5.
Mangler vernehansker for brann og redning

Selv om gitt avvik vurderer brannvesenet at brann- og
personsikkerheten fremstår som relativt godt ivaretatt.
Rapport mottatt 22.08.17, tiltak under utarbeidelse

Luftfartstilsynet konkluderte ved tilsynet med at
helikopterplassen driftes på en god måte.
Avvik lukket.

21.22.03.17

17/00492

31.0816/01482
02.09.16med planlagt oppfølgende tilsyn
8 og 14
måneder
senere
19.23.09.16

16/02813

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Statens
strålevern

KMD,
nukleærmedisinsk
seksjon

2

Fylkesmannen
i Buskerud

Vestre Viken,
Drammen sykehus,
akuttmottaket

2

Statens
Blodbanken KMD
legemiddelverk

4

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2017
Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

1.Virksomheten vurderer at det ikke er noen risiko
knyttet til håndtering av radioaktivt avfall.
2.Virksomhetens internkontrollsystem for
håndtering av radioaktivt avfall sikrer ikke at
avfallshåndteringen er forsvarlig.
Ledd i landsomfattende tilsyn om identifisering og
behandling av pasienter med sepsis.Avvik:
1.Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får
startet antibiotikabehandling innen tidsfrister
fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets
egne prosedyrer.
2. Det sikres ikke at det i journalen er tilstrekkelig
dokumentasjon av opplysninger om videre
observasjoner og tiltak på sengepost etter
overføring fra akuttmottaket.
1 Avvik 1: Kvalitetsstyringssystemet har enkelte
mangler
Avvik 2: Implentering av kvalitetssystemet er
mangelfullt
Avvik 3: Kontroll av blodgivers egnethet er
mangelfull
Avvik 4: Dokumentasjon ifm endringskontroller og
valideringer er i enkelte tilfeller mangelfull

Kort status

Strålevernet konkluderer med at foretaket har en
hensiktsmessig håndtering av radioaktivt avfall. Men det
må gjøres risikovurdering og en del prosesdyrer må
oppdateres. Svar for lukking av avvik sendes innen frsit
15.09.17
Tilbakemelding gitt 20.12.16, og 19.04.17. Opplegget for
det nasjonale tilsynet er at Fylkesmannen følger opp med
ny journalgjennomgang 8 og 14 måneder etter tilsynet.
Journalgjennomgang er utført 31.05.17, tilbakeemelding
ikke mottatt ennå.

Svar sendt 10.01.17, ikke mottatt tilbakemelding ennå

Dato:

Saksbehandler:

13. september
2017
Elisabeth Kaasa

Saksfremlegg
Ernæringsstrategi 2017-2020
Møte
Styremøte

Saksnr.
44/2017

Møtedato
25.09.17

Forslag til vedtak
Styret vedtar den fremlagte «Ernæringsstrategi 2017-2020».

Drammen, 18. september 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Oppfølging av pasientenes ernæringsstatus er en viktig del av helseforetakets
behandlingsansvar. Det har vært økende oppmerksomhet om betydning av å sikre god ernæring.
Det er derfor utarbeidet en egen ernæringsstrategi som nå legges fram til styrebehandling.
Saksutredning
Helseforetaket skal sikre at riktig ernæring er en del av behandlingstilbudet. Strategien er
forankret i nasjonale faglige veiledere om ernæring utgitt av Helsedirektoratet.

Målet for strategiarbeidet er at ernæring skal være en integrert del av pasientbehandlingen i
Vestre Viken:
• Alle pasienter får et godt og forsvarlig ernæringstilbud
• Alle pasienter som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får
en målrettet ernæringsbehandling.
Som grunnlag for strategiarbeidet er ernæringspraksis i Vestre Viken kartlagt. Dette inkluderer
også pasientenes erfaringer og tilbakemeldinger. I arbeidet er det lagt vesentlig vekt på
tilbakemeldinger fra pasienter gjennom brukerundersøkelser. Alle klinikker har medvirket i
kartlegging av ernæringspraksis og i utviklingen av strategien. Brukerutvalget har vært
involvert.
Ernæringsstrategien foreslår tiltak innenfor fem satsningsområder: Organisering og
ansvarsfordeling, ernæringspraksis, ernæringstilbud, kompetanse og samhandling.
1. Organisering og ansvarsfordeling
Mål: Ledelsesforankring og tydelig ansvarsfordeling i ernæringsarbeidet.

For å oppfylle myndighetskrav må ansvar og oppgavefordeling være tydelig. Ansvaret for
ernæring ligger hos ledere på alle nivå i ernæringskjeden og hos den enkelte ansatte.
2. Ernæringspraksis
Mål: Ernæring er en integrert del av pasientbehandlingen.
Alle pasienter skal få en målrettet ernæringsbehandling. Alle pasienter i de somatiske klinikkene
skal screenes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse. Pasienten skal være samarbeidspartner i
ernæringsbehandlingen. Dersom pasienten samtykker, er det en fordel at pasientens nærmeste
også er en samarbeidspartner i ernæringsbehandlingen.
3. Ernæringstilbud
Mål: Alle innlagte pasienter får et godt og forsvarlig ernæringstilbud.
Ernæringstilbudet skal sikre at pasientens ernæringsmessige behov ivaretas hele døgnet. Alle
pasienter skal få dekket sine grunnleggende behov for energi og næringsstoffer i form av
fullverdige måltider eller annen ernæring.
Et godt måltidsmiljø må ivaretas. Trivsel og trygghet for pasientene har stor betydning for
matinntaket.
Informasjon om mattilbud til pasient og pårørende må være lett tilgjengelig på
sengepostene/døgnseksjonene.

4. Kompetanse
Mål: Helsepersonell, kjøkkenpersonell og andre som deltar i ernæringsarbeidet og i matkjeden skal
ha nødvendig kompetanse om mat, ernæring og ernæringsbehandling.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Ernæring er en del av pasientbehandlingen.

5. Samhandling
Mål: Informasjon om pasientens ernæringsstatus, ernæringsplan og eventuelle tiltak skal følge
pasienten når pasienten utskrives.
God samhandling og dokumentasjon sikrer kontinuitet i ernæringsbehandlingen. Pasient,
pasientens pårørende og den som eventuelt skal følge opp ernæringsbehandlingen må sikres god
informasjon.

Tiltak i strategiplanen:
Strategiplanen har tiltak innenfor hvert av satsningsområdene, jfr. vedlagte strategidokument.
De fleste tiltakene er knyttet til den faglige driften og pasientsikkerhet, og forutsettes
gjennomført innen rammene i virksomheten. Tiltakene knyttet til kompetanse forutsettes også
innarbeidet som en del av klinikkenes kompetansearbeid. Endringer med økonomiske
konsekvenser vurderes i de ordinære budsjettprosesser.

Administrerende direktørs vurdering
Ernæring er en del av pasientbehandlingen. Ernæringsstrategien foreslår tiltak for å tydeliggjøre
ansvarsfordeling og organisering, forbedring av ernæringspraksis, ernæringstilbud, kompetanse
og samhandling. Det er viktig å arbeide systematisk med forbedring av rutiner som ivaretar
pasientenes ernæringsbehov. Rutiner og prosedyrer knyttet til ernæring er derfor gjennomgått
og gjøres foretaksomfattende. Administrerende direktør vil følge opp klinikkenes
implementering av ernæringsarbeidet i den løpende driftsoppfølgingen.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner ernæringsstrategien.
Vedlegg: Ernæringsstrategi 2017-2020

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Ernæringsstrategi
2017 - 2020
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Innledning
Sunn og god mat gir velvære og kan være med på å gjøre pasienten raskere frisk. I Vestre Viken skal
ernæring være en integrert del av pasientbehandlingen. Det betyr at maten skal være trygg,
velsmakende og riktig sammensatt. Mange av våre pasienter har særskilte ernæringsbehov. Målrettet
ernæringsbehandling gir helsemessige gevinster i form av bedret livskvalitet og overlevelse.
Denne ernæringsstrategien gir grunnlaget for å sikre god ernæringspraksis og et godt mattilbud til
våre pasienter. Hensikten er å sikre rett ernæring til rett pasient til rett tid.
Ernæringsstrategien er forankret i nasjonale føringer og bygger på Vestre Vikens Strategi 2025 og
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014 – 2016.
Ernæringsstrategien beskriver mål for mattilbud og ernæringspraksis. Som en del av arbeidet med
strategien er ernæringspraksis i Vestre Viken kartlagt. Strategien beskriver hovedfunn fra kartleggingen.
Fagkunnskap og kartleggingen i Vestre Viken har gitt grunnlaget for beskrivelse av satsningsområder og
tiltak.
Strategien foreslår fordeling av ansvar, organisering og samarbeid i hele mat- og ernæringskjeden.
Styrende dokumenter er gjennomgått og revidert. Der hvor det har vært hensiktsmessig er det laget nye
og felles dokumenter. I pasientens journal er det tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle
inneliggende pasienter. Det er laget system for dokumentasjon av ernæringsstatus og ernæringsinntak.
Alle styrende dokumenter er samlet i eHåndbok.
Strategien beskriver krav til ansattes ernæringskunnskap. Det er også sett på behovet for styrking av
rutiner for å sikre at informasjon om pasientens ernæringsstatus og ernæringsbehandling videreføres til
neste omsorgsnivå.
Ernæringsstrategien er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe. I arbeidet med utvikling av
ernæringsstrategien for Vestre Viken er det hentet inspirasjon og erfaringer fra tilsvarende arbeid i
andre helseforetak.

Verdigrunnlaget
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. Kvalitet og pasientsikkerhet skal styrkes. Det skal
stilles tydelige faglige krav til sykehusene 1. Vestre Viken skal gi gode og likeverdige helsetjenester til
alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og
økonomi. Tjenestene skal ivareta kvalitet, trygghet og respekt.

1
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Mål
Ernæring skal være en integrert del av pasientbehandlingen i Vestre Viken
•
•

Alle pasienter får et godt og forsvarlig ernæringstilbud
Alle pasienter som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet
ernæringsbehandling

Ernæringspraksis i Vestre Viken
Ernæringsarbeid i Vestre Viken er komplekst og involverer mange faggrupper. Dagens ernæringspraksis
er kartlagt gjennom tilbakemeldinger fra pasienter, helsepersonell, fagmiljø og ledere. Resultatene fra
kartleggingen finnes i ”Kartlegging av ernæringsarbeid i Vestre Viken”. I arbeidet med
ernæringsstrategien er det tatt utgangspunkt i forbedringsområder som er identifisert gjennom denne
kartleggingen og helsemyndighetens anbefalinger for god ernæring i sykehus.

Pasientenes erfaringer og tilbakemeldinger
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte i 2015 brukererfaringsundersøkelsen
PasOpp blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus 2. Nesten tre av fire pasienter (73 %) i
Vestre Viken svarte at maten i stor grad eller svært stor grad var tilfredsstillende. Vestre Viken scorer
litt under landsgjennomsnittet (75 %) på dette spørsmålet.
Vestre Viken inviterer alle pasienter til å gi tilbakemelding om sine erfaringer under oppholdet. Dette
gjøres enten ved at pasienten oppgir sin e-postadresse og får undersøkelsen tilsendt elektronisk,
eller ved at pasienten går inn på helseforetakets hjemmeside og svarer derfra. I denne undersøkelsen
inngår fire spørsmål om mat. En liten andel av pasientene velger å gi tilbakemelding. Av de som har
gitt tilbakemelding i perioden 2013 til 2015 svarer to av tre pasienter at maten var velsmakende og
delikat, at maten var tilpasset helsetilstanden, og at måltidsrytmen var tilpasset sykehushverdagen.
To av tre pasienter er fornøyde med totalopplevelsen rundt måltidene.
Klinikk for Intern Service (KIS) har deltatt i en nordisk undersøkelse. Som en del av denne
undersøkelsen ble et spørreskjema delt ut til pasienter ved hjelp av sykepleiere på utvalgte
sengeposter i februar 2016. Undersøkelsen viste at over 80 % av pasientene som deltok i
undersøkelsen var fornøyde med service rundt måltider, smak på maten, utvalg på maten, samt
matens utseende.

2

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Folkehelseinstituttet, seksjon for brukeropplevd kvalitet i
Kunnskapssenteret 2016
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Kartlegging av dagens ernæringspraksis
Høsten 2015 ble ernæringsarbeidet i de somatiske sykehusene og klinikk for psykisk helse og rus
kartlagt. Denne kartleggingen ble gjort som en elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt alle ledere
i sengeposter og døgnseksjoner. Kartleggingen har gitt viktig informasjon om dagens ernæringspraksis,
herunder ernæringstilbud, rutiner, ansvarsfordeling og kompetanse.
Det er innhentet oversikt over bruk av diagnosekodene for underernæring i perioden 01.01.15 –
30.06.15 (E43 - uspesifisert alvorlig protein/energiunderernæring, E44 protein/energiunderernæring av moderat og mild grad og E46 - uspesifisert
protein/energiunderernæring). Pasienter ved gynekologiske avdelinger, føde og barselavdelinger og
barneavdelingen er ikke tatt med. Helsedirektoratet indikerer at forekomsten av underernæring i
sykehus og sykehjem er mellom 10 % og 60 % 3. Kun 1 % av inneliggende pasienter i Vestre Viken er
kodet med underernæringskode eller kode for risiko for underernæring.

Tilbakemeldinger fra helsepersonell og fagmiljøer
Det er gjennomført tverrfaglige dialogmøter hvor fagpersoner har delt erfaringer og gitt innspill til
forbedring av ernæringspraksis.

Utfordringsbildet
Pasientenes erfaringer, kartleggingen av dagens ernæringspraksis og dialogmøtene med helsepersonell
og fagmiljøer viser behov for forbedringer på fem hovedområder.
Organisering og ansvarsfordeling
Det finnes mange lokale dokumenter om ernæring, men Vestre Viken har ikke gjennomgående
rutiner for ernæringsarbeid, ernæringsbehandling eller system for tydelig ansvars- og
oppgavefordeling i ernæringsarbeidet. Det er ikke beskrevet tverrfaglige strukturer verken på Vestre
Viken-nivå eller i klinikkene som følger opp ernæringssaker på et overordnet eller faglig nivå.
Sykepleierne og personalet på kjøkkenet kommuniserer daglig om matbestilling til pasientene, men
de har ikke en felles arena hvor prinsipielle eller praktiske spørsmål om ernæring og mattilbud kan
tas opp. Bare en fjerdedel av sengepostene har ernæringskontakt eller kostombud.
Ernæringspraksis
Det er variasjon mellom avdelingenes rutiner knyttet til identifikasjon av pasienter som er i
ernæringsmessig risiko. Det er ulik praksis og ansvarsfordeling i avdelingene for vurdering og
dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, gjennomføring av ernæringstiltak og ernæringsplan i
pasientjournalen. Det finnes mange og til dels like prosedyrer på klinikk- eller avdelingsnivå.
Ernæringstilbud
Det er ulik måltidsrytme i klinikkene. I klinikk psykisk helse og rus og på Ringerike sykehus serveres det
frokost, lunsj, middag og kveldsmat, mens det på Bærum, Drammen og Kongsberg sykehus serveres
3
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frokost, middag, kveldsmat og senkveldsmat. Ved noen sengeposter/døgnseksjoner serveres det kun tre
faste måltider om dagen. Flere sengeposter/døgnseksjoner har rutiner som fører til for lang nattfaste,
det vil si mer enn 11 timer mellom siste kveldsmåltid og frokost. Noen sengeposter/døgnseksjoner
melder om for få valgmuligheter for å kunne etterkomme pasienters særskilte ernæringsbehov. Rutiner
for registrering av kosttype og bestilling av mat, spesialkoster og ønskekost er ikke standardiserte.
Kompetanse
Litt over halvparten av sengepostene har system for å heve kompetansen til sykepleiepersonalet innen
ernæring, matvarekunnskap og mattrygghet. Kartleggingen viser behov for mer kunnskap om ernæring.
Klinikkene og avdelingene har ulik tilgang til klinisk ernæringsfysiolog.
Samhandling med kommunehelsetjenesten
Rutiner for overføring av dokumentasjon om pasientens ernæringsstatus og ernæringsplan til neste
omsorgsnivå er ikke standardisert slik at kontinuitet og oppfølging av ernæringsbehandlingen sikres.
Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten om oppfølging av pasienter i
ernæringsmessig risiko eller underernærte pasienter kan forbedres. Kort liggetid kan føre til at
ernæringstiltak ikke iverksettes før pasienten skrives ut.

Satsningsområder
De fem identifiserte satsningsområdene er i overensstemmelse med føringer fra Kosthåndboken og
anbefalinger fra Helsedirektoratet.
I forbindelse med arbeidet med ernæringsstrategien er det utarbeidet et system for styrende
dokumenter, herunder foretaksomfattende fagprosedyrer, retningslinjer, funksjonsbeskrivelse for
ernæringskontakt og mandat for ernæringsnettverk. Det er tilrettelagt for bedre dokumentasjon av
pasientens ernæringsstatus gjennom sjekkliste for pasientsikkerhet og kostregistreringsskjema i
pasientjournal. Det er lagt til rette for felles system for registrering av kosttype i pasientjournal, og
system for bestilling av kosttype fra kjøkkenet er under utvikling. Alle dokumenter som beskriver
ernæring og matkjeden finnes i eHåndbok.

1. Organisering og ansvarsfordeling
Mål: Ledelsesforankring og tydelig ansvarsfordeling i ernæringsarbeidet
For å oppfylle myndighetskrav må ansvar og oppgavefordeling være tydelig.
Ansvaret for ernæring ligger hos ledere på alle nivå i ernæringskjeden og hos den enkelte ansatte.

Tiltak
1. Ernæringsstrategien skal innarbeides i driftsavtalene og følges opp i oppfølgingsmøtene med
klinikkene
2. Ernæringsnettverk skal etableres i hver klinikk
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3. Alle seksjoner hvor det serveres mat og drikke eller gis annen form for ernæring skal ha en
ernæringskontakt

2. Ernæringspraksis
Mål: Ernæring er en integrert del av pasientbehandlingen
Alle pasienter skal få en målrettet ernæringsbehandling. Alle pasienter i de somatiske klinikkene skal
screenes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse. Pasienten skal være samarbeidspartner i
ernæringsbehandlingen. Dersom pasienten samtykker, er det en fordel at pasientens nærmeste også er
en samarbeidspartner i ernæringsbehandlingen.

Tiltak
1. Felles kunnskapsbaserte fagprosedyrer om ernæring, herunder fagprosedyrer for bruk av
peroral-, enteral og parenteral ernæring skal være kjent for ansatte og skal etterleves
2. Screening av ernæringsstatus er innarbeidet i sjekklisten for pasientsikkerhet i pasientjournalen.
Sengeposter/døgnseksjoner skal benytte sjekkliste for pasientsikkerhet
3. Pasienter som er screenet med høy risiko for underernæring skal følges opp med ernæringsplan
og behandling. Pasienten skal eventuelt henvises til klinisk ernæringsfysiolog
4. Kostregistreringsskjema for pasientens mat- og drikkeinntak skal benyttes til pasienter som er i
ernæringsmessig risiko
5. Dersom pasienter er underernærte eller i ernæringsmessig risiko skal dette kodes i pasientens
journal med diagnosekodene E43, E44 eller E46
6. Sengeposter/døgnseksjoner skal ha vekt og utstyr for høydemåling
7. Opplæring og veiledning av pasienter og pårørende skal være en integrert del av behandlingen

3. Ernæringstilbud
Mål: Alle innlagte pasienter får et godt og forsvarlig ernæringstilbud
Ernæringstilbudet skal sikre at pasientens ernæringsmessige behov ivaretas hele døgnet. Alle pasienter
skal få dekket sine grunnleggende behov for energi og næringsstoffer i form av fullverdige måltider eller
annen ernæring.
Et godt måltidsmiljø må ivaretas. Trivsel og trygghet for pasientene har stor betydning for matinntaket.
Informasjon om mattilbud til pasient og pårørende må være lett tilgjengelig på
sengepostene/døgnseksjonene.

Tiltak
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1. Alle innlagte pasienter skal få tilbud om minimum 4 faste og fullverdige måltider
2. Ingen pasienter skal ha nattfaste lenger enn 11 timer dersom det ikke er faglig begrunnet
3. Kosttype skal registreres i pasientens journal
4. Pasienter som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko skal følges opp med riktig
ernæringsbehandling

4. Kompetanse
Mål: Helsepersonell, kjøkkenpersonell og andre som deltar i ernæringsarbeidet og i
matkjeden skal ha nødvendig kompetanse om mat, ernæring og ernæringsbehandling.
Ernæring er en del av pasientbehandlingen.

Tiltak
1. Kunnskap om ernæring og ernæringspraksis innarbeides i introduksjonsprogram for nyansatte
2. Ansatte som jobber med mat, skal ha kunnskap om matvarer og måltider
3. Helsepersonell skal ha kunnskap om ernæringsbehandling
4. Fagprosedyrer og verktøy for kartlegging av ernæringsmessig risiko skal være kjent og brukes
5. E-læringskurs om ernæring gjennomføres av alle ansatte som deltar i pasientbehandling

5. Samhandling
Mål: Informasjon om pasientens ernæringsstatus, ernæringsplan og eventuelle
tiltak skal følge pasienten når pasienten utskrives
God samhandling og dokumentasjon sikrer kontinuitet i ernæringsbehandlingen. Pasient, pasientens
pårørende og den som eventuelt skal følge opp ernæringsbehandlingen må sikres god informasjon.

Tiltak
1. Ernæringsplan for pasienter med særskilte ernæringsbehov skal overføres til neste omsorgsnivå i
epikrise og i PLO utskrivningsrapport eller i sykepleiesammenfatning
2. Spesialisthelsetjenesten skal ivareta veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten
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Bakgrunn
Konsernrevisjonen har i Rapport 3/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Vestre Viken HF
presentert funn etter revisjon av utvalgte enheter innen psykisk helsevern i Vestre Viken HF.
Målet var å undersøke og vurdere hvordan de utvalgte enheter sikrer pasientene likeverdige og
forutsigbare helsetjenester. I revisjonen er følgende problemstillinger undersøkt:
1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale
prioriteringsveiledere?
2. Sikrer helseforetaket at pasienter innenfor samme diagnosegruppe får mest mulig
likeverdig utrednings- og behandlingsforløp?
3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp
gjennom hele pasientforløpet?
4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist,
herunder bruk av Helfo pasientformidling?

Revisjonen omfatter to allmennpsykiatriske poliklinikker i henholdsvis Asker DPS (ADPS) og
Kongsberg DPS (KDPS) i Klinikk for psykisk helse og rus (PHR).

Saksutredning
Konsernrevisjonen har konkludert med at det er gjennomført flere tiltak for å sikre likeverdige
og forutsigbare helsetjenester. Revisjonen har likevel vist at enkelte forhold i pasientforløpet
innenfor psykisk helsevern tyder på behov for økt styring og kontroll. Det er pekt på forhold i
utrednings- og behandlingsforløpene, som innebærer en risiko for at “like” pasienter får ulike
utrednings- og behandlingsforløp. Det kan gi risiko for ubegrunnede opphold i helsehjelpen.
Etter konsernrevisjonens vurdering medfører dette risiko for at “like” pasienter får ulike
utrednings- og behandlingsforløp, og at det blir ubegrunnede opphold i helsehjelpen.

Det blir pekt på at
• Det er varierende dokumentasjon av begrunnelsene for rettighetsvurderingene for
nyhenviste pasienter. Dette gir risiko for manglende sporbarhet.
• Det er manglende oppfølging av prioriteringspraksis. Dette gir risiko for ulik
prioritering.
• Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp gir risiko for
uberettiget variasjon i helsehjelpen innenfor sammenlignbare diagnosegrupper.
Anbefalingene i revisjonsrapporten er fulgt opp med lokale handlingsplaner i Asker DPS og
Kongsberg DPS. Klinikk for psykisk helse og rus har utført eller igangsatt tiltak i en samordnet
handlingsplan som sikrer læring og tiltak ved alle aktuelle enheter i klinikken. Handlingsplaner
med tiltak har vært presentert for konsernrevisjonen i oppfølgende møter. Det vises til vedlagte
handlingsplaner.
Som viktige tiltak nevnes at Klinikk for psykisk helse og rus har etablert plan for å formalisere
krav til fagstøtte som behandlere skal motta i forløpene. I klinikken er et pågående arbeid med
bedre ressursstyring i DPS-ene med gjennomgang av bemanning av døgnbehandling og
poliklinikker. Det arbeides med styrking av fleksibel oppsøkende behandling (FACT-team) som
vil endre arbeidsmetoder og systematisere ressursene som brukes i pasientbehandlingen.

Anbefalingene er også fulgt opp med hensyn til læringsverdi og overførbarhet i helseforetaket
som helhet, og med hensyn til behov for gjennomgang av prosedyrer på foretaksnivå. Når det
gjelder rettighetsvurderinger i somatikken er Helsedirektoratets prioriteringsveiledere og
pakkeforløp for kreft som grunnlag for prioriteringspraksis systematisk implementert i de
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somatiske enhetene, og skal føre til at risiko for uberettiget variasjon i helsehjelp for disse
diagnosegruppene er liten. Noen foretaksomfattende prosedyrer vil bli gjennomgått og revidert.
I forbindelse med innføring av regional standard for elektronisk pasientjournal i mars 2017 har
felles mal blitt innført for svarbrev til henvisere og pasienter, tildeling av time i svarbrev og
eventuell tentativ dato for helsehjelp blitt innført. Med dette er Vestre Viken omfattet av regional
standard også når det gjelder slike maler og felles regionale føringer.

Administrerende direktørs vurderinger
Konsernrevisjonen har sin rapport konkludert med at enkelte forhold i pasientforløpet innenfor
psykisk helsevern viser behov for økt styring og kontroll for å sikre pasientene likeverdige og
forutsigbare helsetjenester. Handlingsplaner er utarbeidet med definerte ansvarsforhold og
tidsfrister for å følge opp anbefalingene fra konsernrevisjonen. Administrerende direktør
vurderer at tiltakene vil svare opp de svakheter som konsernrevisjonen har påpekt.

På denne bakgrunn anbefaler adm. direktør at styret tar konsernrevisjonens rapport og
helseforetakets arbeid med korrigerende tiltak til etterretning.
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1.0 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp - sammendrag
1.1

Bakgrunn

Målet med denne revisjonen har vært å undersøke og vurdere hvordan utvalgte enheter innen psykisk
helsevern i Vestre Viken HF sikrer pasientene likeverdige og forutsigbare helsetjenester. I dette ligger
også å vurdere om helseforetaket har sikret etterlevelse av ny pasient- og brukerrettighetslov som blant
annet innbefattet følgende endringer:





Vurderingsfristen reduseres fra 30 til 10 virkedager.
Alle pasienter med behov for spesialisert helsehjelp blir rettighetspasienter, og skal ha en juridisk
frist for oppstart av helsehjelpen.
Pasienter som skal ha helsehjelp gis et tidspunkt for oppmøte i svarbrevet på henvisning.
Helseforetakene skal på eget initiativ kontakte Helfo pasientformidling ved fristbrudd.

Pasient- og brukerrettighetslovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester av god
kvalitet. Med lik tilgang til helsetjenester menes at befolkningen skal sikres helse- og omsorgstjenester
uavhengig av alder, kjønn og bosted, samt økonomisk, kulturell og språklig bakgrunn og sosial status.
I revisjonen er følgende problemstillinger undersøkt:
1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere?
2. Sikrer helseforetaket at pasienter innenfor samme diagnosegruppe får mest mulig likeverdig
utrednings- og behandlingsforløp?
3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom
hele pasientforløpet?
4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder bruk av
Helfo pasientformidling?
Problemstillingene kan knyttes til ulike aktiviteter og steg i pasientforløpet (se figur under).

Hjem/henvisning
fra fastlege/annet
HF

Motta og
vurdere
henvisning

Informere
om frist og
oppmøtetid

Utrede

Behandle

Kontroll

Avslutte/hjem/
oppfølging

Den første problemstillingen er i hovedsak knyttet til aktiviteter som skjer når henvisninger mottas og
vurderes (steg 2). Problemstilling to er knyttet til når pasienten utredes, behandles og skal til kontroll
(stegene 4,5 og 6). Den tredje problemstillingen omhandler at pasienten får timeavtale i svarbrev på
henvisningen (steg 3) og oppmøtetidspunkt for videre helsehjelp (steg 4, 5 og 6). Problemstilling fire
knytter seg til å sikre at pasienter får startet helsehjelpen innen fastsatt frist (steg 3).
I revisjonen ble det valgt å revidere to allmennpsykiatriske poliklinikker i henholdsvis DPS Asker og
DPS Kongsberg i Klinikk for psykisk helse og rus.
Utkast rapport ble oversendt helseforetaket 29. mars 2017. Helseforetaket har gitt kommentarer på
utkastet som i hovedsak er innarbeidet i denne rapporten.
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1.2

Konklusjoner

Vestre Viken HF har gjennomført flere tiltak for å sikre likeverdige og forutsigbare helsetjenester.
Revisjonen viser likevel at helseforetaket ikke har tilstrekkelig styring og kontroll over enkelte forhold i
pasientforløpet innenfor psykisk helsevern, noe som særlig gjelder utrednings- og behandlingsforløpene.
Etter konsernrevisjonens vurdering medfører dette risiko for at “like” pasienter får ulike utrednings- og
behandlingsforløp, og at det blir ubegrunnede opphold i helsehjelpen. Dette begrunnes ut fra følgende
forhold:


Det er varierende dokumentasjon av begrunnelsene for rettighetsvurderingene for nyhenviste
pasienter. Dette gir risiko for manglende sporbarhet.



Det er manglende oppfølging av prioriteringspraksis. Dette gir risiko for ulik prioritering.



Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp gir risiko for uberettiget
variasjon i helsehjelpen innenfor sammenlignbare diagnosegrupper.

1.2.1

Varierende dokumentasjon av begrunnelsene for rettighetsvurderingene

Konsernrevisjonen har undersøkt om det er etablert tiltak som sikrer riktig registrering ved vurdering av
nyhenviste pasienter. Revisjonen har vist følgende sentrale forbedringsområder:
Forbedringsområde

Observasjoner og vurderinger

Dokumentasjon av
rettighetsvurderingene

Poliklinikkene dokumenterer i ulik grad begrunnelsene av rettighetsvurderingene
En av poliklinikkene dokumenterer begrunnelsene for pasienter som får rett og de som
får avslag på henvisningen. Den andre poliklinikken har manglende dokumentasjon på
begrunnelsene for de som får rett til helsehjelp.
Konsernrevisjonen vurderer at manglende begrunnelser reduserer sporbarheten av
hvilken informasjon som er vektlagt i vurderingen. Begrunnelsene vil blant annet være
viktig informasjon ved klagesaker og dersom noe skulle skje med pasienten i perioden før
helsehjelpen har startet. I tillegg kan inntaksmøtets vurderinger gi viktig informasjon for
behandlerne som får tildelt pasienter til utredning/behandling.

Sentral anbefaling


Helseforetaket bør utarbeide overordnede føringer for å dokumentere begrunnelsene fra
rettighetsvurderingene, slik at enhetene imøtekommer krav og sikrer lik praksis der dette er hensiktsmessig.
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1.2.2

Manglende oppfølging av prioriteringspraksis

Konsernrevisjonen har undersøkt om det er etablert tiltak som sikrer riktig prioritering ved vurdering av
nyhenviste pasienter. Revisjonen har vist følgende sentrale forbedringsområder:
Forbedringsområder Observasjoner og vurderinger
Oppfølging av
prioriteringspraksis

Potensiale for mer systematisk oppfølging av prioriteringspraksis
Revisjonen viste at klinikken ikke hadde etablert systematisk oppfølging av
vurderingspraksis.
Konsernrevisjonen vurderer at manglende systematisk oppfølging av vurderingspraksis
innebærer risiko for at like henvisninger vurderes ulikt i og mellom poliklinikkene.

Sentral anbefaling


Klinikken bør følge opp vurderingspraksis systematisk for å sikre mest mulig lik prioritering av henvisninger.

1.2.3

Mangler ved planlegging og oppfølging av utrednings- og behandlingsforløp

Konsernrevisjonen har vurdert om helseforetaket har etablert tiltak for sikre systematisk og enhetlig
praksis knyttet til utrednings- og behandlingsforløpene. Revisjonen har vist følgende sentrale
forbedringsområder:
Forbedringsområder

Observasjoner og vurderinger

Utrednings- og
behandlingsplaner

Poliklinikkene dokumenterer ikke plan for utrednings- og behandlingsforløpene til
en stor del av pasientene
Det foreligger ikke overordnede føringer for utredning- og behandlingsforløpene,
herunder bruk av behandlingsplan. Revisjonen viser videre at det er varierende bruk av
utrednings- og behandlingsplaner i poliklinikkene.
Konsernrevisjonen vurderer at manglende føringer for - og bruk av utrednings- og
behandlingsplan, reduserer forutsigbarheten for den enkelte pasient, behandler og
henviser/fastlege.

Fagstøtte

Det er manglende formalisering av faglig støtte til behandlerne
Det er ikke føringer i klinikken for bruk av fagstøtte i poliklinikkene. De reviderte
poliklinikkene har likevel lagt til rette for faglig støtte til behandlerne gjennom tverrfaglige
team/behandlermøter hvor de kan diskutere nye pasienter, få bistand til å diskutere
eksempelvis diagnose, plan, videre behandling eller avslutning. Det er imidlertid i stor grad
opp til den enkelte behandler selv å bestemme om de deltar og hva som eventuelt tas opp.
Konsernrevisjonen vurderer at ansvaret og oppgaven til tverrfaglig team ikke er
tilstrekkelig formalisert og tydeliggjort. Dette gir etter konsernrevisjonens vurdering risiko
for manglende stoppunkter og dialog/diskusjon om pasientenes utrednings- og
behandlingsforløp. Dette gir videre risiko for at «like» pasienter får ulike utrednings- og
behandlingsforløp avhengig av hvilken behandler de har.
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Oppfølging

Det er varierende systematikk og innhold i oppfølgingen av utrednings- og
behandlingsforløpene
Analyser av utrednings- og behandlingsforløp innenfor enkelte diagnosegrupper, viser at
det er relativt store forskjeller i hvilken helsehjelp den enkelte pasient får med tanke på
antallet konsultasjoner, tid mellom konsultasjonene, og total varighet på behandlingen.
Denne type analyser blir ikke belyst i oppfølgingen i helseforetaket. I tillegg viser analyser
at det er tilfeller hvor det er ubegrunnede opphold i helsehjelpen og at epikriser ikke
sendes innen 7 virkedager.
Konsernrevisjonen vurderer at mangel på systematisk oppfølging av utrednings- og
behandlingsforløpene gir risiko for manglende informasjon om driften i poliklinikken,
herunder om det er ubegrunnet variasjon eller ubegrunnede opphold i helsehjelpen. Dette
medfører manglende mulighet for å korrigere driften.

Sentrale anbefalinger




Klinikken bør utarbeide føringer for utrednings- og behandlingsforløpene, herunder bruk av behandlingsplan.
Klinikken bør utarbeide føringer for fagstøtte, slik at dette formaliseres og tydeliggjøres i poliklinikkene.
Klinikken bør legge til rette for styringsinformasjon som kan benyttes i poliklinikkene til å følge opp
utrednings- og behandlingsforløpene.
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1.0 Innledning
Pasient- og brukerrettighetslovens formål er å sikre befolkningen lik tilgang på helsetjenester av god
kvalitet. Med lik tilgang til helsetjenester menes at befolkningen skal sikres helse- og omsorgstjenester
uavhengig av alder, kjønn og bosted, samt økonomisk, kulturell og språklig bakgrunn og sosial status.
Dette stiller krav til organisatoriske forhold i helse- og omsorgstjenesten for å hindre ulikhet, samt til
profesjonalitet og forsvarlighet fra personellets side.

1.1

Bakgrunn og beskrivelse

Fra 1. november 2015 ble det gjort endringer i pasient – og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften som medførte blant annet at:





Vurderingsfristen reduseres fra 30 til 10 virkedager.
Alle pasienter med behov for spesialisert helsehjelp blir rettighetspasienter, og skal ha en juridisk
frist for oppstart av helsehjelpen.
Pasienter som skal ha helsehjelp gis et tidspunkt for oppmøte i svarbrevet på henvisning.
Helseforetakene skal på eget initiativ kontakte Helfo pasientformidling ved fristbrudd.

I 2018 vil det videre bli innført pakkeforløp innen psykisk helsevern og rus. Pakkeforløp innebærer å
etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene skal
bygge på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes.
Målet er å forbedre behandlingstilbudet, gi økt forutsigbarhet og oversikt over forløpet for både pasient
og behandler, samt redusere uønsket eller uberettiget variasjon i utredning og behandling.1

1.2

Mål og problemstillinger

På bakgrunn av nevnte endringene er målet med denne revisjonen å undersøke og vurdere hvordan
utvalgte enheter i Vestre Viken HF sikrer pasientene likeverdige helsetjenester, herunder om de har
implementert og sikret etterlevelse av ny pasient- og brukerrettighetslov. I revisjonen er følgende
problemstillinger undersøkt:
1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere?
2. Sikrer helseforetaket at pasientene med like diagnoser får mest mulig likeverdig utrednings- og
behandlingsforløp?
3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom
hele pasientforløpet?
4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder bruk av
Helfo pasientformidling?

1.3

Pasientforløpet

Pasientforløpet kan sees på som en prosess, bestående av syv prosess-steg. Dette er vist i figur 1.
Prosessen starter ved utsendelse av henvisningen fra fastlege eller annet HF, deretter mottak og
vurdering av henvisningen i spesialisthelsetjenesten, informasjon til pasient og henviser vedrørende
vurderingen med tilhørende rettigheter, og videre til at helsehjelpen startes gjennom utredning,
behandling og kontroll (behandlingsforløpet), og til slutt at helsehjelpen avsluttes i
spesialisthelsetjenesten.

1

Uberettiget eller uønsket variasjon kan forstås som variasjon i forbruk av helsetjenester som ikke skyldes tilfeldighet,
forskjeller i befolkningens sykelighet eller pasientenes preferanser. Å undersøke uberettiget variasjon gir muligheter for å rette
oppmerksomheten mot tjenester hvor det er forskjeller i medisinsk praksis og tilbud, og hvor det kan være behov for
kvalitetsarbeid, prioritering og tilbudsplanlegging (ref. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 2016).
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Figur 1 Stegene i pasientforløpet

Den første problemstillingen er i hovedsak knyttet til aktiviteter som skjer når henvisninger mottas og
vurderes (steg 2). Problemstilling 2 er knyttet til når pasienten utredes, behandles og skal til kontroll
(stegene 4,5 og 6). Den tredje problemstillingen omhandler at pasienten får timeavtale i svarbrev på
henvisningen (steg 3) og oppmøtetidspunkt for videre helsehjelp (steg 4, 5 og 6). Problemstilling fire
knytter seg til å sikre at pasienter får startet helsehjelpen innen fastsatt frist (steg 3).

1.4

Valgte enheter i Vestre Viken HF

I revisjonen ble det valgt å revidere Klinikk for psykisk helse og rus ved to poliklinikker, henholdsvis:



1.5

Allmennpsykiatrisk poliklinikk DPS Asker
Allmennpsykiatrisk poliklinikk DPS Kongsberg

Gjennomføring, revisjonsgrunnlag og metode

Revisjonen har blitt gjennomført i perioden januar til mars 2017. Se vedlegg 1 for nærmere redegjørelse
om saksgang og rapportering.
Revisjonsgrunnlaget som er benyttet i revisjonen er lov og forskriftskrav, styrende dokumenter, samt
rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll Helse Sør-Øst RHF. Revisjonskriteriene er
nærmere beskrevet i hvert kapittel og utfyllende i vedlegg. Enkelte av revisjonskriteriene er ikke
eksplisitte lovkrav, men forutsetninger for at overordnede mål og krav etterleves. Disse følger av
internkontrollforskriften og skal bidra til å gi rimelig grad av måloppnåelse. Eksempler på dette er
rutiner/prosedyrer, opplæring og oppfølging.
I gjennomføringen av revisjonen har følgende metoder blitt benyttet:2





Gjennomgang av dokumenter
Gjennomgang av 15-20 journaler per poliklinikk for blant annet å belyse svarbrev på henvisning,
registreringspraksis, utrednings- og behandlingsplaner.
Uttrekk og analyse av rapporter fra det pasientadministrative systemet DIPS
Samtaler/intervju med ledere, vurderingsansvarlige og behandlingsansvarlige, og merkantilt
personell

Nærmere oversikt over informasjonsgrunnlag og gjennomførte samtaler fremkommer av vedlegg 1.

1.6

Veiledning til leseren

I kapittel 2, 3, 4 og 5 presenteres funnene i revisjonen med utgangspunkt i rekkefølgen på
problemstillingene. Innledningsvis for hvert kapittel er det beskrevet hvilke lovkrav og andre føringer
som er sentrale for å belyse problemstillingene som revisjonen omfatter. På bakgrunn av disse er det
utarbeidet revisjonskriterier som observasjoner i revisjonen vurderes opp imot. Observasjoner,
vurderinger og anbefalinger presenteres løpende. Der det er vurdert vesentlige mangler/svakheter har
konsernrevisjonen gitt anbefalinger. For hvert kapittel gis det innledningsvis en kort oppsummering.
2

I tillegg er det gjennomført en vignettundersøkelse av henvisninger der poliklinikkene har vurdert et antall henvisninger.
Resultatet av vignettundersøkelsen vil bli presentert i en oppsummeringsrapport som inkluderer resultatene fra flere
helseforetak.
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2.0 Prioritering av nyhenviste pasienter
I dette kapittelet er følgende problemstilling belyst:


Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere?

Alle pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten skal få en faglig vurdering av sin helsetilstand
innen 10 virkedager. Det skal være raskere vurdering av henvisninger ved mistanke om alvorlig sykdom.
Innen denne tiden skal det for pasienter som vurderes å ha behov for spesialisthelsetjenester, settes en
juridisk frist for når helsehjelpen senest skal startes opp. Figuren nedenfor viser hvor prioritering og
bruken av prioriteringsveilederne finner sted i pasientforløpet.

Hjem/henvisning
fra fastlege/annet
HF

Motta og
vurdere
henvisning

Informere
om frist og
oppmøtetid

Utrede

Behandle

Avslutte/hje
m/oppfølgin
g

Kontroll

Figur 2 Hvor prioritering av henvisninger finner sted i pasientforløpet.

I kapitlene nedenfor gis det først en oppsummering av kapittelet (kapittel 2.1). Deretter beskrives hvilke
revisjonskriterier som er lagt til grunn for å belyse problemstillingen om prioritering (kapittel 2.2).
Deretter beskrives løpende observasjoner, vurderinger og anbefalinger, først på overordnet nivå (kapittel
2.3), deretter for poliklinikkene (kapittel 2.4).

2.1

Oppsummering

Revisjonen har vist at det er gjennomført tiltak i Vestre Viken HF for å sikre at pasienter prioriteres i
henhold til prioriteringsveilederne. Revisjonen har imidlertid vist følgende sentrale forbedringspunkter:


Helseforetaket bør utarbeide overordnede føringer for å dokumentere begrunnelsene for
rettighetsvurderingene.



Helseforetaket bør sikre at det etableres føringer (rutiner, prosedyrer etc.) på riktig nivå, slik at man
unngår overlappende og ulike føringer på ulike nivåer i helseforetaket (dette gjelder også for øvrige
problemstillinger i rapporten).



Prioriteringspraksis bør følges mer systematisk opp.

Konsernrevisjonen vurderer at nevnte svakheter og mangler kan få konsekvenser for sporbarheten og
etterprøvbarheten for vurderingene, samt at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til pasientene.

2.2

Revisjonskriterier

Basert på lovkrav og overordnede føringer har konsernrevisjonen lagt følgende revisjonskriterier til
grunn:3
1. Helseforetaket legger prioriteringsveilederne til grunn ved vurdering av henvisninger som ikke
allerede er rettighetsvurdert.
2. Helseforetaket vurderer følgende ved prioriteringen:
a) Om pasienten har rett eller ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (rettighetsstatus)
b) For de med rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal det settes en juridisk frist for start
helsehjelp
3

I vedlegg 2 er det beskrevet utdypende føringer i tilknytning til prioritering av nyhenviste pasienter.
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c) Om den juridiske fristen innfris ved start utredning eller start behandling
3. Helseforetaket dokumenterer vurderingene i journal, herunder:
a) Dersom helseforetaket velger en annen praksis enn prioriteringsveilederen, må den være
basert på en konkret og begrunnet vurdering for hvorfor veilederens anbefaling ikke følges
b) Dokumentasjon av hvilken prioriteringsveileder som er lagt til grunn i de tilfeller dette kan
være uklart
For å sikre at regelverk og overordnede føringer imøtekommes må det være etablert føringer
(retningslinjer, prosedyrer, rutiner, bruk av rapporter, osv.) som sikrer at pasienter prioriteres i henhold
til de nasjonale prioriteringsveilederne. De som vurderer henvisninger må få opplæring i gjeldende
regelverk og interne rutiner og prosedyrer. For å sikre informasjonsdeling og sporbarhet, samt
tilstrekkelig informasjon ved eventuelle klagesaker, må begrunnelsene for vurderingene dokumenteres i
journal. For å sikre at helseforetaket prioriterer i henhold til prioriteringsveilederne må helseforetaket
følge opp bruken av prioriteringsveilederne og egen prioriteringspraksis gjennom eksempelvis
benchmarking av styringsdata, kalibrering og stikkprøver.

2.3

Overordnet nivå - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Etablert prosedyrer og retningslinjer – manglende føringer for å dokumentere
rettighetsvurderingene

Det er etablert prosedyre4 på foretaksnivå som blant annet skal sikre at rettighetsvurderingen er basert på
prioriteringsforskriftens vilkår. Videre er det utarbeidet en brukerveiledning for vurdering av
henvisninger.5 I veiledningen fremkommer hva som skal registreres i henvisningsbildet i DIPS.
Vurderingsansvarlig må ta stilling til rett eller avslag på henvisningen, hvis rett må man sette fristdato,
omsorgsnivå, hastegrad og type rettighet (utredning og behandling).
Når det gjelder registrering av type rettighet, det vil si utredning eller behandling, beskrives det i
veiledningen at vurderingsansvarlig må sjekke hva som er registrert på venstre side av henvisningsbilde
og at dette samsvarer med den type rettighet vurderingsansvarlig har registrert inn på høyre side av
henvisningsbildet. Dette må gjøres fordi det p.t. er en standard innstilling i DIPS som medfører at alle
elektroniske henvisninger automatisk blir satt opp til utredning på venstre side i henvisningsbilde og det er
denne registreringen som videre angir pasientens rettighet.6
Ved siden av føringer på foretaksnivå har klinikk for psykisk helse og rus utarbeidet en prosedyre knyttet
til registrering og vurdering av henvisninger som beskriver prosessen «en vei inn» for å sikre behandling
på riktig nivå i klinikken.7
Det fremkommer ikke av noen av de overordnede føringene om at begrunnelsene av
rettighetsvurderingene skal dokumenteres i journal. Dette fremkommer imidlertid i lokale prosedyrer
som DPSene/poliklinikkene har utarbeidet (se kapittel 2.4).
 Konsernrevisjonen vurderer det er etablert overordnede føringer i tråd med nytt regelverk som sikrer
riktig registrerings- og vurderingspraksis av henvisninger i vurderingsbildet i DIPS.
Konsernrevisjonen vurderer imidlertid at manglende overordnede føringer knyttet til å dokumentere
begrunnelsen av rettighetsvurderingen, herunder eventuelle avvik fra prioriteringsveilederen,
4

DokID: 19046
DokID: 4275
6
Dette er planlagt endret i DIPS Arena.
7
DokID: 50937
5
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innebærer risiko for at sporbarheten av hvilken informasjon som er vektlagt i vurderingen er
fraværende eller mangelfull, eventuelt at dette gjøres uhensiktsmessig ulikt. Begrunnelsene av
rettighetsvurderingene vil blant annet være viktig informasjon ved klagesaker og dersom noe skulle
skje med pasienten i perioden før helsehjelpen har startet. I tillegg kan inntaksmøtets vurderinger gi
viktig informasjon for behandlerne ved oppstart av helsehjelpen.
Anbefaling
 Det bør utarbeides overordnede føringer for å dokumentere begrunnelsene fra
rettighetsvurderingene, slik at enhetene imøtekommer krav og sikrer lik praksis der dette er
hensiktsmessig.

Potensiale for mer systematisk opplæring og oppfølging

Foruten et felles seminar i helseforetaket og informasjon på intranettet ved endret pasient og
brukerrettighetslov, har det ikke vært gjennomført opplæringsaktiviteter på overordnet nivå knyttet til
lovendringene. Det ble vist til at ansvaret for opplæring knyttet til ny pasient- og brukerettighetslov er
lagt til DPSene. Representanter fra DPSene mottar også informasjon av denne type endringer gjennom
etablerte nettverk i klinikken.
Utover antall avslag og antall som får rett til nødvendig helsehjelp, er det ikke tilrettelagt for annen
styringsinformasjon8 som kan benyttes til oppfølging av bruk av prioriteringsveilederne for å sikre lik
prioriteringspraksis. Det er heller ikke gjennomført andre undersøkelser eller revisjoner i regi av
overordnet nivå som belyser prioriteringspraksis.
 Konsernrevisjonen vurderer at det har vært til rette for noe opplæring i nytt regelverk.
Konsernrevisjonen vurderer samtidig at når tilretteleggingen og gjennomføringen for opplæringen
legges til det enkelte DPS, gir det risiko for ulik opplæring. Etter konsernrevisjonens vurdering vil
det være hensiktsmessig å sikre en mer systematisk tilnærming i opplæringen. Dette for å sikre at
underliggende enheter og involverte parter faktisk får opplæring og at den er mest mulig lik.
Konsernrevisjonen gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet har utarbeidet et e-læringskurs i
forbindelse med ny pasient- og brukerrettighetslov og reviderte prioriteringsveiledere.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er tilrettelagt for en del styringsdata som kan benyttes til
oppfølging av bruk av prioriteringsveilederne. Konsernrevisjonen vurderer samtidig at det er et
potensiale for å tilrettelegge for annen type styringsdata, eventuelt selv å belyse prioriteringspraksis,
gjennom egne analyser, kalibreringer, revisjoner mv. Dette kan bidra til å identifisere risikoer for feil
prioritering (eksempel vises i kapittel 2.4).

2.4

Poliklinikkene - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Lokale prosedyrer etablert – ulike føringer for å dokumentere rettighetsvurderingene

Ved siden av overordnede føringer er det utarbeidet egne prosedyrer for inntaksmøte ved reviderte
poliklinikker.9 Disse viser til hvordan inntaksmøtet er organisert, hvor ofte en skal vurdere henvisninger
mv. Det fremkommer også at lov og regelverk skal legges til grunn ved rettighetsvurderingene og at
vurderingene skal begrunnes med utgangspunkt i føringene i prioriteringsveilederne. I DPS Asker
fremkommer det av prosedyren at henvisningene skal vurderes og dokumenteres etter en fast mal med
punkter som; henvisers diagnose, aktuell problematikk, tidligere behandling, beskrevne symptomer,
8
9

Styringsinformasjon kan defineres som en kvantitativ størrelse eller resultatet av en kvalitativ vurdering.
DokID: 52537 og DokID: 90925
Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Versjon
Rapport 3/2017 – Vestre Viken HF
Dato
10.05.2017

Side 14 av 40

suicidalitet herunder vurdering av risiko, antatt tilstand, vurderingsgrunnlag, vurdering,
prioriteringsveileders frist, herunder grunnlag for kortere eller lengere frist, konklusjon og frist for start
helsehjelp. Det er ikke tilsvarende mal for DPS Kongsberg.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikkene har utarbeidet utfyllende beskrivelser av organisering
av inntak av henvisninger og at det skal gjøres faglige begrunnelser for prioriteringspraksis med
utgangspunkt i prioriteringsveilederne.
 Når det gjelder føringer for dokumentasjon av begrunnelsene, er det kun DPS Asker som har
beskrevet føringer for dette. Konsernrevisjonen vurderer imidlertid at det ikke er hensiktsmessig at
DPSene/poliklinikkene utarbeider lokale føringer på områder som burde vært felles for klinikken,
eventuelt på foretaksnivå (jf. vurdering og anbefaling i kapittel 2.3). Konsernrevisjonen vurderer at
dette innebærer risiko for ulik praksis mellom poliklinikkene, samt at det er lite effektiv bruk av
ressurser.

Tiltak er iverksatt for å sikre etterlevelse av nytt regelverk

Begge poliklinikkene har etablert et inntaksmøte med et team sammensatt av minimum to spesialister
som vurderer henvisninger. Disse møtes tre ganger i uken i Kongsberg og fem ganger i uken i Asker.
Poliklinikkene viser til at de både benytter overordnede og lokale prosedyrer knyttet til
prioriteringsarbeidet. I tillegg ble det vist til at prioriteringsveilederne benyttes aktivt i inntaksmøtene.
Begge poliklinikkene viser til at de har hatt intern opplæring i nytt regelverk og aktuelle føringer. Ved
poliklinikken i Kongsberg hadde alle i inntaksteamet gjennomført E-læringskurs rettet mot
rettighetsvurderinger i regi av Helsedirektoratet.
 Konsernrevisjonen vurderer det er iverksatt opplæringstiltak i poliklinikkene for å sikre at ny pasientog brukerrettighetslov og reviderte prioriteringsveiledere er kjent. Konsernrevisjonen vurderer videre
at inntaksmøter hvor flere spesialister deltar og hvor en aktivt bruker prioriteringsveilederne, er et
tiltak som reduserer risikoen for feil og ulik vurderingspraksis internt i poliklinikkene.

Registrering i stor grad i tråd med føringene – men mangel i en poliklinikk

Ved vurdering av henvisninger registrerer poliklinikkene blant annet rettighetsvurdering (ja/nei),
avvistkode ved ikke rett til helsehjelp, og ved rett til helsehjelp settes fristdato og om pasienten har fått rett til
utredning eller behandling.
Ett uttrekk i DIPS viste at det i poliklinikken i Kongsberg var samsvar mellom det som var registrert
som rettighet (utredning eller behandling) på høyre og venstre side i henvisningsbilde. Ved poliklinikken
i Asker viste tilsvarende uttrekk lite samsvar.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikkenes registreringspraksis i henvisningsbilde (F7-bildet) i
stor grad imøtekommer krav til hva som skal registreres knyttet til rettighetsvurderingen.
 Konsernrevisjonen vurderer imidlertid at Askers registreringspraksis av type rettighet (utredning eller
behandling) ikke er i tråd med føringene. Manglende samsvar innebærer risiko for at pasienten får
feil informasjon om hvilken rettighet de faktisk har fått. Videre vil feil registrering bety at tilgjengelig
styringsinformasjon er misvisende.
Anbefaling
 Poliklinikken i Asker sikrer riktig registreringspraksis av type rettighet ved vurdering av
henvisninger.
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Dokumentasjon av begrunnelsene – variasjon mellom poliklinikkene

Praksis for dokumentasjon av begrunnelser knyttet til rettighetsvurderingene varierer mellom
poliklinikkene. Poliklinikken i Asker utarbeider et vurderingsnotat gjennomgående for alle
rettighetsvurderingene (jf. prosedyre og mal beskrevet i kapittel 2.3). Disse vurderingsnotatene viser til
prioriteringsveileder og inneholder begrunnelse for rett til helsehjelp og juridisk frist. I tillegg viser
vurderingsnotatene til at individuelle forhold har medført kortere frist enn hva prioriteringsveilederen
anbefaler. For pasienter som får avslag utarbeides det vurderingsnotat hvor avslaget begrunnes opp mot
prioriteringsveileder (nytte/kostnad).
For poliklinikken i Kongsberg begrunnes ikke rettighetsvurderingene for pasienter som får rett til
helsehjelp i et eget notat. Det skrives en kort kommentar i merknadsfeltet i F7-bildet med frist og type
rettighet (utredning/behandling). I noen tilfeller dokumenteres årsak til at man fraviker fra
prioriteringsveileder knyttet til rettighet, men poliklinikken viser til at dette ikke er satt i system. For
pasienter som får avslag skrives et vurderingsnotat og viser til kriteriene (nytte/kostnad). Det gis også
noe veiledende informasjon om kommunalt tilbud i avslagsbrevene.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikken i Asker har god praksis på å dokumentere
begrunnelsene på rettighetsvurderingene både ved rett og ved avslag.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikken i Kongsberg har god praksis på å dokumentere
begrunnelser knyttet til avslag. Når det gjelder pasienter som får rett til helsehjelp, vurderer
konsernrevisjonen at rutinene knyttet til dokumentasjon kan bedres for å sikre gjennomgående
sporbarhet i forhold til hvilken informasjon som er vektlagt i rettighetsvurderingene. Begrunnelsene
for rettighetsvurderingene vil blant annet være viktig informasjon ved klagesaker og dersom noe
skulle skje med pasienten i perioden før helsehjelpen har startet. I tillegg kan inntaksmøtets
vurderinger gi viktig informasjon for behandlerne som får tildelt pasienter til utredning/behandling.
Anbefaling
 Poliklinikken i Kongsberg dokumenterer gjennomgående begrunnelsene som er lagt til grunn for
pasienter som blir vurdert til å ha rett til helsehjelp. Se sammenfallende anbefaling gitt til
overordnet nivå i kapittel 2.3.

Potensiale for mer systematisk oppfølging av vurderingspraksis

Det var ikke systematisk oppfølging av vurderingspraksis i poliklinikkene.
 Konsernrevisjonen vurderer at mangel på systematisk oppfølging av vurderingspraksis i
poliklinikkene innebærer risiko for feil og ulik prioritering av nyhenviste pasienter. Det kan
eksempelvis medføre at en pasient kan få rett til helsehjelp på en poliklinikk, men få avslag på en
annen poliklinikk. Konsernrevisjonen vurderer at bruk av styringsinformasjon som grunnlag for å
undersøke særskilte forhold kan være en innfallsvinkel til oppfølging (se eksempler nedenfor). Et
annet tiltak kan være utveksling av henvisninger for kalibrering mellom poliklinikker for å sikre
konsensus om prioritering internt i helseforetaket eller mellom helseforetak.
Anbefaling
 Poliklinikkene bør følge opp vurderingspraksis systematisk for å sikre mest mulig lik prioritering av
henvisninger.
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Eksempler på styringsinformasjon som kan vurderes for å belyse prioriteringspraksis
Rett til helsehjelp versus ikke rett
Konsernrevisjonen har ikke vurdert om henvisningene er vurdert riktig. Et uttrekk fra DIPS10 viser
imidlertid at det er noe forskjell mellom poliklinikkene knyttet til rettighetsvurderingene. Et uttrekk for
2016 viste at Kongsberg gav avslag på i underkant 18 % av henvisningene, mens Asker gav avslag på i
overkant 26 % av henvisningene.
Rett til utredning versus behandling
Ett uttrekk viste at Kongsberg gav 87 % av rettighetspasientene rett til utredning og 13 % rett til
behandling, mens tilsvarende tall for Asker var 3 % rett til utredning og 97 % rett til behandling. En
årsak til disse forskjellene, og som er nevnt tidligere i rapporten, er at Asker hadde mangler ved
registreringspraksis i vurderingsbilde i DIPS.11
Fristfastsettelser
For å belyse praksis for fristfastsettelse har konsernrevisjonen for enkelte diagnoser sammenstilt
pasientenes hoveddiagnose ved avslutning av behandlingen med hvilken frist pasientene fikk ved
vurdering av henvisningen. Se tabell 1.
Tabell 1 Gjennomsnittlig fristtid for utvalgte diagnoser ved poliklinikkene sammenlignet med anbefalte frister i
prioriteringsveileder for psykisk helse for voksne.12

Diagnose
Lettere depresjon

Moderat depresjon

Anbefalt fristtid jf.
prioriteringsveileder
84 dager

56 dager

Gjennomsnitt Asker

Gjennomsnitt Kongsberg

(Antall pasienter)

(Antall pasienter)

49 dager (14)

72 dager (17)

Min: 9 dager

Min: 8 dager

Maks: 66 dager

Maks: 96 dager

43 dager (37)

43 dager (26)

Min: 8 dager

Min: 1 dag

Maks: 66 dager

Maks: 94 dager

Alvorlig depresjon

14 dager

62 dager (3)

61 dager (1)

Angst og tvang (alvorlig
til moderat)

84 dager

72 dager (16)

69 dager (40)

Ikke rett / 112 dager

Min: 31 dager

Min: 0 dager

Maks: 151 dager

Maks: 182 dager

101 dager (27)

119 dager (16)

Min: 15 dager

Min: 4 dager

Maks: 185 dager

Maks: 186 dager

54 dager (8)

35 dager (2)

lettere symptomer
ADHD

Spiseforstyrrelser

182 dager

56 dager- 84 dager

Min: 28 dager
Maks: 67 dager

10

DIPS-rapport 6813 – primærhenvisninger 2016
Se side 14.
12 DIPS-rapport 6813 og DIPS-rapport 2028.
11
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Tabell 1 viser at det er mange pasienter i flere diagnosegrupper som får frister i henhold til hva som er
anbefalt i prioriteringsveilederne, samtidig er det enkelte pasienter som har fått betydelig lengre frist enn
hva som er anbefalt. Konsernrevisjonen vil imidlertid påpeke at diagnosene er satt ved avslutning av
helsehjelpen. Det betyr at kvaliteten på henvisningen kan ha stor betydning for vurdering av
henvisningen, herunder juridisk frist pasientene får. Det kan også være henvisninger som er misvisende
eller mangelfulle og som dermed påvirker hvilken frist pasientene har fått ved vurderingen. Videre kan
det være gjort individuelle vurderinger som tilsier kortere eller lengre frist enn hva prioriteringsveilederne
anbefaler. I tillegg kan diagnosefastsettelsen ved avslutning i DIPS være feil.
 Basert på analysene har konsernrevisjonen ikke grunnlag for å vurdere prioriteringspraksisen i
poliklinikkene, utover at de indikerer forskjeller i tildeling av rett/avslag, rett til utredning eller
behandling, og fristfastsettelser mellom poliklinikkene. Konsernrevisjonen vurderer derimot at denne
type analyser kan benyttes for å belyse poliklinikkenes prioriteringspraksis, eller som utgangspunkt
for nærmere undersøkelser eksempel gjennom stikkprøver, samt vurdere behov for tydeligere
føringer på disse områdene.
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3.0 Utrednings- og behandlingsforløp
I dette kapittelet er følgende problemstilling belyst:


Sikrer helseforetaket at pasientene med like diagnoser får mest mulig likeverdige utrednings- og
behandlingsforløp?

Konsernrevisjonen har i den sammenheng sett på om helseforetaket har etablert tiltak for sikre
systematisk og enhetlig praksis knyttet til utrednings- og behandlingsforløpene, og at praksis er i henhold
til faglig forsvarlighet. Figuren nedenfor viser hvor utrednings- og behandlingsforløpene finner sted i
pasientforløpet.

Hjem/henvisning
fra fastlege/annet
HF

Motta og
vurdere
henvisning

Informere
om frist og
oppmøtetid

Utrede

Behandle

Avslutte/hje
m/oppfølgin
g

Kontroll

Figur 3 Hvor utrednings- og behandlingsforløpene finner sted i pasientforløpet.

I kapitlene nedenfor gis det først en oppsummering av kapittelet (kapittel 3.1). Deretter beskrives hvilke
revisjonskriterier som er lagt til grunn for å belyse problemstillingen (kapittel 3.2). Deretter beskrives
observasjoner, vurderinger og anbefalinger på overordnet nivå (kapittel 3.3), og for poliklinikkene
(kapittel 3.4). Kapittel 3.5 beskriver enkelte andre observasjoner, vurderinger og anbefalinger.

3.1

Oppsummering

Revisjonen har vist at det er gjennomført tiltak i Vestre Viken HF for å sikre at pasienter får like
utrednings- og behandlingsforløp. Revisjonen har imidlertid vist følgende sentrale forbedringspunkter:


Poliklinikkene bør utarbeide utrednings- og behandlingsplaner for pasientene.



Poliklinikkene bør formalisere og tydeliggjøre hvilken fagstøtte den enkelte behandler skal motta i
forløpet.



Utrednings- og behandlingsforløpene bør følges mer systematisk opp.



Det er potensiale for bedre ressursstyring i poliklinikkene.

Konsernrevisjonen vurderer at nevnte svakheter/mangler er medvirkende årsaker til at det er relativt stor
variasjon i hvilken helsehjelp den enkelte pasient får med tanke på antall konsultasjoner, tid mellom
konsultasjoner og total varighet på behandlingen innen samme pasientgruppe.

3.2

Revisjonskriterier

Konsernrevisjonen har lagt følgende revisjonskriterier til grunn: 13
1. Helseforetaket utarbeider utrednings- og eller behandlingsplaner for den enkelte pasient som
dokumenteres i journal.
a) Hvis pasienten skal utredes må det skisseres en plan som beskriver utredningsforløpet og er
basert på eventuelle nasjonale eller lokale retningslinjer, og øvrig kunnskapsbasert praksis

13

I vedlegg 3 er det beskrevet utdypende føringer i tilknytning til utrednings- og behandlingsforløpene.
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b) Når pasienten er ferdig utredet/diagnostisert, og skal ha behandling, skal det utarbeides en
behandlingsplan for alle pasienter
c) Behandlingsplanen må baseres på eventuelle nasjonale eller lokale retningslinjer, og øvrig
kunnskapsbasert praksis
d) Dersom helsetjenestene avviker fra hovedlinjene i disse anbefalingene må dette begrunnes og
journalføres
e) Behandlingsplanen bør blant annet inneholde tentativ diagnose, mål med behandlingen,
behandlingstiltak, hyppighet og varighet på behandlingen, tentativ
behandlingslengde/avslutningstidspunkt, tidspunkt og form for evaluering/revidering av
behandlingsplanen og kriterier for avslutning av behandlingen
f) Behandlingsplanen bør evalueres regelmessig med involverte aktører med tema som: status i
forhold til målsetting, endring i problemer, funksjon og livskvalitet
g) Det utarbeides polikliniske notater etter sentrale steg i behandlingsplanen som journalføres
og sendes i kopi til fastlege
h) Pasienten avsluttes ved siste konsultasjon og epikrise sendes innen 7 dager
For å sikre at regelverk imøtekommes må det være etablert føringer (retningslinjer, prosedyrer, rutiner,
bruk av rapporter, osv.) i helseforetaket som sikrer at det utarbeides utrednings- og behandlingsforløp i
henhold til fag- og dokumentasjonskrav og at de avsluttes i tråd med kravene. Det bør videre være
tilrettelagt for at den enkelte behandler får faglig støtte i utarbeidelse og oppfølging av planene som er
utarbeidet for den enkelte pasient. For at helseforetaket skal være sikre på at de angitte kriteriene
etterleves må dette følges opp/monitoreres.

3.3

Overordnet nivå - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Det er manglende føringer for utrednings- og behandlingsforløp og fagstøtte

Det er ikke utarbeidet overordnede føringer knyttet til utredning eller behandling, eller for fagstøtte i
klinikken. Det er imidlertid utarbeidet enkelte lokale føringer i DPS-ene (se kapittel 3.4).
I DIPS er det maler for blant annet primærjournal, innkomstnotat/journalnotat og behandlingsplan. Mal
for behandlingsplan legger opp til å dokumentere blant annet diagnose, mål for behandlingen,
behandlingstiltak, antall timer og hyppighet, samt evalueringstidspunkt.
 Konsernrevisjonen vurderer at manglende overordnede føringene for utrednings- og
behandlingsforløp, herunder utarbeidelse av utrednings- og behandlingsplaner, gir risiko for ulik
praksis i og mellom poliklinikkene.
 Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende føringer for hva som skal gis av fagstøtte til
behandlerne, gir risiko for at dette ikke tydeliggjøres og formaliseres i poliklinikkene.
Anbefalinger



Klinikken bør utarbeide føringer for utrednings- og behandlingsforløp, herunder bruk av
behandlingsplan.
Klinikken bør utarbeide føringer for fagstøtte, slik at dette formaliseres og tydeliggjøres i
DPSene/poliklinikkene.
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I stor grad tilrettelagt for styringsinformasjon som kan benyttes til oppfølging

Klinikken har utarbeidet en oversikt over rapporter for oppfølging. Oversikten skiller mellom ulike
rapporter for ulike roller (blant annet kontor, seksjonsleder, behandler), samt ansvarlig, hyppighet og
formålet med rapportene.
 Konsernrevisjonen vurderer rapportoversikten til oppfølging gir styringsinformasjon om deler av
pasientforløpet, men at det er et potensiale for å benytte rapporter som gir mer informasjon om
utrednings- og behandlingsforløpene. For eksempel hvor lenge pasientene er i utredning/behandling,
antall konsultasjoner per pasient, og hvor ofte pasientene er inne til konsultasjon innenfor ulike
diagnosegrupper, vil etter konsernrevisjonens vurdering være viktig å følge opp gjennom flere
ledelsesnivåer. Dette både ut i fra risiko- og vesentlighetsbetraktning knyttet til mål om likeverdige
helsetjenester, men også for å ha styringsinformasjon for å kunne planlegge og følge opp egen
aktivitet i forhold til de ressursene poliklinikkene har, herunder se sammenhengen mellom aktivitet,
ressurser og kapasitet.
Anbefaling


Klinikken bør legge til rette for styringsinformasjon som kan benyttes i poliklinikkene til å følge
opp utrednings- og behandlingsforløpene.

3.4

Poliklinikkene - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Mangler knyttet til utrednings- og behandlingsplaner

Kongsberg DPS har utviklet egne retningslinjer for utredning14 og for dokumentasjon i journal.15 I
retningslinje for utredning fremkommer standardpakke for utredning, og dersom denne fravikes, skal det
begrunnes i journal. I retningslinje for journal fremkommer oversikt over hvilke dokumenter som skal
dokumenteres i journal, samt innholdet i disse. Her fremkommer det at det skal utarbeides en
behandlingsplan etter 1-5 konsultasjoner og som skal diskuteres i tverrfaglig team. Det vises her til at
behandlingsplanen bør evalueres og ajourføres jevnlig og minst en gang i året med tverrfaglig team. Det
er ikke utarbeidet tilsvarende føringer for utrednings- og behandlingsplaner ved Asker DPS.16
Revisjonen viste manglende bruk av utrednings- og behandlingsplaner i begge poliklinikkene.17
 Konsernrevisjonen vurderer at manglende bruk av utrednings- og behandlingsplaner gir risiko for
manglende fastsettelse av formål med behandlingen, manglende planlegging av forløpet (varighet på
behandlingen, antall og hyppighet på konsultasjoner), samt fastsettelse av kriterier for avslutning av
behandling. Dette reduserer forutsigbarheten for den enkelte pasient, behandler og henviser/fastlege.
 Konsernrevisjonen vurderer videre at manglende bruk av utrednings- og behandlingsplaner
reduserer muligheten til å gjennomføre evaluering i forhold til de mål som er fastsatt i individuelle
behandlingsforløp, samt gjøre justeringer av behandlingstiltakene eller målsettingen med
behandlingen.
Anbefaling
 Poliklinikkene bør utarbeide utrednings- og behandlingsplaner for alle pasienter.
14

DokID 36724
DokID 20618
16
Det er i tillegg utarbeidet egne føringer for utrednings- og behandlingsplan ved Drammen DPS.
17
Kongsberg DPS har i 2016 gjennomført en intern revisjon om bruk av behandlingsplaner ved poliklinikk og døgn, som
viste svakheter ved bruken av behandlingsplan. Revisjonen viste blant annet at rundt 50 % av pasientene hadde
behandlingsplan.
15
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Fagstøtte tilbys i poliklinikkene – men svakheter knyttet til formalisering og bruk

De to poliklinikkene har ukentlig tverrfaglige team/behandlermøte for å gi faglig støtte til den enkelte
behandler. Det vises til at den enkelte behandler kan diskutere nye pasienter, få bistand til å utarbeide
utrednings- og behandlingsplan, diagnostisk hjelp, eller vurdere videre behandling eller avslutning.
Poliklinikkene oppga at den enkelte behandler i stor grad selv bestemmer om de vil diskutere noe i
tverrfaglig team og hva de eventuelt ønsker å diskutere, noe som medførte at enkelte behandlere i
mindre grad gjorde dette. Behandlere som ikke er spesialister er pålagt å ha systematisk veiledning med
spesialist, både i utredningsfasen og løpende under behandlingen.
 Konsernrevisjonen vurderer at tverrfaglig team/behandlermøter er en nyttig arena for å gi faglig
støtte for den enkelte behandler, samt sikre faglig konsensus rundt pasientforløpene.
 Konsernrevisjonen vurderer at ansvaret og oppgaven til tverrfaglig team ikke er tilstrekkelig
formalisert og tydeliggjort. Dette gir etter konsernrevisjonens vurdering risiko for manglende
stoppunkter og dialog/diskusjon om pasientenes utrednings- og behandlingsforløp. Dette gir videre
risiko for at «like» pasienter får ulike utrednings- og behandlingsforløp avhengig av hvilken behandler
de har.
Anbefaling
 Poliklinikkene bør formalisere og tydeliggjøre hvilken fagstøtte den enkelte behandler skal
motta i forløpet, herunder planlegging, oppfølging og avslutning av pasientforløpene (se også
anbefaling til klinikken i kapittel 3.3).

Oppfølgingstiltak iverksatt, men med varierende systematikk og innhold

I klinikkens oversikt over rapporter til oppfølging er det enkelte rapporter som belyser deler av
utrednings- og behandlingsforløpene. Det gjelder for eksempel ventende uten ny kontakt, epikriser,
utskrevne pasienter uten diagnose, registrering av GAF, individuell plan, pasienter som venter på
behandling, samt tidspunktet for pasientenes siste konsultasjon. Rapportoversikten viser hvem som er
ansvarlig for å ta ut rapporten, hvor hyppig de skal tas ut, samt formålet.
Revisjonen viser at merkantile jevnlig tar ut aktuelle rapporter og at det i stor grad er de merkantile som
følger opp behandlere dersom det er pasienter med lang tid siden siste konsultasjon. I tillegg går
seksjonslederne av og til gjennom behandlernes pasientlister. Ellers er det lite systematisk oppfølging av
pasientenes utrednings- og behandlingsforløp.
Ved poliklinikken i Kongsberg er det gjennomført en internrevisjon om bruk av utrednings- og
behandlingsplan.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikkene ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for systematisk
oppfølging av utrednings- og behandlingsforløpene. Konsernrevisjonen vurderer at bruk av ulik
styringsinformasjon, eksempel gjennom tilgjengelige rapporter og pasientlistegjennomganger, kan
benyttes i oppfølgingen for å iverksette tiltak som kan redusere risikoen for ubegrunnet variasjon og
ubegrunnede opphold i pasientforløpene. Dette behovet understøttes av analysene som vises
nedenfor.
Anbefaling


Poliklinikkene benytter styringsinformasjonen systematisk for å følge opp utrednings- og
behandlingsforløpene.
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Analyser viser stor variasjon i utrednings- og behandlingsforløpene

Konsernrevisjonen har gjort ulike uttrekk fra DIPS for å belyse om det er variasjon i hvor lenge
pasientene går i behandling, antallet konsultasjoner og hvor hyppig det er mellom konsultasjonene
innenfor flere diagnosegrupper. Figur 4 nedenfor viser at det for pasientgruppen tilpasningsforstyrrelser,
er betydelig variasjon i varigheten på behandlingen mellom pasientene i poliklinikkene.18
Variasjon i varighet på behandling og antall
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Variasjon i varighet på behandling og antall
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Figur 4 Varighet på behandlingen og antallet konsultasjoner per pasient. DIPS-rapport 2028. Kun pasienter med 5 eller flere
konsultasjoner og som avsluttet helsehjelpen i 2016 er tatt med i figuren. ICD-10 F431 og F432.

Figuren viser at varigheten på behandlingen for disse pasientene varierer fra rundt 70 dager til rundt 3 år
i Asker, og fra 50 dager til 4 år i Kongsberg. Figuren viser videre at enkelte pasienter med lang
behandlingstid har like mange konsultasjoner som pasienter med betydelig kortere behandlingstid.

18

Gjennomsnittlig varighet på behandling innen denne pasientgruppen er 338 dager og 19 konsultasjoner ved poliklinikken i
Asker, og 388 dager og 22 konsultasjoner i Kongsberg.
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Konsernrevisjonen har videre undersøkt hyppigheten på konsultasjonene ved å belyse gjennomsnittlig
tid mellom konsultasjonene for pasienter innen samme pasientgruppe for de to allmennpsykiatriske
poliklinikkene. Figur 5 nedenfor viser betydelig variasjon19 i gjennomsnittlig antall dager mellom
konsultasjoner for pasienter med samme diagnose som vist til i ovenfor. Figuren viser at enkelte
pasienter er inne til konsultasjon gjennomsnittlig en gang i uken, mens andre pasienter er inne til
konsultasjon sjeldnere enn en gang i måneden.
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Figur 5 Gjennomsnittlig antall dager mellom konsultasjoner per pasient i Flekkefjord og Arendal. DIPS-rapport 2028. Kun
pasienter med 5 eller flere konsultasjoner og som avsluttet helsehjelpen i 2016 er tatt med i figuren. ICD-10 F431 og F432.

Figur 5 viser videre at rundt 30 prosent av pasientene får konsultasjoner innen hver 14. dag, som er
poliklinikkenes mål. De resterende 70 prosentene har et gjennomsnitt som er lengre enn 14 dager.
Revisjonen har i tillegg til diagnosegruppen/pasientgruppen som er vist til i figur 4 og 5 gjort tilsvarende
analyser av andre diagnosegrupper/pasientgrupper. Analysene for disse viser tilsvarende variasjon i antall
kontakter, tid mellom kontakter og varighet. Nærmere analyser indikerer også at det er variasjon mellom
behandlerne i og mellom poliklinikkene når det gjelder utforming av pasientforløpene innen like
diagnosegrupper. Her fremkommer relativt store forskjeller på gjennomsnitt varighet på behandlingen,
antallet- og hyppighet på konsultasjonene.
 Etter konsernrevisjonens vurdering viser uttrekkene (figur 4 og 5) at det er relativt store forskjeller i
hvilken helsehjelp den enkelte pasient får med tanke på antallet konsultasjoner, tid mellom
konsultasjonene, og total varighet på behandling innenfor samme diagnosegruppe.
Konsernrevisjonen vurderer at pasienter i samme diagnosegruppe kan ha behov for ulike utrednings-

19

I gjennomsnitt har pasientene konsultasjon hver 20. dag i Asker, og hver 21. dag i Kongsberg.
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og behandlingsforløp, men funnene indikerer at det også er andre medvirkende årsaker til
variasjonen.
 Konsernrevisjonen vurderer at manglende bruk og utforming av utrednings- og behandlingsplaner,
manglende formalisering av fagstøtte, samt mangler ved ledelsens oppfølging, gir risiko for at «like
pasienter» innen samme diagnosegruppe kan få ulike forløp, avhengig av hvilken behandler pasienten
får. Konsernrevisjonen vurderer at dette igjen kan bety at omfanget av ytelsene er for lave eller for
høye.

Analyser viser ubegrunnet opphold i helsehjelpen

For å belyse om poliklinikkene har pasienter som blir stående uforholdsmessig lenge (ubegrunnet
opphold) uten ny konsultasjon, har konsernrevisjonen (ved siden av antall dager mellom konsultasjoner)
gjort et uttrekk i DIPS av pasientoversikten per behandler med tidspunkt for når pasientene sist var inne
til konsultasjon. Ut fra dette er det beregnet hvor mange dager det var siden siste konsultasjon for den
enkelte pasient, se figur 6.

Tid siden siste konsultasjon
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Figur 6 Andel pasienter (%) fordelt på antall dager siden siste konsultasjon. Omfatter alle pasienter i poliklinikkene. DIPSrapport 1117.

Figur 6 viser at mange pasienter har vært inne til konsultasjon innenfor siste to uker. Samtidig er det en
betydelig andel pasienter med lang tid siden siste konsultasjon. Det kan være velbegrunnede forklaringer
på at det har gått lang tid siden siste konsultasjon. Eksempelvis dersom pasienten for en periode
overføres til en annen avdeling, er i ferd med å droppe ut av behandlingen eller er i en nedtrappingsfase i
behandlingen. Journalgjennomgangen viste imidlertid at det var en del pasienter som ikke hadde
velbegrunnede forklaringer på hvorfor de ikke var i «aktiv» behandling.
 Konsernrevisjonen vurderer at ubegrunnede opphold i helsehjelpen, innebærer risiko for
pasientsikkerheten.

3.5

Andre observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Potensiale for bedre ressursstyring

Revisjonen viste at sammenhengen mellom aktivitet, ressurser og kapasitet belyses i liten grad i
planlegging og oppfølging i poliklinikkene. Det ble vist til at aktivitet- og produktivitetstallene benyttes i
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oppfølgingen for å belyse utvikling over tid innenfor den enkelte avdeling. I tillegg følges behandlerne
opp på antall konsultasjoner pr uke, per måned og per år i poliklinikkene.
Det er ikke etablert et felles system for å styre ressursene i klinikken, men det ble vist til at det var opp til
hver enkelt avdelingssjef å legge til rette for dette. Klinikken viser til at det er igangsatt et aktivitets- og
pasientforløpsanalyseprosjekt som skal danne grunnlag for utforming av tjenester – i henhold til føringer
om økt poliklinisk og ambulant aktivitet og redusert dimensjonering av døgnkapasitet. Dette arbeidet
fremkommer også i avdelingsledelsens lederavtaler for 2017. I seksjonsledernes lederavtaler
fremkommer det at det skal arbeides systematisk med aktivitetsbaserte, gjennomgående
bemanningsplaner som viser seksjonens samlede behov for kapasitet og kompetanse.
 For å utnytte tilgjengelige ressurser på en god måte, vurderer konsernrevisjonen at poliklinikkene i
større grad synliggjør sammenhengen mellom aktivitet, ressurser og kapasitet knyttet til planlegging
og oppfølging. Dette vil blant annet bidra til at poliklinikkene vil ha bedre kontroll over
pasientlogistikken – både når det gjelder pasientene som skal påbegynne helsehjelpen og for de som
er inne i et utrednings- og behandlingsforløp. Konsernrevisjonen vurderer at det bør tilrettelegges
for at alle poliklinikkene gjør dette på en ensartet måte, både for å gi lederstøtte og at man kan
sammenligne innad og mellom poliklinikkene.
Anbefalinger
 Helseforetaket tilrettelegger for at enhetene har tilstrekkelig og tilgjengelig styringsinformasjon,
herunder verktøy for ressursstyringen.
 Poliklinikkene synliggjør sammenhengen mellom aktivitet, ressurser og kapasitet – og benytter
dette til planlegging, styring og oppfølging.

Diagnosefastsetting – varierende registreringspraksis av spesifiserte diagnoser

Ved avslutning av helsehjelpen skal det fastsettes en diagnose som videre fremkommer i epikrisen.
Uttrekk fra DIPS20 viste at en del pasienter står registrert med en uspesifisert diagnose (Z-kode) ved
avslutning. For avsluttede pasienter viser uttrekket at 11 prosent av pasientene ved allmennpsykiatrisk
poliklinikk Asker står registrert med en Z-kode, mens tilsvarende tall ved poliklinikkene i Kongsberg er 1
prosent.
 Konsernrevisjonen vurderer at mangelfull registrering av korrekt diagnose gir misvisende
styringsinformasjon. Pålitelig styringsinformasjon tilknyttet diagnoser vil være viktig for intern
oppfølging i forhold til ISF-finansiering.
Anbefaling
 Poliklinikkene bør sikre at føringer knyttet til registrering av diagnoser etterleves.

Avslutning utredning/behandling – epikriser sendes ikke innenfor krav

Når helsehjelpen avsluttes er det et gjennomgående krav at det samtidig skal opprettes epikrise, som da
skal sendes henviser/fastlege innen 7 virkedager. Gjennomgang av journaler og uttrekk fra DIPS viser at
de fleste pasienter/konsultasjonsserier ble avsluttet samme dag eller innen 6 dager etter siste
konsultasjon. Det var imidlertid enkelte feil og mangler i undersøkte poliklinikker.

20

DIPS-rapport 2028. I uttrekket ble det lagt som forutsetning av pasientene hadde hatt 5 eller flere kontakter ettersom
tentativ diagnose skal settes senest innen 5 konsultasjoner. Tall for 2016.
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I poliklinikken i Kongsberg var kravet om utsendelse av epikrise innen 7 virkedager kjent. Epikrise ble
imidlertid ikke alltid sendt innenfor kravet ettersom poliklinikkene ikke ble målt på epikrisetid, og at man
dermed kunne utsette dette.
I poliklinikken i Asker ble det målt på epikrisetid. Gjennomgangen viste at det var en del
konsultasjonsserier som ble avsluttet mer enn 21 dager etter siste registrerte kontakt, og noen få over
100 dager etter siste kontakt. En av årsakene var at pasientene uteble fra siste kontakt og at tiden fra siste
kontakt til avslutning kunne bli lang. En annen årsak var at det hadde vært en rutine med å sette et
utskrivningstidspunkt frem i tid og som poliklinikken regnet ut epikrisetid fra.
 Konsernrevisjonen vurderer at Kongsberg praksis med utsendelse av epikriser ikke er i tråd med
krav. For sen utsendelse av epikrise innebærer risiko for pasientsikkerheten ved at epikrisen kan
inneholde viktig informasjon knyttet til videre oppfølging hos fastlege/henviser.
 Konsernrevisjonen vurderer at Askers rutine med å sette et utskrivningstidspunkt frem i tid ikke
imøtekommer overordnede krav. Praksisen innebærer en risiko for pasientsikkerheten ved at
epikrisen, som kan inneholde viktig informasjon knyttet til videre oppfølging hos fastlege/henviser,
blir sendt lang tid etter reell avslutning. Etter konsernrevisjonens vurdering medfører praksisen også
til at rapportert epikrisetid ikke er pålitelig.
Anbefaling
 Poliklinikken i Kongsberg etterlever mål om 7 dagers epikrisetid og følger opp
behandlerne på dette.


Poliklinikken i Asker registreres avslutningen på helsehjelpen på riktig tidspunkt, slik at det
ikke blir ubegrunnede opphold ved utsendelse av epikrise.
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4.0 Oppmøtetidspunkt for helsehjelp gjennom
pasientforløpet
I dette kapittelet er følgende problemstilling belyst:


Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom hele
pasientforløpet?

Pasienter som vurderes til å ha nødvendig rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal etter
lovendringene få tidspunkt for oppmøte i svarbrevet på henvisningen. Oppmøtetidspunkt skal gi
forutsigbarhet for pasientene og styrke pasientrettighetene. Oppmøtetidspunkt for pasienter som har
startet helsehjelpen og som allerede er i et behandlingsforløp, er ikke nevnt i forbindelse med
lovendringene. Forutsigbarhet er viktig også i denne fasen av pasientforløpet. Det er derfor viktig å
belyse når helseforetakene gir oppmøtetidspunkt til pasientene som er i et utrednings- og
behandlingsforløp.
Figuren nedenfor illustrerer hvor timeavtale i første brev og nye timeavtaler etter at helsehjelpen er
startet, fremkommer i pasientforløpet.

Hjem/henvisning
fra fastlege/annet
HF

Motta og
vurdere
henvisning

Informere
om frist og
oppmøtetid

Utrede

Behandle

Avslutte/hjem/
oppfølging

Kontroll

Figur 7 Hvor timetildeling finner sted i pasientforløpet - både før start helsehjelp (svar på henvisning) og etter start helsehjelp
(utredning, behandling og kontroll)

I kapitlene nedenfor gis først en oppsummering av sentrale forbedringspunkter (kapittel 4.1). Deretter
beskrives hvilke revisjonskriterier som er lagt til grunn knyttet til timeavtale i første brev og
oppmøtetidspunkt for eventuelle nye timeavtaler etter at helsehjelpen har startet (kapittel 4.2). Videre
beskrives observasjoner, vurderinger og anbefalinger knyttet til oppmøtetidspunkt i svarbrev på
henvisning (kapittel 4.3) og for oppmøtetidspunkt etter start helsehjelp (kapittel 4.4). For hvert av
kapitlene presenteres først funn på overordnet nivå i helseforetaket, deretter for poliklinikkene.

4.1

Oppsummering

Revisjonen har vist at det er gjennomført tiltak i Vestre Viken HF som sikrer at pasienter får
informasjon om oppmøtetidspunkt i svarbrevet på henvisning, samt videre i pasientforløpet. Revisjonen
har imidlertid vist følgende sentrale forbedringspunkter:


Helseforetaket bør tydeliggjøre overordnede føringer for utsendelse av svarbrev.



Helseforetaket bør etablere føringer for tildeling av oppmøtetidspunkt for pasienter som har startet
helsehjelpen.

Konsernrevisjonen vurderer at nevnte svakheter og mangler kan medføre ulik praksis i poliklinikkene,
noe som igjen kan medføre manglende forutsigbarhet for pasienter.
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4.2

Revisjonskriterier

Konsernrevisjonen har lagt følgende revisjonskriterier til grunn: 21
1. Nyhenviste pasientene får timeavtale i første brev. I den sammenheng forventes det at
helseforetaket;
a. Svar på henvisningen sendes innen 10 virkedager til pasient og henvisende instans
b. Informerer om følgende i svarbrevet til nyhenviste pasienter:
i. Resultatet av vurderingen
ii. Juridisk frist for start helsehjelp
iii. Fristen gjelder behandling eller utredning
iv. Oppmøtetidspunkt og sted for pasienter med kortere frist enn 4 måneder
v. Tentativ uke for pasienter med lengre frist enn 4 måneder
vi. Informasjon om Helfo pasientformidling
2. Pasienter får, hvis mulig, oppmøtetidspunkt for eventuelle nye timeavtaler etter helsehjelpen er
startet.22
På bakgrunn av lovkravene må det være etablert føringer (retningslinjer, prosedyrer, rutiner, bruk av
rapporter, osv.) i helseforetaket som sikrer at nyhenviste pasienter får oppmøtetidspunk i svarbrev, og at
pasientene får den informasjon de har krav på. Videre må det være etablert føringer i helseforetaket for
oppmøtetidspunkt etter start helsehjelp for å sikre forutsigbarhet for pasienten. Tildeling av direkte
timeavtale både før og etter start helsehjelp, forutsetter en lang planleggingshorisont på timetildeling på
poliklinikkene, jf. krav gitt i Oppdrag- og bestilling til helseforetakene om seks måneders
planleggingshorisont. For at helseforetaket skal være sikre på at de etablerte føringer etterleves må dette
følges opp/monitoreres.

4.3
4.3.1

Oppmøtetidspunkt i svarbrev på henvisning
Foretaksnivå - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Enkelte mangler i overordnede føringer

Det fremkommer ikke av overordnede føringer om at henvisningene skal vurderes og sendes til pasient
og henviser innen 10 virkedager etter henvisningen er mottatt. Dette fremkommer imidlertid i lokale
prosedyrer (se 4.3.2). Det fremkommer videre ikke av overordnede føringer hvordan oppmøtetidspunkt
(timeavtale eller tentativ uke) skal gis hvis vurderingsfristen er kortere enn fire måneder eller mer enn fire
måneder.
På klinikknivå23 og i en av poliklinikkene24 var det utarbeidet prosedyre for pasienter som ikke møter til
første timeavtale. Pasienten skal da få brev om ny time, og informasjon om at tilbudet om helsehjelp kan
bortfalle, dersom vedkommende ikke møter til timen uten å gi beskjed.
Det er utarbeidet brevmaler for svarbrev for de som får rett til helsehjelp og for de som får avslag.
Svarbrevene for de med rett inneholder informasjon om vurderingstidspunkt, rettighet - herunder frist,
I vedlegg 4 er det beskrevet utdypende føringer i tilknytning til oppmøtetidspunkt for helsehjelp gjennom pasientforløpet.
Kriteriene er utarbeidet på bakgrunn av disse.
22 I enkelte tilfeller må man vente på prøvesvar, røntgenundersøkelser eller lignende for å avgjøre pasientens videre forløp. Å
gi time i hånden er derfor ikke alltid gjennomførbart grunnet at man mange ganger ikke vet hva som er pasientens diagnose
og dermed heller ikke vet hva som er korrekt neste trinn i pasientforløpet. Det kan også være slik at pasienten settes opp til
kontroll innen 12 måneder. Ettersom timebøkene ikke er satt så langt frem i tid vil det være vanskelig her å gi direkte time.
23
DokID: 2050
24
DokID: 64433
21
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timeavtale og sted for oppmøte eventuelt tentativ dato for senest oppmøte25, om de skal til utredning
eller behandling, Helfo pasientformidling, klagemuligheter. I avslagsbrevene er det informasjon om
vurderingstidspunkt, vurderingsutfall med begrunnelse og informasjon om klagemuligheter.
Det er videre etablert føringer på foretaksnivå og klinikknivå for oppfølging av ventelister.
 Konsernrevisjonen vurderer at helseforetakets svarbrev på henvisninger er i tråd med overordnede
krav. I rutinene fremkommer det imidlertid ikke om svarbrev senest skal sendes innen 10 virkedager
etter mottatt henvisning. Videre fremkommer det ikke at alle pasienter som har fått frist innen fire
måneder skal få timeavtale i første svarbrev og at de med mer enn fire måneder kan få en tentativ
uke. Konsernrevisjonen vurderer at dette gir risiko for ulik praksis og manglende etterlevelse av
overordnede krav.
 For de av pasientene som får frist mer enn fire måneder frem i tid og en tentativ uke, vurderer
konsernrevisjonens videre at det bør fremkomme hvor lang tid i forveien timeavtale skal gis for disse
pasientene for å sikre forutsigbarhet.
Anbefaling
 Foretaket bør tydeliggjøre overordnede føringer for utsendelse av svarbrev for å imøtekomme
regelverket.

Tilrettelagt for styringsinformasjon

Det utarbeides månedlige oversikter over styringsindikatorer for helseforetaket. I tillegg har klinikken
utarbeidet en rapportoversikt26 over annen type styringsinformasjon. I disse fremkommer blant annet
informasjon om vurderingstid samt andel timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
(direkte time).
 Konsernrevisjonen vurderer at det er tilrettelagt for styringsinformasjon som gir oversikt over status
på vurderingsfrist og på timetildeling i svarbrevet på henvisning.

4.3.2

Poliklinikkene - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

God praksis på svarbrev og oppfølging av ventelisten

I poliklinikkenes egne brukerveiledninger/prosedyrer27 for inntaksmøte fremkommer det at alle
henvisninger skal vurderes og svarbrev sendes pasient og henviser innen 10 virkedager. Det
fremkommer videre at alle nyhenviste rettighetspasienter skal ha timeavtale i svarbrev på henvisningene.
Kongsberg DPS har i tillegg til klinikkens prosedyre for ikke møtt-pasienter, utarbeidet en egen rutine.28
Ett uttrekk fra DIPS viste at henvisninger ble vurdert innenfor kravet på 10 virkedager og
journalgjennomgangen viste at svarbrevene ble sendt ut fortløpende. Journalgjennomgangen viste videre
at det gjennomgående ble sendt svarbrev både til pasient og henviser for de som fikk rett til nødvendig
helsehjelp og for de som fikk avslag. Alle rettighetspasientene fikk timeavtale i svarbrevet og innholdet
svarbrevene var i tråd med overordnede føringer. Det var imidlertid litt ulik praksis mellom
poliklinikkene for hvor omfattende begrunnelsene for de avviste var.
25

Der det ikke gir direkte timeavtale, men en tentativ dato - sendes et såkalt ventelistebrev.
Rapporter til oppfølging.
27
DokID: 52537, DokID: 90925, DokID: 26759
28
DokID: 64433
26
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 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikkene imøtekommer kravene til tidspunkt og innhold i
svarbrev på henvisninger.
 Konsernrevisjonen vurderer at det ikke er hensiktsmessig at det etableres lokale føringer
(rutiner/prosedyrer) som burde vært felles for helseforetaket eller klinikken. Konsernrevisjonen
vurderer at dette innebærer risiko for ulik praksis mellom poliklinikkene, samt at det er lite effektiv
bruk av ressurser (se vurdering og anbefaling i kapittel 4.3.1).
Per januar 2017 hadde poliklinikkene et fåtall pasienter som stod på ventelisten til start helsehjelp. Dette
var pasienter som hadde fått timeavtale i svarbrevet på henvisningen, men som på grunn av ikke møtt
eller utsettelse var satt opp på ventelisten med en tentativ dato. Ingen av disse pasientene hadde overgått
tentativ dato. Det ble vist til at de merkantile har rutine for å følge opp denne delen av ventelisten. Ved
poliklinikken i Kongsberg fremkommer det av ventelisten hva som er årsaken til at det var oppsatt ny
tentativ dato. Det ble vist til at det var de merkantile som la dette inn i ventelisten ut i fra hva behandler
hadde skrevet i journalnotatet.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikkene har gode rutiner knyttet til oppfølging av ventelisten
for pasienter som stod på ventelisten til start helsehjelp. Konsernrevisjonen vurderer Kongsbergs
praksis med å skrive inn behandlers begrunnelse på hvorfor pasientene settes på ventelisten,
herunder en tentativ dato, bidrar til en oversiktlig venteliste som igjen reduserer risikoen for
ubegrunnede opphold i helsehjelpen (se også samme type vurdering i kapittel 4.4.2).

4.4
4.4.1

Oppmøtetidspunkt etter start helsehjelp
Overordnet nivå - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Manglende føringer

Det er ikke utarbeidet overordnede føringer knyttet til å gi nytt oppmøtetidspunkt etter en endt
konsultasjon - enten ved å gi ny timeavtale29 eller en tentativ dato30. Det er etablert føringer på
foretaksnivå og klinikknivå31 for bruk og oppfølging av ventelister.32 På klinikknivå og i en av
poliklinikkene33 var det utarbeidet prosedyre for pasienter som ikke møter til timeavtale etter igangsatt
helsehjelp. Det ble her vist at behandlerne så langt som mulig, bør finne årsaken til uteblivelsen og
behandle hver sak individuelt.
 Konsernrevisjonen vurderer at det er mangler i føringene knyttet til å gi nytt oppmøtetidspunkt for
pasienter som har startet helsehjelpen og skal ha ny konsultasjon.
o Etter konsernrevisjonens vurdering vil manglende føringer for å gi ny timeavtale etter endt
konsultasjon gi risiko for manglende forutsigbarhet for pasient og en uoversiktlig venteliste.
o Hvis det må gis en tentativ dato, vurderer konsernrevisjonen at det vil være hensiktsmessig at
man begrunner i DIPS hvorfor det er gitt en tentativ dato og ikke en timeavtale.
Begrunnelsene må baseres på behandlernes faglige vurderinger. Dette vil bidra til en mer
oversiktlig venteliste som vil redusere risikoen for at pasienter får ubegrunnede opphold i
helsehjelpen.
29

Pasienter som har fått timeavtale vises på oppmøtelisten og er da ikke på ventelisten
Pasienter som ikke har fått timeavtale, men en tentativ dato, fremkommer på ventelisten
31
Dokument‐ID: 37406
32
Dokument‐ID: 2050 PHR
33
Dokument‐ID: 64433KDPS
30
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o Konsernrevisjonen vurderer at det vil være hensiktsmessig med føringer for at pasienter med
tentativ dato langt frem i tid bør få informasjon om ny timeavtale/eventuelt utsettelse i god
tid før fastsatt tentativ dato. Dette vil gi økt forutsigbarhet for pasient og poliklinikken. Hvis
det er helseforetaket selv som må utsette på grunn av kapasitet, må det konfereres med de
som har det faglige ansvaret for å sikre forsvarlig helsehjelp.
Anbefaling
 Helseforetaket bør utarbeide føringer knyttet til av bruk av timeavtale, eventuelt tentativ dato, når
pasientene skal ha videre helsehjelp.

Tilrettelagt for noe styringsinformasjon, men potensiale for økt bruk

I klinikkens oversikt over rapporter for oppfølging vises det til at poliklinikkene må følge opp ventelisten
med tanke på pasienter som av spesielle grunner venter på ny konkret time, samt daglig oppfølging av
poliklinikkens oppmøteliste med tanke på pasienter som ikke har møtt.
 Konsernrevisjonen vurderer det er lagt til rette for noe styringsinformasjon vedrørende timetildeling
for pasienter som er i et pasientforløp. Konsernrevisjonen vurderer imidlertid at det er et potensiale
for å benytte ytterligere styringsinformasjon knyttet til oppmøtetidspunkt for pasienter som har
startet et forløp, eksempel hvor mange pasienter som er på oppmøtelisten (fått timeavtale) og hvor
mange som er på ventelisten, herunder oversikt over årsakene til at de står på ventelisten.

4.4.2

Poliklinikkene - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Timeavtaler gis løpende - ventelisten blir fulgt opp, men enkelte forbedringsområder

Det fremkommer av prosedyre i Kongsberg at behandlerne skal sette opp tidspunkt for ny time etter
endt konsultasjon. Dette ble vist til at dette også var en uttalt føring i Asker.
Gjennomgangen viste at behandlerne i begge poliklinikkene selv setter opp nye timeavtaler for
pasientene. Det var en del pasienter som per januar 2017 stod på ventelisten, og disse ble fulgt opp av
sekretær. Ingen av disse pasientene hadde overgått tentativ dato. Enkelte pasienter på ventelisten ved
poliklinikken i Asker hadde imidlertid ikke tentativ dato, men stod som «blank kontakt». En
gjennomgang av et utvalg av journaler viste at disse pasientene ikke var glemt.
Ved poliklinikken i Kongsberg fremkommer det av ventelisten hva som er årsaken til at det var oppsatt
ny tentativ dato. Det ble vist til at det var de merkantile som la dette inn i ventelisten ut i fra hva
behandler hadde skrevet i journalnotatet. Poliklinikken i Asker hadde ikke tilsvarende praksis.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikken i Kongsberg har gode rutiner knyttet til registrering og
oppfølging av ventelisten. Konsernrevisjonen vurderer Kongsberg praksis med å skrive inn
behandlers begrunnelse på hvorfor pasientene settes på ventelisten, herunder en tentativ dato, bidrar
til en oversiktlig venteliste som igjen reduserer risikoen for ubegrunnede opphold i helsehjelpen.
 Konsernrevisjonen vurderer at poliklinikken i Asker løpende følger opp ventelisten sin.
Konsernrevisjonen vurderer imidlertid at ved tilfeller hvor poliklinikken av ulike årsaker må benytte
en tentativ dato, vil det være hensiktsmessig at faglig begrunnelse fremkommer på ventelisten. Dette
vil bidra til en oversiktlig venteliste. Bruk av blank av kontakt gir etter konsernrevisjonens vurdering
risiko for at pasienter får ubegrunnet opphold i sin helsehjelp, dette gjelder særlig når det ikke
fremkommer noen begrunnelse på ventelisten. Dette kan videre medføre at pasienter ikke får
forsvarlig helsehjelp.
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5.0 Helfo pasientformidling
I dette kapittelet er følgende problemstilling belyst:


Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder bruk av
Helfo pasientformidling?

Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven som ble gjort gjeldende 1. november 2015 innebar at
helseforetakene overtok ansvaret for å varsle Helfo pasientformidling ved fristbrudd. Tidligere hadde
pasientene selv ansvar for å kontakte Helfo pasientformidling. Nå skal helseforetakene ta kontakt med
Helfo pasientformidling når de oppdager at de ikke har mulighet til å tilby pasienten helsehjelp innen
fastsatt frist. Helfo pasientformidling vil hjelpe pasienten med å finne et tilbud uten opphold - om
nødvendig hos privat tjenesteyter eller i utlandet.
Figuren nedenfor tar for seg hvor bruken av Helfo pasientformidling fremkommer i pasientforløpet.
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Figur 7 Hvor bruk av Helfo pasientformidling finner sted i pasientforløpet.

I kapitlene nedenfor gis det først en oppsummering av kapittelet (kapittel 5.1). Deretter beskrives hvilke
revisjonskriterier som er lagt til grunn knyttet til Helfo pasientformidling (kapittel 5.2). Deretter
beskrives hvilke funn som er gjort og anbefalinger tilknyttet disse. Først presenteres funn på overordnet
nivå (kapittel 5.3), deretter for poliklinikkene (kapittel 5.4).

5.1

Oppsummering

Revisjonen har vist at det er utarbeidet overordnede føringer for oppfølging av ventelister og
videreformidling av mulige fristbruddpasienter. Reviderte poliklinikker har ikke hatt
fristbruddproblematikk og derfor ikke benyttet etablerte føringer.

5.2

Revisjonskriterier

Konsernrevisjonen har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:34
1. Ved mulig fristbrudd er helseforetaket pliktig å finne et tilbud til pasienten innen juridisk frist.
a. Helseforetaket kan selv finne et alternativt konkret behandlingstilbud innen oppsatt juridisk
frist. Dersom pasienten takker nei til dette tilbudet skal:
i. Det registreres som pasientbestemt utsettelse (blir ikke registrert som fristbrudd).
Alternativ behandlingstilbud (konkret) som ble gitt pasient skal fremkomme i journal.
ii. Helseforetaket informerer om hvilke konsekvenser det har for pasienten med ikke å
få helsehjelp innen juridisk frist.
iii. Pasienter med pasientbestemt utsettelse skal ikke nedprioriteres i forhold til andre
pasienter på ventelisten.

34

I vedlegg 5 er det beskrevet utdypende føringer i tilknytning til bruk av Helfo pasientformidling. Kriteriene er utarbeidet på
bakgrunn av disse.
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b. Dersom helseforetaket ikke er i stand til å finne tilbud innenfor fristen, skal Helfo
pasientformidling umiddelbart kontaktes gjennom en egen portal.
i. Helseforetaket kan forhøre seg om pasienten vil bli formidlet til Helfo
pasientformidling. Dersom pasienten ikke ønsker dette skal dette registreres som
fristbrudd i helseforetaket.
På bakgrunn av lovkravene må det være etablert rutiner i helseforetaket knyttet til ventelisteføring og
bruk av Helfo pasientformidling. Her bør det blant annet fremkomme når og hvem som skal ta kontakt
med pasient, hvilken informasjon som skal gis pasient og hvordan dette skal dokumenteres. Det må være
etablert rutiner for når Helfo pasientformidling skal kontaktes, hvem som skal ta kontakt og eventuell
videreformidling av pasient. Helseforetaket bør videre følge opp at krav og føringer etterleves.

5.3

Overordnet nivå - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Føringer etablert

Dokumentgjennomgangen viser at Vestre Viken har etablert en foretaksomfattende prosedyre35 for
håndtering av fristbruddpasienter. Det vises her til at ventelisten og DIPS-rapport 6813 kan benyttes for
å få oversikt over kommende fristbrudd. I de tilfeller helseforetaket ikke har mulighet til å gi pasienten
tilbud innen frist må helseforetaket ta kontakt med informasjonstjenesten Velg behandlingssted forsøke å
unngå at det blir et faktisk fristbrudd. Rutinen viser videre til at hvis pasienten har fått tilbud hos annet
behandlingsted før fristen, men takker nei og ønsker å stå på ventelisten i eget helseforetak, registreres
dette som pasientbestemt utsettelse. Pasienten vil da ikke telles som fristbrudd. Helseforetaket må sørge
for å gi pasienten et tilbud inne forsvarlig tid. Prosedyren presiserer at pasienten skal få et reelt tilbud
med konkret time for utredning/behandling.
Dersom pasienten takker ja, overføres pasienten til valgte behandlingssted. Videre er det beskrevet
hvordan helseforetaket videreformidler pasient gjennom fristbruddportalen hos Helfo pasientformidling.
Klinikk for psykisk helse og rus har utarbeidet egen prosedyre for håndtering av meldt fristbrudd.36
Prosedyren er fra 2012 og er ikke oppdatert i henhold til nytt regelverk.
 Konsernrevisjonen vurderer at manglende oppdatering av føringer i klinikken gir risiko for
manglende etterlevelse av gjeldende regelverk. Konsernrevisjonen vurderer samtidig at det ikke er
hensiktsmessig at det etableres klinikkvise føringer på et område som dekkes av føringer på
foretaksnivå.

5.4

Poliklinikkene - observasjoner, vurderinger og anbefalinger

Poliklinikkene har p.t. ikke fristbruddproblematikk
Poliklinikken i Kongsberg har føringer om å kalle inn pasient senest 14 dager før juridisk frist slik at de
har noe fleksibilitet til å gi pasienten tilbud innen frist og unngå frist. Poliklinikken har også en Helfoansvarlig for å håndtere dialogen med Helfo pasientformidling.
De reviderte enhetene har ikke fristbruddproblematikk og dermed ikke benyttet alternative
behandlingssteder eller Helfo pasientformidling.
35
36

DokID: 76391
DokID: 12129

Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Versjon
Rapport 3/2017 – Vestre Viken HF
Dato
10.05.2017

Side 34 av 40

Vedlegg 1 - Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og
rapportbehandling
Informasjonsgrunnlag
Styrende dokumenter
Pasient- og brukerrettighetsloven
Prop. 118 L (2012-2013) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig
helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet med mer)
Spesialisthelsetjenesteloven
Helseforetaksloven
Helsepersonelloven
Forskrift om pasientjournal
Brev av 6. november 2009 fra Helsedirektoratet til Sykehuset Østfold HF. Dokumentasjonskrav i
forbindelse med vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten
Prioriteringsforskriften
Forskrift om ventelisteregistrering
Meld. St. 34 (2015–2016): Verdier i pasientens helsetjeneste Melding om prioritering
Brev av 5. november 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene:
Spørsmål om plikten til å melde fristbrudd til HELFO – endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 2.
IS-8/2015 Rundskriv fra Helsedirektoratet. Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer
IS-2331 Rundskriv fra Helsedirektoratet. Ventelisterapportering til Norsk pasientregister
Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2015 og 2016
Oppdrag- og bestilling fra Helse Sør-øst RHF til Vestre Viken HF for 2015 og 2016
Utvalg prosedyrer fra Vestre Viken HF sitt kvalitetssystem
Styreprotokoller og dokumenter fra styremøter i Vestre Viken HF for 2015 – d.d.
IS-1388. Veileder fra Helsedirektoratet. Psykisk helsevern for voksne. Distriktspsykiatriske sentre
IS-1570. Veileder fra Helsedirektoratet. Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og
unge.
Dips-rapport 2028 – avsluttede konsultasjonsserier (periode 01.01.14 til 01.01.17)
Dips-rapport 3964 – aktivitetsrapport pr behandler (periode 01.01.16 til 01.01.17)
Dips-rapport 1117 – Polikliniske pasienter pr terapeut (pr 16.01.2017)
Dips-rapport 6817 – Polikliniske konsultasjoner (periode 01.01.15 til 01.01.17)
Dips-rapport 6813 – henvisninger (periode 01.11.15 til 01.01.17)
Uttrekk fra ventelisten
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Gjennomførte samtaler
Rolle
Kirsten Hørthe, klinikkdirektør Klinikk for psykisk helse og rus
Torgeir Vethe, fagsjef Klinikk for psykisk helse og rus
Mette Ryan, kvalitetssjef Klinikk for psykisk helse og rus
Per Bredesen, spesialkonsulent Klinikk for psykisk helse og rus
Heidi Merethe Skeimo Berge, avdelingssjef Asker DPS
An-Magritt Singstad, seksjonsleder allmennpsykiatrisk poliklinikk Asker DPS
Paul Johansen, avdelingsoverlege allmennpsykiatrisk poliklinikk Asker DPS
Dag Anders Ulvestad, overlege allmennpsykiatrisk poliklinikk Asker DPS
Cecilie Rachlew, psykolog allmennpsykiatrisk poliklinikk Asker DPS
Liv Torunn Jensen, konsulent Asker DPS
Gerd Vik, leder kontortjenesten Asker DPS
Mona Grindrud, avdelingssjef Kongsberg DPS
Uta Land, seksjonsleder allmennpsykiatrisk poliklinikk Kongsberg DPS
Åse Birgitte Lyngstad, avdelingsoverlege allmennpsykiatrisk poliklinikk Kongsberg DPS
Marianne Kongsgården, LIS allmennpsykiatrisk poliklinikk Kongsberg DPS
Charlotte Skajaa, psykolog allmennpsykiatrisk poliklinikk Kongsberg DPS
Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud, inn- og utskrivingskoordinator Kongsberg DPS
Anne-Hilde Rese, seksjonsleder ROP/psykose/kontor Kongsberg DPS

Saksgang og rapportbehandling
Dato
Aktivitet
18. oktober 2016
16. november 2016
04. januar 2017
30. mars 2017
21. april 2017
10. mai 2017
Ikke fastsatt

Varsel om internrevisjon
Innledende møte
Oppstart revisjon
Oversendelse av utkast rapport til administrerende direktør
Tilbakemelding utkast rapport
Oversendelse endelig rapport
Behandling av revisjonsrapport i helseforetakets styre

Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst
Versjon
Rapport 3/2017 – Vestre Viken HF
Dato
10.05.2017

Side 36 av 40

Vedlegg 2 - Utdypende føringer for prioritering
Når pasienter blir henvist til spesialisthelsetjenesten, skal spesialisthelsetjenesten vurdere om pasienten
har behov for spesialisthelsetjenester. Å prioritere henvisninger innebærer å ta bevisste valg om hvilke
pasienter som skal få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, hvilke som skal prioriteres først, hvilke som må
vente, eller hvem som ikke skal få. Prioriteringsvalg i helsesektoren har først og fremst implikasjoner
som er viktige for liv og helse. Samtidig har prioritering konsekvenser for aktiviteten i helseforetakene.
Prioriteringene må derfor være i samsvar med verdiene som gjelder i norsk helsetjeneste.
Fra 1.november 2015 ble det gjort endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som medførte at alle
pasienter som skal ha helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får en juridisk frist for når helsehjelpen senest
skal starte. Ved vurdering av henvisninger skal nytten av tiltaket og om det er et rimelig forhold mellom
tiltakets kostnader og effekt skal legges til grunn ved rettighetsvurderingen. Tilstandens alvorlighet og
hastegraden skal vurderes i forbindelse med fastsetting av en frist for oppstart av utredning eller
behandling.
De juridiske fristene settes blant annet på bakgrunn av veiledende frister for helsehjelp gitt i nasjonale
prioriteringsveiledere for 33 fagområder. Prioriteringsveilederen for hvert av fagområdene består av en
liste over tilstander med anbefaling om rettighetsstatus og frist for hver tilstand.
Prioriteringsveilederne gir også anbefalinger om fristen gis til start utredning eller til start behandling.
Tilstandene i prioriteringsveilederne er ment å dekke ca. 80 % av problemstillingene som tas opp i
henvisningene, og inneholder anbefalinger på gruppenivå. Pasient- og brukerrettighetsloven og
prioriteringsforskriften omhandler individuelle pasienters rettigheter. Individuelle forhold kan derfor tilsi
at rettighetsvurdering og fristfastsettelse blir annerledes for den aktuelle pasienten enn for
tilstandsgruppen som pasienten tilhører.
Anbefalingene i prioriteringsveilederne er ikke bindende for helseforetakene. Samtidig er dette
anbefalinger som er utarbeidet av de ulike fagmiljøene selv og de faglige anbefalingene bør derfor veie
tungt. Prioriteringsveilederne skal bidra til økt forståelse av prioriteringsvilkårene og mer lik praktisering
av dem. De som rettighetsvurderer henvisningene må derfor ha en felles forståelse av lov og forskrift
som regulerer pasientrettighetene. Dersom spesialisthelsetjenesten velger en annen praksis enn
prioriteringsveilederen, bør den være basert på en konkret og begrunnet vurdering for hvorfor
veilederens anbefaling ikke følges. Det er uansett slik at det er spesialisten/teamet som er ansvarlig for
vurderingene og for avgjørelsene om rettighet og frist for start helsehjelp for den enkelte pasient.
Etter helsepersonelloven § 39 plikter den som yter helsehjelp å nedtegne opplysninger i journal for den
enkelte pasient. Journalføringsplikten skal ivareta hensynene til kvalitet og kontinuitet i behandlingen og
hensynet til muligheten til etterprøvbarhet av de vurderinger som er gjort. Hvorvidt
rettighetsvurderingen av henvisningene skal dokumenteres i form av et eget journalnotat i pasientens
journal eller ved at svarbrevet på henvisningen vedlegges journalen, vil ifølge Helsedirektoratet37 ikke
være avgjørende. Helsedirektoratet viser til at det vesentlige er at det er foretatt en faglig forsvarlig
vurdering, at dette er tilstrekkelig godt begrunnet skriftlig i vedtaket og at denne vurderingen kan
gjenfinnes i pasientens journal.

37

Brev fra Helsedirektoratet 6. november 2009 til Sykehuset i Østfold HF.
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Vedlegg 3 - Utdypende føringer for utrednings- og behandlingsforløp
Statens Helsetilsyn mener at på bakgrunn av helselovgivningen må det forutsettes av pasientens
behandlingsbehov blir kartlagt, at det stilles en diagnose, og at det utarbeides en individuell plan og
behandlingsplan. All undersøkelse og behandling skal i henhold til journalforskriften dokumenteres.
Helsetilsynet viser også til at det i psykisk helsevern er behov for konkretiserte behandlingsplaner som
beskriver gjennomføring av behandlingen for den enkelte pasient ved det enkelte pasient ved det enkelte
tjenestested. Ifølge helsetilsynet er behandlingsplanen å forstå som en del av forsvarlighetskravet i
spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven. Pasientjournalen skal blant annet inneholde
kartlegging av pasientens problemer og situasjon, testresultater, prøvetaking, vurderinger av pasientens
psykiske helse og behandlingsplan. Journalen skal føres slik at den kan fungere som kommunikasjon
med annet helsepersonell.
I helsedirektoratets veileder for Psykisk helsevern for voksne – Distriktspsykiatriske senter (DPS)
fremstår det at det er avgjørende at behandlingstilbudet bygger på en behandlingsplan som er utformet i
samarbeid med den det gjelder. Et målrettet og strukturert behandlingstilbud som pasienten også er
innforstått med forutsetter at det utarbeides en behandlingsplan som journalføres. Behandlingsplanen
bør blant annet inneholde diagnose, mål for behandlingen, valgt behandlingstilnærming med
begrunnelse, antatt varighet, kriterier for avslutning.
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Vedlegg 4 - Utdypende føringer for oppmøtetidspunkt til helsehjelp
Fra 1.november 2015 ble det gjort endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som medførte at alle
pasienter som har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten skal få tidspunkt for oppmøte i svarbrevet
på henvisningen. Pasienten og henviser skal få denne informasjonen innen 10 virkedager etter at
henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten.
Prioriteringsforskriften § 5 utdyper § 2-2 i pasient- og brukerrettighetsloven at pasienten skal informeres
om resultatet av vurdering av henvisningen, pasienten skal informeres om retten til ny vurdering, videre
skal det presiseres om fristen for nødvendig helsehjelp gjelder oppstart av utredning eller behandling,
samt at pasienten skal få informasjon om sted og tidspunkt for oppmøte.
Det er utarbeidet egne brevmaler fra Helsedirektoratet som skal brukes ved svar på henvisninger.
Pasienter som vurderes til ikke å ha behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, skal informeres om
dette. Det skal gis informasjon om retten til fornyet vurdering og klagerett, herunder klagefrist og
klageinstans. Rettighetspasienter skal også informeres om at spesialisthelsetjenesten skal kontakte Helfo
pasientformidling ved fristbrudd eller forventet fristbrudd.
I forarbeidene til loven understreker Helse- og omsorgsdepartementet at rettighetspasienter med frist
innen fire måneder bør få en konkret dato og klokkeslett (time). De pasientene som får en frist som er
lengre enn fire måneder, bør også gis et tidspunkt. Dette behøver imidlertid ikke være en konkret time,
men et tidsintervall som ikke strekker seg utover en uke.
Helse- og omsorgsdepartementet understreker at tidspunktet for oppmøte som skal gis pasienten, ikke er
juridisk bindende. Det betyr at pasienten ikke vil ha et rettslig krav på å få utredning eller behandling den
dato som er opplyst. Tidspunktet skal være reelt. Spesialisthelsetjenesten må vurdere om det er kapasitet
til å ta imot pasienten i det aktuelle tidsrommet før tidspunktet formidles til pasienten.. Tidspunktene
som opplyses til pasientene må derfor legges inn i pasientadministrative systemene når det formidles til
pasientene.
Pasienter som er i et behandlingsforløp utgjør den største “andelen” pasienter; omtrent 70-80 % av
kapasiteten på poliklinikkene opptas av disse pasienter. Oppmøtetidspunkt for disse pasientene er like
viktig slik at de også gis forutsigbarhet.
Ved siden av den juridiske fristen for start helsehjelp må helseforetakene i tillegg sikre forsvarlig
helsehjelp etter at helsehjelpen er startet og fristen er “innvilget”. Det vil si at fastsatte tidspunkt for
videre utredning/behandling, eventuelt til kontroll, ikke skal nedprioriteres.
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Vedlegg 5 - Utdypende føringer for Helfo pasientformidling
Spesialisthelsetjenesten skal varsle fristbrudd umiddelbart når den ser at det er overveiende sannsynlig at
det vil bli et fristbrudd. Pasientene har rett til oppstart av helsehjelp før fristen, og hvis
spesialisthelsetjenesten ikke kan gi pasienten et tidspunkt for oppstart før fristen, skal Helfo
pasientformidling varsles umiddelbart slik at pasienten får oppfylt rettigheten sin. Fristbruddordningen
er en rettighet for pasienten, men ikke en plikt. Pasienter kan velge å takke nei til tilbudet fra Helfo
pasientformidling, og bli værende på venteliste ved helseforetaket.
Hvis helseforetaket har vært i kontakt med pasienten, og pasienten har sagt uttrykkelig at han eller hun
ikke ønsker at Helfo pasientformidling kontaktes, skal heller ikke Helfo pasientformidling varsles.
Helseforetakene må gi god og tilstrekkelig informasjon slik at pasienten kan ta et informert valg.
Pasienten skal få objektiv informasjon om hva sykehuset kan tilby, og hva det innebærer at melding ikke
sendes til Helfo pasientformidling. Hvilke vurderinger som er gjort og hvilken informasjon pasienten har
fått dokumenteres i pasientens journal. Hvis helsehjelpen som helseforetaket tilbyr starter etter fristen,
skal det registreres og telles som et fristbrudd.
Hvis helseforetaket har skaffet et konkret alternativ tilbud med oppstart av helsehjelpen før fristen, men
takker nei og ønsker å stå på ventelisten hos helseforetaket, selv om pasienten vet at helsehjelpen da
starter etter fristen, skal ikke Helfo pasientformidling varsles. Pasienten har da valgt å utsette oppstart
helsehjelp, og det foreligger ikke et fristbrudd (pasientbestemt utsettelse). Pasienten må få god og
tilstrekkelig informasjon om hva valget vil innebære. I kontakten med pasienten er det viktig at det gis
informasjon om når helsehjelpen faktisk forventes å bli utført av helseforetaket. Helseforetakene må ikke
forsøke å overtale eller på annen måte påvirke pasienten til å bli stående på venteliste på det opprinnelige
helseforetaket for å unngå å måtte betale for et alternativt tilbud gitt av Helfo pasientformidling.
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Klinikk for psykisk helse og rus
Gjennomgang av rapport 3/2017 fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst
Tema:
Likeverdig og forutsigbar helsehjelp
Vestre Viken HF
Revisjonen ble gjennomført i Klinikk for psykisk helse og rus ved Asker DPS (ADPS) og Kongsberg DPS (KDPS) januar-mars
2017 og mål med revisjonen var:
Undersøke og vurdere hvordan utvalgte enheter i Vestre Viken HF sikrer pasientene likeverdige helsetjenester, herunder
om de har implementert og sikret etterlevelse av ny pasient- og brukerrettighetslov. I revisjonen er følgende
problemstillinger undersøkt:
1. Sikrer helseforetaket at pasienter prioriteres i henhold til nasjonale prioriteringsveiledere?
2. Sikrer helseforetaket at pasientene med like diagnoser får mest mulig likeverdig utrednings- og
behandlingsforløp?
3. Sikrer helseforetaket forutsigbarhet for pasientene knyttet til tidspunkt for helsehjelp gjennom hele
pasientforløpet?
4. Sikrer helseforetaket at alle pasienter får helsehjelp innen fastsatt juridisk frist, herunder bruk av Helfo
pasientformidling?
Revisjonen har vist at det er gjennomført tiltak i Vestre Viken HF som sikre likeverdig og forutsigbar helsehjelp, men det ble
vist til følgende forbedringspunkter som klinikken også har utarbeidet tiltak for å følge opp:

Forbedringspunkter
1. Helseforetaket bør utarbeide overordnede
føringer for å dokumentere begrunnelsene
for rettighetsvurderingene.
Prioriteringspraksis bør følges mer
systematisk opp.

Tiltak
Lage mal/frase for begrunnelse inntak og
avslag, ikke bare avslag, men også
innvilgelse av helsehjelp skal
dokumenteres.

Ansvar
ADPS og KDPS

Status
Utført

Helseforetaket bør sikre at det etableres
føringer (rutiner, prosedyrer etc.) på riktig
nivå, slik at man unngår overlappende og
ulike føringer på ulike nivåer i helseforetaket
(dette gjelder også for øvrige
problemstillinger i rapporten).

PHR vil samarbeide med DPS-ene om
kalibreringssamlinger vedr.
prioriteringsveilederen

Klinikken

Planlegges
høsten 2017
Iverksettes
primo 2018

Gjennomgå rutiner/prosedyrer på
klinikk/avdeling/seksjonsnivå for å oppnå
færre og felles rutiner/prosedyrer i PHR

2. Poliklinikkene bør utarbeide utrednings- og
behandlingsplaner for pasientene, herunder
bruk av behandlingsplan

Igangsatt

Utarbeide utrednings- og
behandlingsplaner for alle pasienter

Klinikken og
DPS-ene

Poliklinikkene bør formalisere og
tydeliggjøre hvilken fagstøtte den enkelte
behandler skal motta i forløpet.

Felles behandlingsplan for PHR med ID
93937 i eHåndbok med frase i DIPS på
PHR-nivå

Formalisere og tydeliggjøre hvilken fagstøtte
den enkelte behandler skal motta i forløpet

Klinikken

ADPS og KDPS

Utført

Oktober
2017

Forbedringspunkter

Tiltak

Ansvar

Status

ADPS og KDPS

Oktober
2017

(planlegging, oppfølging og avslutning
pasientforløp). Strukturere
behandlingsmøtene (god mal, hva skal
vektlegges/gis tid, effektive møter, krav til
forberedelser, alle saker). Tematisere
variasjon mellom behandlere
Utrednings- og behandlingsforløpene bør
følges mer systematisk opp.
Det er potensiale for bedre ressursstyring i
Poliklinikkene. Synliggjøre sammenhengen
mellom aktivitet, ressurser og kapasitet.

3. Helseforetaket bør tydeliggjøre overordnede
føringer for utsendelse av svarbrev.
Helseforetaket bør etablere føringer for
tildeling av oppmøtetidspunkt for pasienter
som har startet helsehjelpen.

Drøfte pasientforløp i ulike veiledningsfora.
Utarbeide plan for systematisk bruk av
styringsinformasjon.
Tematisere variasjon mellom behandlere
Omstillingsprosess i PHR vil også omfatte
ressursstyring i DPS-ene med
gjennomgang av bemanning av
døgnbehandling og poliklinikker.
Opprettelse av FACT-team vil igjen endre
arbeidsmetoder og systematisere
ressursene. Rigge oss riktig i forhold til ISF
Nye maler etter innføring av regional
standard EPJ felles for HSØ.

Klinikken
og DPS-ene

VV

Igangsatt

Utført

Forbedringspunkter
Avslutningen av helsehjelpen må registreres
riktig

Tiltak
Håndheve krav om 7 dagers epikrisetid
både etter innleggelse og i poliklinikk. Pr
i dag er epikrisetid i poliklinikk ikke
styringsindikator. Gjennomføre
punktrevisjon
Hoveddiagnose må registreres på alle.
Gjennomføre punktrevisjon

Handlingsplaner fra Asker DPS og Kongsberg DPS følger vedlagt.

Ansvar

Status

KDPS

Utført

ADPS

Utført

Handlingsplan

Likeverdig og forutsigbar helsehjelp. Etter konsernrevisjon 2017 – Asker DPS
Resultatene og skisser for tiltak har vært gjennomgått og diskutert i møte med alle behandlere i poliklinikkene 24.april 2017 og i Avdelingen
kvalitetsutvalg (AKU) 9.mai 2017
OMRÅDE
MÅL
TILTAK
ANSVAR
FRIST
Motta og vurdere
Opplæring i teknisk
Seksjonsleder og
Pasienter prioriteres i
henvising
gjennomføring (DIPS)for
avdelingsoverlege
Utført
henhold til sine
rettigheter: (Nasjonale
inntaksteamet.
prioriteringsveiledere)
Riktig registreres av type
rettighet (utredning eller
behandling) i DIPS
Ventelisten skal inneholde
informasjon om årsaken til Behandler, (faglig ansvarlig, Kontinuerlig
merkantil personell) s 26 i
ny tentativ dato
rapp.
Vurdere
skillet
mellom
en
Utrede og behandle
Seksjonsleder,
1. juni
Utarbeide utrednings- og
utredningsog
behandlingsplan
avdelingsoverlege og
behandlingsplaner for
for poliklinisk aktivitet.
ledermøtet
alle pasienter
Utarbeide mal for
(Sikre fastsettelse av
behandlingsplan og fraser i
formålet med
DIPS.
behandlingen,
Seksjonsleder,
Lage planen som et eget
planlegging/ varighet av
avdelingsoverlege,
1. juni
behandlingsplandokument
behandling/ hyppighet
kvalitetsrådgiver og
i ehåndbok (PHR?).
konsultasjoner,
ledermøtet
«stoppunkter»/ evaluering/

kriterier for avslutning.
Medvirkning )

Sikre god fagstøtte til
den enkelte behandler
(For planlegging,
oppfølging og avslutning
pasientforløp).

Utarbeide plan for
implementering:
Internundervisning i
avdelingen og i
seksjonsmøtene.

Seksjonsleder,
avdelingsoverlege og
ledermøtet
i samarbeid med fag – og
kvalitetssjef PHR

Avdelingssjef
Seksjonsledere
/kvalitetsrådgiver

1. juni

Synliggjøre
«samvalgsperspektivet»

Seksjonsledere/avdelingssjef
og kvalitetsrådgiver

15. september – hele
punktet

Formalisere og
tydeliggjøre fagstøtte den
enkelte behandler skal
motta i forløpet.
Strukturere
behandlingsmøtene (god
mal, hva skal
vektlegges/gis tid,
effektive møter, krav til
forberedelser, alle saker).

Behandlers ansvar
Drøfte pasientforløp i
ulike veiledningsfora.
(veileder for når pasient
skal drøftes i tverrfaglig
møte (etter 1. time,
behandlingsplanen, ved
endringer underveis,

Seksjonsledere/avdelingssjef
og kvalitetsrådgiver

etter behandling i LM 23.5

avslutning?))
Redusere ubegrunnet
variasjon i utredningsog behandlingsforløp og
ubegrunnede opphold i
helsehjelpen.

Plan for systematisk bruk
av styringsinformasjon.
Tematisere variasjon
mellom behandlere

Seksjonsledere/avdelingssjef

Synliggjøre
sammenhengen mellom
aktivitet, ressurser og
kapasitet.

Rigge oss «riktig» i
forhold til ISF, slik at det
er forutsigbart for alle.
Individuell oppfølging i
tillegg til i seksjon.
Synliggjøre
koterapeut/tverrfaglighet
Rigge FACT-team
Alle pasienter skal ha
korrekt diagnose ved
utskrivning.
(11 % i allmenn hadde Z –
kode ved revisjon)
Utskrivingstidspunkt er
dagen hvor helsehjelpen
avsluttes. Det er viktig for
pasientsikkerheten at
henviser/ fastlege får
informasjonen fra
spesialisthelsetjenesten til
bruk i videre oppfølging.

Seksjonsledere og
avdelingskonsulent

Registrering av korrekt
diagnose.

Avslutning

Avslutningen av
helsehjelpen må
registreres riktig
(forhindre ubegrunnet
opphold ved utsendelse av
epikrisetid)

Seksjonsledere og
avdelingssjef

Kontinuerlig

I løpet av 2017

Seksjonsledere, merkantilt
personell/ kontorleder

Kontinuerlig

Seksjonslederne og
merkantile medarbeidere/
kontorleder

Januar og kontinuerlig

Handlingsplan

Konsernrevisjon Kongsberg DPS 2017 – likeverdig og forutsigbar helsehjelp
OMRÅDE
Motta og vurdere
henvising

Utrede og behandle

MÅL
Rett til helsehjelp
begrunnes og
dokumenteres
også hvorfor de får time

Utarbeide utrednings- og
behandlingsplaner for alle
pasienter (formål
behandling, varighet
behandling, hyppighet
konsultasjoner, mulighet
for evaluering)

TILTAK
Forarbeide før inntaksmøtet:
opprette journalnotat på
vedtaksansvarlig i møtet,
sette inn frase «vurdering av
henvisning», knytte til
henvisningen.
(Inntakskoordinator/sekretær)
Lage mal/frase for
begrunnelse inntak og avslag.
Dokumentere i
eHåndboksdokument
Vurdere skillet mellom en
utrednings- og
behandlingsplan for
poliklinisk aktivitet.
Evaluere mal for
behandlingsplan og arbeide
med fraser.
Lage planen som et eget
behandlingsplandokument i

ANSVAR
Seksjonsleder

FRIST
Medio juni

Avdelingsoverlege og
kontorleder

Utført

Inntakskoordinator og
seksjonsleder
Seksjonsleder og
avdelingsoverlege

Seksjonsleder og
avdelingsoverlege

Seksjonsleder

Medio juni
2. september

2. september

etter behandling i LM

eHåndbok.
Utarbeide plan for
implementering:
internundervisning og i
seksjonsmøter.
Synliggjøre
«samvalgsperspektivet»/
internundervisning og i
seksjonsmøter.
Formalisere og
tydeliggjøre hvilken
fagstøtte den enkelte
behandler skal motta i
forløpet (planlegging,
oppfølging og avslutning
pasientforløp).
Benytte
styringsinformasjon til å
redusere variasjon i
utrednings- og
behandlingsforløpene.
Det skal ikke være
ubegrunnede opphold i
helsehjelpen.

Synliggjøre

Seksjonsledere

2. september

Strukturerte teamseksjonsmøter (god mal, hva
skal vektlegges/gis tid,
effektive møter, krav til
forberedelser).
Beholde små team etter
omstilling.

Seksjonsledere/konsulent

1. oktober (hele
punktet)

Også drøfte pasientforløp i
ulike veiledningsfora.

Behandlers eget ansvar

Mal for når pasient skal
drøftes i tverrfaglig møte
(eks. etter 1. time,
behandlingsplan, underveis,
avslutning?)
Tematisere variasjon mellom
behandlere
Fortsatt bruk av skjema for

Seksjonsledere/konsulent

Seksjonsledere/konsulent
Kontorleder, avdelingssjef

Kontinuerlig

Avslutning

sammenhengen mellom
aktivitet, ressurser og
kapasitet.

aktivitet.

og seksjonsledere

Rigge oss «riktig» i forhold
til ISF, slik at det er
forutsigbart for alle.
Individuell oppfølging i
tillegg til i seksjon.
Synliggjøre
koterapeut/tverrfaglighet

Arbeidsgruppe

Start umiddelbart etter
mandat

Registrering av korrekt
diagnose.
Håndheve krav om 7
dagers epikrisetid både
etter innleggelse og i
poliklinikk

Pr. i dag gjøres dette korrekt,
må holde fortsatt fokus.
Pr. i dag ikke mulig å få ut
rapport på epikriser i pol.

Seksjonsleder og
kontorleder

kontinuerlig

Tydeliggjøre praksis og
ansvar: sette opp tid til
epikriseskriving samme dag
som avsluttende
time/oppstart epikrise i
forkant.

Avdelingssjef
(avdelingsmail) og
seksjonsledere i
seksjonsmøte

Mai
Mai og kontinuerlig

Frase mal epikrise utarbeides
nå ved akuttseksjonen, deles i Seksjonsleder døgn
avdeling.
I samsvar med eHåndbok
Seksjonsleder pol.klinikk

Mai og kontinuerlig

Dato:
Saksbehandler:

18. september
2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg

Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
46/2017

Møtedato
25.09. 2017

Forslag til vedtak
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.

Drammen, 18. september 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksfremlegg

1. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 28. juni
Viser til vedlegg 1
2. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 17. august
Viser til vedlegg 2
3. Brev fra HSØ Stadfesting av funksjonsfordeling av retinakirurgi 31. august
Viser til vedlegg 3
4. Brev til HSØ Vedrørende funksjonsfordeling retinakirurgi 1. september
Viser til vedlegg 4
5. Referat fra brukerutvalg 11. september
Viser til vedlegg 5
6. Referat fra HAMU 12. september
Viser til vedlegg 6
7. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 12. september
Viser til vedlegg 7
8. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. september
Viser til vedlegg 8
9. Brev til styret fra tillitsvalgte og verneombud ved klinikk Kongsberg datert 14.
september
Vedlegg 9
10. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 18. september
Viser til vedlegg 10

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.

Vedlegg:
1. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 28. juni
2. Foreløpig møteprotokoll fra ekstraordinære styremøter i HSØ 17. august
3. Brev fra HSØ Stadfesting av funksjonsfordeling av retinakirurgi 31. august

2

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brev til HSØ Vedrørende funksjonsfordeling retinakirurgi 1. september
Referat fra brukerutvalg 11. september
Referat fra HAMU 12. september
Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 12. september
Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. september
Brev til styret fra tillitsvalgte og verneombud ved klinikk Kongsberg datert 14.
september
10. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 18. september
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo – 1. etg
(Christiania Qvartalet Møtesenter – møterom 6-7)

Dato:

Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017

Tidspunkt:

Kl 08:00

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder
Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Ingen

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, konst. fagdirektør Geir Bøhler, konst. HR-direktør
Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og juridisk direktør AnnMargrethe Mydland
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Saker som ble behandlet:

076-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

077-2017

IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST

Deler av behandlingen av saken ble gjennomført i lukket møte, jf helseforetakslovens
§ 26a
Administrerende direktør fremmet et revidert forslag til vedtak for punktene 6, 7 og 9.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret understreker at pasientene skal være sikre på at sensitive
personopplysninger håndteres på en trygg og sikker måte. En modernisering av
IKT-infrastrukturen er helt nødvendig og vil være et viktig bidrag for å kunne
ivareta hensynet til personvern og informasjonssikkerhet.
2. Styret tar den endelige rapporten fra PwC til etterretning og forutsetter at de
påpekte svakheter følges opp gjennom det oppdraget som er gitt til
Sykehuspartner HF i foretaksmøte 31. mai 2017. Dette gjelder i særlig grad
aktiviteter som vil styrke personvern og informasjonssikkerhet, herunder arbeidet
med å bedre tilgangsstyringen og forbedret metodikk for risiko- og
sårbarhetsanalyser. Styret understreker at dette arbeidet må gis høy prioritet og
ber administrerende direktør avklare rammer og opplegg for gjennomføring av
arbeidet med forbedret metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyser i samarbeid
med Sykehuspartner HF.
3. Styret konstaterer at Sykehuspartner HF har stilt programmet for IKTinfrastrukturmodernisering i bero.
4. Dagens situasjon knyttet til informasjonssikkerhet i foretaksgruppens IKTinfrastruktur gir grunn til bekymring. Styret tar til etterretning at selv om
programmet for IKT-infrastrukturmodernisering er stilt i bero, skal enkelte
prosjekter og aktiviteter som er viktige for å bedre informasjonssikkerheten og
sørge for sikker og stabil drift videreføres. Disse tiltakene er ikke relatert til
tjenesteutsetting. Dette gjelder følgende:
a. Prosess- og verktøyprosjektet
b. Applikasjonskonsolidering og -standardisering
c. Identity and access management (IAM) -prosjektet
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d. Etablering av en helhetlig løsningsarkitektur for modernisert infrastruktur
inklusiv fremtidig regional sikkerhetsarkitektur
e. Replanlegging av telekommunikasjon-modernisering
f. Utvalgte helseforetaksspesifikke prosjekter
5. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Sykehuspartner HF for å
avklare økonomiske rammer og omprioriteringer av investeringsmidler for å sikre
at tiltakene i punkt 4 og andre nødvendige tiltak for å bedre
informasjonssikkerheten og opprettholde sikker og stabil drift gjennomføres.
Dette inkluderer backup-løsninger og lagring, samt innføring av
analyseplattformen til alle helseforetak for å bedre informasjonssikkerheten
gjennom sporing og logging.
6. Styret tar til etterretning status i det pågående arbeidet med å utrede alternative
modeller for å gjennomføre moderniseringen. Styret understreker at alle
alternativer skal ivareta personvern og informasjonssikkerhet på en trygg og
sikker måte og i tråd med lovgivningen. Styret understreker også at terminering
av avtalen skal utredes videre og at det må startes et arbeid med å utrede
hvordan en modernisering av IKT-infrastruktur kan gjennomføres i regi av
Sykehuspartner HF dersom avtalen termineres.
7. Styret legger til grunn at Sykehuspartner HF i det videre arbeidet sikrer bred
involvering og medvirkning av ansatte og tillitsvalgte. Ansattes kompetanse og
kunnskap skal aktivt etterspørres og inkluderes i utredningen av alternative
modeller.
8. Styret tar til etterretning de tiltak som Helse Sør-Øst RHF vil iverksette knyttet til
å styrke kapasitet og kompetanse innenfor områdene personvern og
informasjonssikkerhet. Styret legger også vekt på at styring og ledelse av det
videre arbeidet med å modernisere IKT-infrastrukturen må styrkes og sikre god
involvering av helseforetakene.
9. Det regionale brukerutvalget skal involveres før ny sak fremmes for styret i Helse
Sør-Øst RHF.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland:
Brubakk, Grimsgaard og Øverland viser til at ansatte i SP har utarbeidet et eget arbeidsdokument
som resultat av opplevd manglende involvering i prosessen etter foretaksmøtet 31 mai 2017.
For å lykkes med infrastruktur moderniseringsprosjektet er det avgjørende at man tegner et felles
virkelighets- og mål bilde. Vi forventer at de problemstillinger som de ansatte i SP beskriver i
arbeidsdokumentet blir vurdert og svart ut i det videre arbeidet med utredning av alternativer. Det
skal legges til rette for en åpne og inkluderende dialog i SP mellom ansatte og ledelse, der de
ansattes kompetanse og kunnskap aktivt etterspørres, og der divergerende syn håndteres
profesjonelt og uten frykt for represalier. Vår vurdering er at dette forutsetter at ekspertise, uhildet
av tidligere prosesser, inviteres inn i arbeidet med å fremskaffe alternativer, deriblant et godt
alternativ for utvikling av IKT infrastruktur av SP hvis avtalen termineres.
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078-2017

VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I DR.
SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219 BÆRUM
KOMMUNE

Saken utsettes til første ordinære styremøte til høsten.

Møtet hevet kl 11:40
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Oslo, 28. juni 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Telefonmøte

Dato:

Ekstraordinært styremøte 17. august 2017

Tidspunkt:

Kl 15:00

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin
Sande og juridisk direktør Ann-Margrethe Mydland
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Saker som ble behandlet:

079-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

080-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA ORDINÆRT
STYREMØTE 15. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
28. JUNI 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra ordinært styremøte 15. juni 2017 og ekstraordinært styremøte 28. juni 2017
godkjennes.

081-2017

NYTT SYKEHUS I DRAMMEN – STATUS ERVERV AV TOMT PÅ
BRAKERØYA – INNGÅELSE AV AVTALE MED ABB

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd nr 4.
1. Styret godkjenner den fremlagte avtalen med ABB AS og ABB Holding AS.
2. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret i oktober med en
redegjørelse om erverv av tomt på Brakerøya, herunder status knyttet til frivillige
forhandlinger og ekspropriasjonssaken i Drammen kommune.

Møtet hevet kl 15:50
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Oslo, 17. august 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær

3

(;'

HELSE (;

lf! •

•

SØR-ØST

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

Telefon: 02411
Telefaks: 62 58 55 01
postmoLtø~@llelse-sorostnQ

Org.nr. 991 324 968

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Vår referanse:

15/01280-18

Deres referanse:

Dato:

31.08.2017

Saksbehandler:

Click here to enter text.

Stadfesting av tidligere beslutning om funksjonsfordeling av
retinakirurgi
Bakgrunn
Oslo universitetssykehus HF søkte Helse Sør-Øst RHF den 21.10.2015 om å få
regionansvar for retinakirurgi. Søknaden ble ikke behandlet fordi denne funksjonen i
praksis allerede ble utført bare ved Oslo universitetssykehus HF. Det ble senere kjent at
Vestre Viken HF ønsket å starte med retinakirurgi. Helse Sør-Øst RHF innkalte da
fagdirektørene og involverte fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken
HF til møte den 20.01.2016, for å diskutere problemstillingen. I møtet ble det klart at
partene var uenig om hvordan denne funksjonen bør organiseres i regionen.
Helse Sør-Øst RHF redegjorde for hvordan tilsvarende saker har vært håndtert og at
endringer i oppgavefordeling har avventet behandling i regionen. I saker der det har
vært uenighet om sentralisering/desentralisering av oppgaver og funksjoner har også
eksterne anbefalinger knyttet til organisering vært innhentet fra habile eksperter og
med representasjon fra brukerne. Det ble videre informert om at det var planlagt å
starte en slik prosess for å vurdere hvordan retinakirurgi i regionen skal organiseres.
Helse Sør-Øst RHF ba om at det ikke ble gjort endringer i nåværende oppgavefordeling
før konklusjon fra dette arbeidet forelå.
De involverte parter var enige om at organisering av retinakirurgi i regionen burde
vurderes og at Vestre Viken HF ikke skulle etablere tilbudet, men avvikle de pasienter
som alt var innkalt til behandling.
Den 17.3.2016 ble Helse Sør-Øst RHF informert om at virksomheten ved Vestre Viken
HF, Drammen, var videreført ved at stadig nye pasienter ble innkalt til kirurgisk
behandling.
Saken ble tatt opp i oppfølgingsmøte med Vestre Viken HF den 27.04.2016. Her påpekte
Helse Sør-Øst RHF at det er viktig at Vestre Viken HF forholder seg til de avtaler som er
inngått.
Helse Sør-Øst er den statlige he/seforetaksgruppen som har ansvar for spesia/isthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,
Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. l tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private
leverandører og avtalespesialister.

I e-post datert 23.5.2016 formidles følgende til Vestre Viken HF fra administrerende
direktør i Helse Sør-Øst RHF:
Helse Sør-Øst RHF bekrefter nå skriftlig at Vestre Viken HF må forholde seg til beslutningen
om at organisering av retinakirurgi skal vurderes av det regionale helseforetaket og inntil
det er fattet en annen beslutning skal ikke Vestre Viken HF tilby retinakirurgi.

Eksterne anbefaling
Marit Fagerli, avdelingssjef Øyeavdelingen, St. Olavs hospital, og Pål Varhaug,
seksjonsoverlege Vitreoretinal kirurgi, Øyeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus,
har skriftlig levert sine anbefalinger basert på følgende mandat gitt av Helse Sør-Øst
RHF:
Helse Sør-Øst RHF ber om råd for videre organisering av retinakirurgi i regionen og om det
basert på faglige vurderinger er tilrådelig å desentralisere dette tilbudet i Helse Sør-Øst.
Det er behov for en faglig gjennomgang og Helse Sør-Øst RHF ber om råd om følgende:
•

Er det behov for, evt. tilrådelig å etablere retinakirurgi ved andre helseforetak/
sykehus i Helse Sør-Øst i tillegg til Oslo universitetssykehus HF?

•

Hvilke grunnleggende faglige forutsetninger må være til stede for etablering av et
tilbud om retinakirurgi (opptaksområde/ befolkningsgrunnlag, tilgjengelighet,
volum, antall spesialister, organisering (akutt/ elektivl vaktberedskap}, faglig
ansvar mv.)?

•

Hvis utvalget tilrår en endring- hvilke positive og negative virkninger kan en
endring ha og vil det være kostnytte-effekt ved en evt. desentralisering?

Anbefalingen konkluderer med følgende :
De avdelingene som driver netthinnekirurgi i Norge, med 2-3 kirurger og stor andel
øyeblikkelig hjelp, viser at dette er fullt mulig. Men det er sårbart, som beskrevet. Behovet
synes ikke å være tilstrekkelig tilstede for en avdeling til som driver med dette i Helse SørØst. Det er enighet blant representantene fra Helse Midt og Helse Vest om at vi ikke finner
det tilrådelig å etablere et mindre tilsvarende miljø i et område som allerede har god
dekning.

Den komplette anbefalingen følger som vedlegg l .

Konklusjon
Den foreløpige beslutning om at Vestre Viken HF ikke skal tilby retinakirurgi, stadfestes
herved. Retinakirurgi i Helse Sør-Øst skal kun utføres ved Øyeavdelingen, Oslo
universitetssykehus HF.
Vestre Viken HF sitt tilbud innen retinakirurgi skal følgelig avvikles. Det settes en frist
for dette til 01.10.2017 og det bes om en skriftlig bekreftelse fra Vestre Viken HF om at
vedtaket blir fulgt opp.

Side 2 av 3

Helse Sør-Øst vil ta opp vurdering av funksjonsfordeling innen ulike fag etter at regional
utviklingsplan er utarbeidet og vedtatt. I saker knyttet til desentralisering vil blant annet
en hensiktsmessig geografisk spredning av tilbud vektlegges mtp reiseavstander, i
tillegg til faglige kriterier.

Med vennlig hilsen
Helse Sør-Øst RHF

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

Geir Bøhler
konstituert fagdirektør

Kopi: Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Side 3 av 3

Ønske om tilråding vedrørende spørsmål om etablering av
netthinnekirurgi utenfor Oslo Universitetssykehus HF.
Er det tilrådelig å etablere netthinnekirurgi ved andre Helseforetak/ sykehus i Helse Sør-Øst i
tillegg til Oslo universitetssykehus?
Se begrunnelse nedenfor

Hvilke grunnleggende faglige forutsetninger må være tilstede for etablering av et tilbud om
retinakirurgi? (opptaksområde/ befolkningsgrunnlag, tilgjengelighet, volum, antall
spesialister, organisering (akutt/ elektiv/ vaktberedskap), faglig ansvar mv.)
Man regner med at en netthinnekirurg bør ha 120-150 operasjoner for å kunne opprettholde
og videreutvikle sine ferdigheter. Befolkningsgrunnlaget i opptaksområde til VV er stort nok
for å ha to netthinnekirurger som opererer.
Men man ønsker å belyse en problemstilling rundt dette med øyeblikkelig hjelp:
Ullevål er det eneste sykehuset i Norge som har 8-9 retinakirurger, det gir den fordelen at
man får et mindre sårbart fagmiljø. Det vil i stort sett alle situasjoner være mulig å
organisere beredskap for øyeblikkelig hjelp, både i ferier, helger og høytider, også i perioder
hvor leger er ute i permisjoner eller ved sykdom.
På de øvrige universitetsklinikkene, som per i dag er de eneste i landet som tilbyr
netthinnekirurgi, har vi en mer sårbar situasjon, der det er en utfordring å planlegge
permisjoner, og man er svært sårbar hvis det i tillegg skulle oppstå sykdom. Vi ser spesielt at
beredskapen på ubekvem tid er en stor utfordring å løse, selv med 3 ansatte
netthinnekirurger på en avdeling. Netthinnekirurgene kan strekke seg langt av ønske om å
bygge opp et fagmiljø, men i et langtidsperspektiv kommer utfordringene med hvordan
dette skal løses.
Jeg mener det er meget viktig at man i Helse Sør-Øst sørger for at det robuste
netthinnekirurgimiljøet i OUS opprettholdes, og ikke utarmer dette, av grunner som nevnt
over.
Sengeposten ved OUS er dimensjonert mtp å ta imot øyeblikkelig hjelp-pasienter innen
dette feltet. Det er argumentert fra begge hold om dette med inneliggende pasienter versus
poliklinisk behandling. VV mener de kunne operere med prosentvis færre innleggelser enn
det man gjør på Ullevål. Det er en trend internasjonalt for å operere mer netthinnekirurgi
poliklinisk.
Vi har et land med til dels lange reiseavstander, og pasienter som kommer med
netthinneløsning skal ofte ha sengeleie før og etter operasjonen, som en del av
behandlingen. Dette er øyeblikkelig hjelp-pasienter. Derfor kan vi vanskelig komme bort fra
en andel innleggelser som kanskje må ligge høyere enn i land med tettere befolkning og kort
vei til øyeavdeling.
Om en del av pasientene skal opereres i VV i stedet for på Ullevål, er det relativt usikkert om
det vil gjøre så stort utslag på mengden innleggelser. (Den geografiske avstanden mellom
disse avdelingene er ubetydelig i denne sammnehengen)

Hvis utvalget tilrår en endring- hvilke positive og negative virkninger kan en endringer ha og
vil det være kostnytte-effekt ved en evt desentralisering?
Positive:
For øyeavdelingen ved VV vil det sannsynligvis være en faglig oppjustering å ha dette
tilbudet. Hvis man har en tilgjengelig netthinnekirurg, så oppleves det tryggere å gjøre mer
komplisert kirurgi innen andre øyesykdommer, hvor det kan bli behov for netthinnekirurg
ved eventuelle komplikasjoner. (F.eks komplisert kataraktkirurgi)
Negative:
Kirurgene ser ut til å bli rekruttert fra andre øyeavdelinger i første omgang.
(Det er i brevet fra VV nevnt at man hadde mulighet til å få en annen netthinnekirurg, men
måtte la det bero. Dette var en kirurg fra et av de andre universitetssykehusene. Han fikk et
lønnstilbud i VV som man ikke kunne konkurrere med. Det har ikke vært utlyst noen stilling
eller vært noen kontakt mellom avdelingene i denne forbindelse, kun rettet spørsmål direkte
til aktuelle kirurg.)
Det tar mange år å utdanne en netthinnekirurg, og man planlegger langsiktig. Ingen
netthinnekirurg skal låses til en jobb, men det kan bli sårbart for de øyeavdelingene som
driver med opplæring dersom det skal åpnes for at flere øyeavdelinger i landet skulle gjøre
det på samme måten som ved VV. En sentralisering av hvem som skal drive med
netthinnekirurgi, er derfor på sin plass også av hensyn til å langtidsplanlegge rekruttering.

Kost/nytteeffekt ved desentralisering:
Inntekter: Det vil være samme behov for mengden vitreoretinalkirurgi, enten det er
sentralisert eller desentralisert.
Kostnader: Av grunner som beskrevet over, vil det fortsatt være behov for sykehussenger
knyttet til denne typen kirurgi i vårt land.
Vaktberedskap på flere steder vil trolig være mer kostbart enn en sentralisert
vaktberedskap.

Hvis utvalget ikke tilrår en endring- hvilke positive og negative virkninger vil det ha for
øyefaget i Helse Sør-Øst og i landet for øvrig?
Positive
Bedre forutsigbarhet mht organisering av beredskap for øyeblikkelig-hjelp anses som et
svært viktig moment, mest for Hels Sør-Øst, men også for hele landet.
Rekruttering kan planlegges bedre
Mer robust fagmiljø
Negative
For Helse Sør-Øst: l denne saken får man inntrykk av at det er motsetninger i fagmiljøet.
Dersom man desentraliserer netthinnekirurgien, kan det åpne muligheter for et supplement
i fagmiljøet. For VV har ulempene blitt godt belyst ved at man reduserer mulighetene for å
øke kompetansen på en øyeavdeling som tross alt er stor i norsk målestokk.
For landet for øvrig: Ingen ulemper som langt man kan forutse.
Konklusjon:
De avdelingene som driver netthinnekirurgi i Norge, med 2-3 kirurger og stor andel
øyeblikkelig hjelp, viser at dette er fullt mulig. Men det er sårbart, som beskrevet. Behovet

synes ikke å være tilstrekkelig tilstede for en avdeling til som driver med dette i Helse SørØst. Det er enighet blant representantene fra Helse Midt og Helse Vest om at vi ikke finner
det tilrådelig å etablere et mindre tilsvarende miljø i et område som allerede har god
dekning.

24.02.17
Marit Fagerli
Avd.sjef og overlege
Øyeavdelingen
St.Oiavs Hospital

Pål Varhaug
Seksjonsoverlege ved seksjon for netthinnekirurgi
Øyeavdelingen
Haukeland Universtitetssjukehus

•
•

• • • VESTRE VIKEN
Dato:
Sa ksbeha ndler:
Direkte telefon:
Vå r referanse:
Deres
referanse:

Helse Sør-Øst RHF
Postboks 404
2303 Hamar

01.09.2017
Halfdan Aass
16/ 03189-4 l 321
15/ 01280-18

Vedrørende funksjonsfordeling av retinakirurgi
Det vises til brev fra Helse Sør-Øst vedrørende funksjonsfordeling av retinakirurgi av 31.08.17.
Vestre Viken vil bemerke følgende:
Da Vestre Viken startet med retinakirurgi mot slutten av 2015, oppfattet foretaket ikke at dette
var en regionalisert funksjon, selv om slik kirurgi kun var gjort ved Oslo universitetssykehus de
siste årene. Foretaket var heller ikke kjent med den dialog som hadde vært mellom Oslo
universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Det har vært vanlig at foretak tar opp ny virksomhet når
det finnes hensiktsmessig så lenge det ikke har foreligget vedtak knyttet til oppgave- og
funksjonsfordeling.
Ved etablering av sykehusområder var hensikten å danne større robuste enheter som kunne ha
flere funksjoner enn tidligere. Vestre Viken har således nå den nest største øyeavdelingen i Helse
Sør-Øst, og en av de største i landet. For foretaket var det derfor naturlig å ha opprette tilbud om
retinakirurgi. Vestre Viken konstaterer da også at den eksterne tilrådingen fremhever at
nedslagsfeltet til foretaket er så stort at det i seg selv gir grunnlag for netthinne kirurgi på lik
linje med flere andre avdelinger i landet. Videre fastslås det at et slikt tilbud vil gjøre det
tryggere å gjøre mer komplisert kirurgi innen andre øyesykdommer, eksempelvis
kataraktkirurgi, samt at det faglige tilbudet og robustheten til øyeavdelingen i Drammen styrkes.
Etableringen av netthinnekirurgi vil også medføre et faglig supplement til den suverent største
regionsavdelingen i landet. Vestre Viken påpeker også at Kvinnslandsutvalget konkluderte med
at retinakirurgi hadde et volum ved Oslo universitetssykehus som kunne gjøre det aktuelt å dele.
Vestre Viken har behandlet disse pasientene i alt overveiende dagkirurgisk, mens Oslo
universitetssykehus i stor grad har lagt pasientene inn i avdelingen. Tilbudet i Vestre Viken har
således vært ressurssparende både for helseforetaket og samfunnsøkonomisk. Som utvalget
påpeker, er trenden internasjonalt økt brukt av dagkirurgi.
Reisekostnader mellom foretakene spares også, og pasientene som i gjennomsnitt er godt opp i
alder, spares for reisebelastning.
Etter at Vestre Viken 23.05.16 mottok e-post fra adm. dir. i Helse Sør-Øst om at foretaket ikke
skulle tilby retinakirurgi, ble kirurgien stoppet etter at venteliste var avviklet. Imidlertid startet
avdelingen opp igjen i november 2016, noe foretaket har beklaget.

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org . Nr: 894. 166.762

E-postadresse : postmotta k@vestreviken. no
Webadresse: w ww. vestreviken.no

V§r bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN : N093 8601 7217 986. SWIFT: DABAN022

•
•

• • • VESTRE VIKEN
Vestre Viken mener fortsatt at tilbud om retinakirurgi ved foretaket vil være riktig av hensyn til:
• God pasientbehandling og bedrede pasientforløp
• Faglig utvikling og økt kompetanse som kommer pasientene til gode, ved en av landets
største øyeavdelinger, en avdeling som vil være et godt supplement til regionsavdelingen
ved Oslo universtitetssykehus.
• Utdanning av øyespesialister som det er stort behov for
• Høy kost/nytte-verdi
Vestre Viken vil rette seg etter pålegg om å avslutte tilbudet om retinakirurgi. Foretaket merker
seg at Helse Sør-Øst vil vurdere funksjonsfordeling videre i forbindelse med arbeid med
utviklingsplan. Foretaket ser ikke at andre øyeavdelinger i regionen har et opptaksområde eller
størrelse som gjør at det vil ligge til rette for å etablere retinakirurgi. Etablering i Vestre Viken
vil væ re i tråd med målsettingen «sentralisere det vi må, desentralisere det vi kan».

Med vennlig hilsen
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Nils Fr. Wisløff
Adm. direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Direktør, fag

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@yestreylken . no
Webad resse: www.vestrevl ken.no

V~r bank: Danske Bank, Kontonummer:8601 72 17986. I BAN : N093 8601 7217 986. SWIFT: DABAN022

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
11.09.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre 1
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund,
Kjell Jensen, Lillemor Sandberg, Rune
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Heidi
Hansen, Franck Tore Larsen, Arne Moe
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen (sak 40-41 og
43/17)
Fra administrasjonen:
Administrerende direktør Nils F. Wisløff
(sak 39/17), prosjektdirektør Rune
Abrahamsen (sak 42/17), Sebastian og
Kaja (sak 44/17), spesialrådgiver Martin F.
Olsen og spesialrådgiver Per-Erik Holo
(sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Aina Rugelsjøen

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = Godkjent
Godkjenning av referat fra møte 6. juni 2017 = Godkjent
Nye saker:
39/17

Direktøren har ordet v/administrerende direktør Nils F. Wisløff
• Nytt sykehus – Det er satt av 425 millioner kroner til finansiering av nytt sykehus i
statsbudsjettet for 2018. Prosess rundt tomteerverv går sin gang
• Netthinnekirurgi (retina-kirurgi) på Drammen sykehus har pågått noen år. Dette
har vært stoppet opp i påvente utredning. Evaluering av arbeidet i VVHF har endt
med beslutning i HSØ (31.8) at denne typen kirurgi kun skal utføres på OUS, men
tilbudet i Drammen vil bli vurdert i forbindelse med VVHF’s utviklingsplan.
• Økonomi – for høye utgifter knyttet til innleie/bemanning og aktivitet lavere enn
budsjettert (akuttvirksomheten og innleggelser, gjør at HF’et har problemer med
å holde budsjettet. Det avholdes derfor et ekstraordinært styremøte på telefon kl
16:00 den 11.9.

40/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
• Har vært stille i sommer
• Kontaktlegeordingen fungerer ikke godt nok, da rutiner mv. ikke synes
implementert godt nok ut på sengepostene. HSØ setter nå «trykk» på dette.
• Sak med Pasientreiser: En drosje som skulle hente fem eldre, syke personer viste
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•

•
•

seg uegnet, for lite velvilje fra Pasientreiser til å skaffe egnet transport forsinket
transport kraftig.
Helsebuss/Helseekspress – den første har ikke helsepersonell om bord/har ikke
senger. Klarer HF’et å fordele pasienter rett? Følges opp.
Ønsker gjennomgang av rutiner mv for oppbevarende av verdisaker tilhørende
pasienter da svinn forekommer.
Hjemmemåling av blødningstid gjør at pasienter kan reduserer kontrollbesøk hos
egen lege til 3-4 ganger/år. VVHF tilbyr ikke slike apparater, mens andre
helseforetak meldes å gjøre det. Tilbudet er mao ikke likeverdig. Det er
tilsynelatende ingen helsefaglige grunner som taler mot selvmonitorering. HSØ
vil se på dette.
Har vært en sak om metadon. Noen rusavhengige blir dårlige av fabrikktilvirket
og ber om apotektilvirket medikament. Statens helsetilsyn sier man da har rett til
å få det som virker best.
Brukerutvalget mener at avvikling av netthinne kirurgi på Drammen sykehus ikke
er pasientvennlig.

41/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg

42/17

Orientering om status i arbeidet med utviklingsplan for VVHF
v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen
Angående: Innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus – det beklages det at det ikke
har vært brukermedvirkning tidligere.
Vedtak: BU takker for informasjonen og avklarer hvordan man ønsker å bli involvert
videre vedr. innplassering av Bærum BUP. Prosjektet må snarest komme opp med dato
for et møte med BU for å se på dette (Koordineres med Martin og Per-Erik)
Se ellers vedlegg.

43/17
44/17

45/17

Gjennomgang av oppgavefordeling Utviklingsplan for VVHF
Forslag til fordeling ble gjennomgått. Endelig fordeling – se vedlegg.
Ungdomsrådet i VVHF presenterer seg
v/Kaja Borgersen og Sebastian Evensen
Visning av de tre presentasjonene de har utarbeidet. Ungdomsrådet ønsker å belyse
overgangen barn - voksen og har laget tre videoer som omhandler forholdet til:
• Sykehuset
• Skole
• Venner
Ungdomsrådet har pr. i dag 8 medlemmer.
Man vurderer å ta initiativ til å arrangere en felleskonferanse for ungdomsråd i HSØ.
Ungdomsrådet kan trekkes inn i arbeid mv. der det er relevant.
Vedtak: Brukerutvalget takker for presentasjonen
Invitasjon til erfaringsmøte med Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
BU er tilbudt tre plasser.
Vedtak: Kjell, Rune og Torunn deltar
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46/17

47/17

«Hysj»-kampanjen
v/Anne Helene
Det er godkjent i ledermøtet VVHF at kampanjen kjøres i hele helseforetaket.
Folders og plakater er utarbeidet.
Medlemmene kontakter og avklarer med de respektive kontaktpersoner i klinikkene
hvordan dette gjøres.
Klinikkene bes trekke inn BU’s medlemmer ved behov.
Toril og Anne Helene intervjues av Kommunikasjonsavdelingen og gir info om at
kampanjen er i gang og går en periode denne høsten.
Martin sender ut den endelige presentasjonen med stikkord man kan bruke om ønskelig.
Høringsinnspill til forslag for ernæringsstrategi for VVHF
v/Toril
BU har så langt ikke vært involvert i høringen, Toril ga på kort varsel detteinnspillet:
• Flytting av middag til ettermiddag og servert en lunch antas å være heldig
ernæringsmessig.
Det er dessuten sendt ut fem informasjonsskriv med pasientinformasjon det bes om
tilbakemelding på. Trolig bør pasientgruppa dett gjelder svare ut om innholdet er
relevant. Martin tar dette opp med Elisabeth Kaasa.
Brukerutvalget anbefaler at brukere i målgrupper som får tilsendt informasjonsskriv om
konkret behandling i Vestre Viken uttaler seg direkte om innholdet i slike skriv.
Brukerutvalgets fokus er primært at Vestre Viken har systemer for å gi pasienter god
informasjon om behandling.
Eventuelt
• Dialog med styret er utsatt til 30.10. På neste BU-møte må AU fremme en sak hva
som drøftes med styret og hvem som deltar.
• Innspill etter møte i juni måned fra brukerrådet ved Drammen DPS ble fremmet
av Heidi Hansen. Brukerrådet her mener at informasjon (brev, SMS) bør vise hvor
og hvilken avdeling man har avtale.
Det er slik at det i Vestre Vikens innkallingsbrev at de inneholder opplysninger
om sted, avdeling og hvem man skal møte. Det er også bekreftet fra Drammen
DPS at dette er tilfelle.
Når det gjelder SMS er det slik at Vestre Viken HF er ansvarlig for og skal påse av
kravene til informasjonssikkerhet og pasientens personvern ivaretas.
Den samlede informasjonen i SMS kan dermed ikke inneholde informasjon som
kan medføre brudd på taushetsplikten. Navn på enkelte klinikker i
helseforetaket, avdelinger eller oppmøtesteder kan ikke være av en slik karakter
at den kan avlede opplysninger om diagnose eller helseforhold. For eksempel kan
ikke klinikk- eller avdelingsnavn som «Klinikk for psykisk helse og rus»,
«gynekologisk avdeling», mv. benyttes.
•
•
•

Kom opp spørsmål om hvorfor ikke «Trygg utskriving» og «Pasientforløp»
koordineres bedre mht ressurser. Martin følger opp dette.
Følges opp epost (ikke VVHF)
PHT – I ambulansegarasjen Ved Drammen sykehus ønskes vaskefasiliteter. Er i
dialog med KIS om dette. Også uavklart mht hvem som skal rydde i ambulansene
og hvordan bandasjer mv. skal avhendes. Arne følger opp saken i KIS
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Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 12.09.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 08.00 – 09.30.

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Arbeidstakerrepresentanter:

Nils Fredrik Wisløff
Kari Jussie Lønning
Stein-Are Agledal
Finn Egil Holm
Kirsten Hørthe
Narve Furnes
Harald Baardseth – vara for Joan Sigrun Nygard
Nina Bjerke – vara for John Egil Kvamsøe

Gry L. Christoffersen

Tom Frost – vara for Brit Helen W. Bøhler
Anita Haugland Gomnæs

Med møterett uten stemmerett:

Frafall:

Agenda
Innkalling og agenda – godkjent.

Referat fra 14.juni 2017 – godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Anne Marie Besseberg, Synergi Helse
Henning Brueland
Karin Ask-Henriksen
Tom Henri Hansen

Orienteringer
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
- BHT er fast til stede en gang i uken ved hver klinikk.
- Det er gitt mest oppfølging og veiledning av enkeltpersoner og ergonomi. Det har vært
en økning i saker relatert til psykososialt arbeidsmiljø.
- Det er gjennomført 20 timer oppfølging av gravide ansatte.
- I Kongsberg er det gjennomført kartlegging av 9 ansatte med ryggproblemer. Det viser
gode resultater så langt.
- Det er gjennomført ergonomiveiledning ved KMD.
- BHT har bistått ved 4 rus/spilleavhengighetssaker.

Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO)
- Det er avholdt møte med hovedverneombudene og det bekreftes at sommeren har gått
greit.
- Det er påbegynt prosess med endringer i vernetjenesten, og skissert at endringer trer i
kraft fra 01.01.18.

Orientering om AML-brudd
- Presentasjon ligger på intranett.
- Det er fortsatt en positiv utvikling med færre AML-brudd enn tidligere.
- Klinikk for psykisk helse og rus har flest brudd. Bistand fra HR vil gis etter hvert da det
per nå er flere pågående prosesser i klinikken.
- Det flest brudd på samlet tid per dag, søndager på rad og ukentlig arbeidsfri.
- Årsak til brudd registreres fortsatt oftest med «annet», men det har vært en reduksjon og
flere brudd forklares med årsak «bytte av vakt».
- Det er fortsatt planlagte brudd.

Orientering sykefravær
- Presentasjon ligger på intranett.
- Sykefraværet i 2017 har gått ned, men det har tatt lenger tid enn forventet. Totalt
sykefravær var 7,5 % i mai og 7,2% i juni. Langtidsfraværet er høyere enn samme
periode i 2015 og 2016.
- Da de offisielle tallene kun viser tall fra minimum 2 måneder tilbake i tid, ble tall fra GAT
inkludert ved fremstilling av sykefravær per klinikk. Det ble understreket at dette ikke er
samme tallgrunnlag, og at tall fra GAT er mellom 0,5% til 1% høyere enn de offisielle
tallene. Årsaken til dette er at alle dager (vakter) som grunnlag for beregningen i GAT,
mens det rapporteres det på en gjennomsnittlig 5 dagers uke. Tall fra GAT skisserer en
fortsatt nedgang i juli og august.
- Yrkesgruppene renholdspersonell har fortsatt høyest fravær,
helsefagarbeidere/hjelpepleiere og vernepleiere har økt noe i løpet av våren, mens
sosionomene har hatt en vesentlig nedgang. En forebyggende satsning på yrkesgrupper
med høyt fravær ble foreslått, eksempelvis rettet mot helsesekretærer. Det ble
oppfordret til en helhetlig tilnærming med vekt på både fysiske og psykososiale faktorer.

Referater fra klinikk AMU
Sendt ut som vedlegg. Det var ingen aktuelle saker som skulle videre til HAMU.

Nye saker
16/2017 HMS-strategi for Vestre Viken
Det er et krav i Internkontrollforskriften at virksomheten, som en del av sitt HMS-system, har
fastsatte mål for HMS-arbeidet, og en tilhørende handlingsplan for å nå målene. Foretaket har
videre en overordnet handlingsplan for HMS hvor mål og delmål er fastsatt. Nåværende plan har
vært gjeldene i perioden 2014 – 2016. Vestre Vikens HMS-policy ble vedtatt i 2012, og bør
revideres for å sikre at den ivaretar samtlige 8 HMS-lover. Ved å prolongere dagens
handlingsplan inntil strategien foreligger, sikres det at Vestre Viken har et HMS-system innenfor
forskriftenes rammer. HMS-avdelingen har som ambisjon, i samarbeid med øvrige interessenter,
å utarbeide en HMS-strategi for foretaket innen utgangen av 2018.
Vedtak
HAMU støtter forslaget om at det skal utarbeides en HMS strategi for Vestre Viken, og at dagens
HMS handlingsplan prolongeres inntil HMS strategien foreligger.

17/2017 Tertialrapport HMS T2
Etter Arbeidsmiljølovens § 7-2(2)f skal arbeidsmiljøutvalget behandle etablering og vedlikehold
av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
- På fraværsskadefrekvens (ulykkeshendelser som medfører fravær påfølgende dag)
ligger Vestre Viken lavt sammenlignet med øvrige foretak i Helse Sør-Øst (HSØ). HMSavdelingen har bedt om tall fra HSØ for å kunne sammenligne med andre foretak
tertialvis.
- Rapport for 1.tertial påpekte at det var et forbedringspotensial i oppfølgingen av HMSavvik. Det har bedret seg noe, og enkelte klinikker har en positiv lukkerate. Det er
allikevel avvik fra 2015 og 2016 som ikke er behandlet enda.
- Den største gruppen av HMS-hendelser er vold og trusler. Det tilbys kurs om
konfliktdempende atferd.
- Det har vært en nedgang i antall stikkskader.
- Det er bedring i klinikker for lukkerate HMS-hendelser.
- Det ble påpekt at tertialrapportering HMS er et godt verktøy for oppfølging i klinikkene.

Vedtak
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar Tertialrapport HMS T2 til orientering

18/2017 Budsjett 2018 - prosess
Budsjettprosess for 2018 ble presentert. Det kan komme endringer i prosess og frister da
endelige frister fra Helse Sør-Øst ikke er klare. HAMU skal uttale seg om de arbeidsmiljømessige
konsekvenser av budsjettet som helhet 5.desember 2017.
Prosessen ligner tidligere år. Involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud på alle nivåer i
budsjettprosessen vektlegges. Saksfremlegget viser hvilke områder som skal risikovurderes.
Den enkelte klinikkdirektør er ansvarlig for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de
rammer som er bestemt.

Foretakshovedverneombudet bemerket at involveringen tidligere har vært god på nivå 1,2 og 3,
mens det har vært svært liten involvering på nivå 4.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering.

19/2017 Endring av sammensetningen i HAMU
Det er gjort endring av representanter fra arbeidsgiver. Ny representasjon vises nedenfor.
Navn
Nils Fredrik Wisløff
Kari Jussi Lønning
Stein-Are Agledal
Finn Egil Holm
Kirsten Hørthe
Narve Furnes

Rolle
Adm. direktør
Direktør
Direktør
Direktør
Direktør
Direktør

Vara
Halfdan Aass
Karin Ask-Henriksen
Inger-Lise Hallgren
Sheryl Swenson
May Janne Botha Pedersen
Wesley Caple

Fra medio september blir Jardar Hals vara for Kari Jussie Lønning da Karin Ask-Henriksen
slutter i Vestre Viken.

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Sentralt kvalitetsutvalg
12.september 2017
10.00-12.00
Glitre 1-2
Nils Fredrik Wisløff

Referent:

Aud Holsether

Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Kari Jussie
Lønning, Halfdan Aass, Hanne Juritzen,
Britt Elin Eidsvoll, Inger Lise Hallgren,
Jardar Hals, Kirsten Hørthe, Narve H.
Furnes, May Janne Botha Pedersen,
Stein-Are Agledal, Elisabeth Kaasa,
Thomas Skrede (for Mette Walberg),
Toril Krogsund, Anita Haugland
Gomnæs. Observatører: Bente C
Monsen, Henning Brueland
Forfall:
Anne-Lene Egeland Arnesen, Wesley
Caple, Ylva Sandness.

Saksnr.
25/2017

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling
Godkjent

26/2017

Rapportering kvalitetsindikatorer
v/direktør fag Halfdan Aass
1.Det publiseres årlig resultater for risikojustert 30-dagers overlevelse etter
innleggelse i sykehus for hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt, hoftebrudd (> 65 år)
og totalt etter innleggelse uansett årsak.
For 2016 er det nå publisert resultater på regionalt foretaksnivå og foretaksnivå.
Det foreligger data fra 2010, slik at de kan følges over år. Overlevelsestallene
risikojusteres for en del faktorer, men det tas ikke hensyn til funksjons- og
arbeidsfordeling. Det understrekes derfor fra Kunnskapssenteret at tallene ikke
kan brukes til rangering av sykehus. For totaloverlevelse inkluderes 42
diagnosegrupper som står for 80 % av dødsfallene i sykehus. Sykehusopphold for
palliativ behandling ekskluderes.
På nasjonalt nivå ses det en svak økning i total overlevelse og overlevelse for 1.
gangs hjerteinfarkt i perioden 2010-2016. Vestre Viken følger den samme trend,
Norge har også i flere år kommet ut blant de beste OECD-landene i dødelighet
etter hjerteinfarkt. Vestre Viken har signifikant bedre overlevelse en
landsgjennomsnittet for 1. gangs hjerteinfarkt i perioden 2014-2016, for øvrig
ligger foretaket ikke signifikant forskjellig fra landsgjennomsnittet.
2. Andel pasienter med hjerneinfarkt som får trombolyse var 19 % i 1. tertial
2017, således nær det nasjonale målet på 20 %. Har ligget på dette nivået de to
siste årene. Dette er bedre landsgjennomsnitt.
3. Data om pakkeforløp for kreft for perioden jan.-juli 2017 viser at Vestre Viken
når målet om at 70 % av pasienter med påvist kreft inngår i pakkeforløp, mens
foretaket ligger noe under målet for andel innen standard forløpstid. Det er
således behov for fortsatt forbedringsarbeid innenfor pakkeforløpene for kreft.
Vedtak: Tas til orientering

27/2017

Rapportering smittevern- antibiotikabruk

v/ overlege Thomas Skrede
Våren 2016 publiserte KAS (Nasjonal Kompetansetjeneste for Antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten, Helse Vest, Haukeland sykehus) tall som viser bruk av
antibiotika for alle norske foretak gjennom de siste årene. Det er første gang slike
nasjonale data foreligger. KAS-dataene viser at Vestre Viken bruker omtrent 10 %
mer antibiotika enn landsgjennomsnittet for norske foretak.
Dessuten viser dataene at Vestre Viken benytter mye bredspektrede midler. Det
må arbeides videre med bedre styring av antibiotikabruken, og det vil bli rettet
spesiell oppmerksomhet mot dette området i høst. Det er nasjonale mål for
reduksjon i bruk av bredspektrede antibiotika.
Vedtak: Redegjørelsen tas til orientering. Arbeidet med reduksjon i antibiotikabruk
vil ha spesiell oppmerksomhet høsten 2017.
28/2017

Status pasientsikkerhetsprogrammet
v/ spesialrådgiver Bente C Monsen
Tiltakspakkene i Pasientsikkerhetsprogrammets 9 første innsatsområder er
iverksatt ved alle aktuelle enheter i Vestre Viken(VV). Målet om at alle
innsatsområder skulle være implementert ved alle relevante enheter i Vestre
Viken innen utgangen av 2016 ble således nådd.
Det gjennomføres både målinger av etterlevelse og resultater ved mange
seksjoner. Flere avdelinger kan vise til svært gode resultater som for eksempel
opp til 200 - 300 dager mellom ny oppståtte trykksår og fall, dette kunne
forekomme daglig ved noen avdelinger.

Nye innsatsområder i 2017




29/2017

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand
Tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
Forebygging og behandling av underernæring

Vedtak: Tas til orientering
Forebygging av trykksår - resultat prevalensundersøkelse 2017
v/konstituert kvalitetssjef Hanne Juritzen
Vestre Viken har jobbet systematisk med forebygging av trykksår siden 2013. Det
er gjort flere tiltak på systemnivå for å legge til rette for forbedringsarbeidet på
sengepostene. Alle aktuelle sengeposter har implementert tiltakene i
innsatsområdet forebygging av trykksår i regi av Pasientsikkerhetsprogrammet.
Et tiltak på systemnivå har vært rettet mot å skifte ut standardmadrassene til
gode trykkfordelende madrasser. I tillegg er det etablert et system for å leie
vekseltrykkmadrasser til høyrisikopasienter.
Det gjennomføres målinger av insidens (antall dager mellom hvert nyoppståtte
trykksår ved mange sengeposter) som kan vise til svært gode resultater, med en
reduksjon fra 4 – 7 dager mellom hvert trykksår til 50 – 300 dager mellom hver
gang et nytt trykksår oppstår. I tillegg er det gjennomført prevalens undersøkelse
på forekomst i 2016 og i 2017. Prevalensundersøkelsen gir et bilde av status og er
til hjelp for å holde fokus. Prevalensen i 2017 viser en nedgang i antall trykksår fra
13,5 til 11,5 for trykksår oppstått i VV. Alvorlige sår er redusert fra 3 % i 2016 til
1,9 % i 2017.
Vedtak: Tas til orientering

Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 14. september 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1530

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

Til kl 14

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne
Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande
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Saker som ble behandlet:

082-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

083-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT
STYREMØTE 17. AUGUST 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra ekstraordinært styremøte 17. august 2017 godkjennes.

084-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
JULI 2017

Oppdatert rapport per august 2017 ble presentert i møtet.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per juli 2017 til etterretning.

085-2017

VALG AV LABORATORIER SOM SKAL FORETA HPV-TESTING
I HELSE SØR-ØST

Administrerende direktørs forslag til vedtak
1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta
HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og med
2018.
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2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus
HF og Sykehuset Østfold HF ivaretar HPV-funksjonen fra 2018 med den fordeling
av sykehusområder som er beskrevet i saken.
3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle
denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig
måte
Styremedlemmene Grimsgaard og Øverland fremmet følgende alternative forslag til
vedtak:
Antall HPV laboratorier reduseres til fem i tråd med faggruppens innstilling. Styret
legger til grunn at HPV-analysene fra 2018 skal skje ved Østfold, Akershus,
Vestfold og Sørlandet helseforetak, i tillegg til Oslo universitetssykehus. Styret
ber aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle denne
virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig måte
Votering:
Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot to stemmer som støttet det alternative
vedtaksforslaget.
Styrets endelige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til at antallet helseforetak i Helse Sør-Øst som skal ivareta
HPV-testing i primærscreening mot livmorhalskreft reduseres til tre fra og med
2018.
2. I Helse Sør-øst skal Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus
HF og Sykehuset Østfold HF ivaretar HPV-funksjonen fra 2018 med den fordeling
av sykehusområder som er beskrevet i saken.
3. Styret ber de aktuelle helseforetak gå i dialog med laboratoriene som skal avvikle
denne virksomheten, for å sikre at overgangen kan gjennomføres på en forsvarlig
måte

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Grimsgaard og Øverland:
Styremedlemmene Grimsgaard og Øverland støtter ikke det fremsatte vedtaksforslaget.
Helse Sør-Øst nedsatte en faggruppe som tilrådet reduksjon til 4-5 laboratorier som skulle
gjennomføre analysene i første omgang. Både Sørlandet og Vestfold helseforetak har nødvendig
apparatur og opptrent personell for å gjennomføre analysene. En reduksjon til kun 3 laboratorier
vil kunne være krevende å gjennomføre da det forutsetter ny-investeringer og opplæring av
personell. En gradvis reduksjon i antall analyse-enheter i tråd med faggruppens tilrådninger
fremstår som en mer egnet fremgangsmåte..
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086-2017

VESTRE VIKEN HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I
DR. SCHMIDTS VEI 3, GNR. 80, 60/74 AV BNR. 32 I 0219
BÆRUM KOMMUNE

Administrerende direktørs forslag til vedtak:
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender anmodningen fra Vestre Viken HF om
samtykke til salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i
0219 Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie
tilbake nødvendig kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.
3. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det er Vestre Viken HF som administrerer
ordningen med tilbakeleie og at Vestre Viken HF går inn som part, på vegne av de
ansatte, ved fastsetting av leiepriser.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til investering i varige driftsmidler eller rehabilitering og
verdibevarende vedlikehold.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende
fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres
korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard fremmet følgende alternative
vedtaksforslag:

Styret ber Vestre Viken helseforetak vurdere seksjonering og salg av leilighetene
som sykehuset i dag ikke nyttiggjør, i stedet for salg av eiendommen samlet.

Votering:
Administrerende direktørs forslag ble vedtatt mot tre stemmer som støttet det alternative
vedtaksforslaget.

Styrets endelige
VEDTAK

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender anmodningen fra Vestre Viken HF om
samtykke til salg av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i
0219 Bærum kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie
tilbake nødvendig kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.
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3. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det er Vestre Viken HF som administrerer
ordningen med tilbakeleie og at Vestre Viken HF går inn som part, på vegne av de
ansatte, ved fastsetting av leiepriser.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til investering i varige driftsmidler eller rehabilitering og
verdibevarende vedlikehold.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende
fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres
korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:
Det fremkommer i saksfremlegget at Bærum sykehus har over lengre tid nyttiggjort deler av
eiendommen som foreslås solgt, og det er vanskelig tilgang på utleieboliger i det aktuelle
området. Eiendommen er i dag viktig for å kunne sikre nødvendig rekruttering og sikre tilgangen
av vikarer ved sykehuset, og bruken øker. Det fremkommer videre at alternative løsninger
for inndekning av dette behovet vil medføre store ekstrautgifter for sykehuset. Hvorvidt en tinglyst
klausul vil gi sykehuset reell adgang til dagens utnyttelse av boligene vil avhenge av hvilke vilkår
som fastsettes mht frister, varighet av leiekontrakt og pris. Dette er det ikke nærmere redegjort for
i saksgrunnlaget og styrevedtaket i Vestre Viken. Å selge leiligheter som sykehuset i dag er i
behov av - for å planlegge tilbakeleie under vilkår som ikke er nærmere avklart - fremstår som lite
hensiktsmessig.

087-2017

BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF – OPPNEVNING
AV MEDLEMMER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.
oktober 2017 til 30. september 2019:
Navn
Thomas Blancaflor

Organisasjon
Momentum

Fylke
Akershus (Ahus)

Nina Roland

Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte

Aust-Agder

Øystein Kydland

Norsk forening for Tourette

Aust-Agder

Rune Kløvtveit

Norges Handikapforbund, Landsforeningen for
Amputerte

Buskerud

Gry Nørstenget

Mental Helse

Hedmark

Kenneth Arctander
Vatnbakk Johansen

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Oslo

Knut Magne Ellingsen

Hørselshemmedes Landsforbund

Oslo

Heidi Skaara Brorson

Kreftforeningen

Vestfold

Kari Margrethe Melby

Norsk Forening for Utviklingshemmede

Vestfold

Maria T.B. Bjerke

Innvandrernes Landsorganisasjon

Vestfold

Egil Rye-Hytten

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Telemark
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Navn
Astri Myhrvang

Organisasjon
Pensjonistforbundet

Fylke
Østfold

2. Styret oppnevner Rune Kløvtveit til leder og Nina Roland til nestleder i brukerutvalget
i Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til oppnevning av eventuelle nye
medlemmer ved behov for suppleringer i perioden

088-2017

REVIDERT VEILDER FOR TIDLIGFASEN I
SYKEHUSBYGGPROSJEKTER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner revidert Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og ber
om at den oversendes Helse- og omsorgsdepartementet
2. Veilederen erstatter gjeldende veileder for tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter fra 2011 og skal tas i bruk for alle nye prosjekter
3. For pågående byggeprosjekter skal den reviderte veilederen tas i bruk fra
nærmest påfølgende faseovergang, tilpasset det enkelte prosjektets behov og
innhold
4. Styret i Helse SØ understreker at også arbeidsmiljø og innovasjon må hensyntas
i nye sykehusbyggprosjekter.

089-2017

ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR
HELSEFORETAK

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr helseforetakslovens § 26a, annet ledd.

Styrets enstemmige
VEDTAK

1. Svein Stølen oppnevnes som nytt styremedlem i Oslo universitetssykehus HF
2. Stener Kvinnsland oppnevnes som nytt styremedlem i Akershus
universitetssykehus HF
3. Marianne Nordby Fålun oppnevnes som nytt styremedlem i Sykehuset Østfold
HF
4. Styreoppnevningen bekreftes i foretaksmøter 21. september 2017
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090-2017

ORIENTERINGSSAK - STATUS IKTINFRASTRUKTURMODERNISERING OG ARBEIDET MED
INFORMASJONSSIKKERHET I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar redegjørelsen om status IKT-infrastrukturmodernisering og arbeidet med
informasjonssikkerhet til orientering.

091-2017

HALVÅRSRAPPORT 2017 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE
SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering.

092-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

093-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Andre orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 13. og 14. juni 2017
3. Godkjent protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016 og foreløpig protokoll
fra møte 30. august 2017
4. Protokoll datert 13. september 2017 fra drøftinger mellom de konserntillitsvalgte
og Helse Sør-Øst RHF
Temasak:
Tvang i psykisk helsevern. Presentasjon ved prosjektleder Martin Veland

Møtet hevet kl 1530
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Hamar, 14. september 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Til styret ved Vestre Viken Helseforetak
v/ Styresekretær Elin Onsøyen.
Her.

KLINIKK KONGSBERG SIN ØKONOMI

Bakgrunn for saken
Vestre Viken Helseforetak klinikk Kongsberg opplever igjen å være i en svært presset
økonomisk situasjon, og med en risiko til å ende 2017 med et tosifret millionunderskudd.
Årsaken til denne situasjonen er sammensatt, og den er uholdbar.
Hvorfor denne situasjonen?
• Uteblitt inntekt i ortopedisk seksjon i forhold til budsjett.
• Beredskapskostnader er høyere ved sykehus på Kongsberg sin størrelse.
Dette kombinert med en mindre mulighet til andre inntekter enn foretakets øvrige
somatiske klinikker. Dette burde vært tatt hensyn til i rammetilskuddet.
• Stort forbruk av variabel lønn.

Hvordan få til et handlingsrom i økonomien ved Klinikk Kongsberg?
• Økt samarbeid mellom foretakets klinikker med fordeling av pasienter. Dette vil gi økt
muligheter for innsatsstyrt inntekt for Kongsberg, trolig minske press og belastning
ved andre klinikker. Ortopedi prosjektet mellom klinikk Drammen og Kongsberg er et
eksempel på dette. Et videreutviklet samarbeid er også i tråd med Nasjonal Helse og
Sykehusplan, hvor nettopp samarbeid i helseforetakenes klinikker vektlegges tungt.
• Klinikken sine kostnader til beredskap må tas hensyn til og dekkes 100 %.
• Se på muligheten til å starte opp med nye behandlingstilbud ved Klinikk Kongsberg.
I dag er det kapasitet innen ortopedi, indremedisin, gynekologi og fødselsomsorgen.

Avslutningsvis
Klinikk Kongsberg sine ansatte er dedikerte og flinke i det de gjør, pasienter og pårørende
vekter sykehuset høyt i brukerundersøkelser. Det vi ber om er en økonomisk tilværelse som
gir oss handlingsrom og forutsigbarhet.
Selv om en trang økonomi både kan skape kreativitet og nytenking, fører det også til en
betydelig energilekkasje i alle deler av organisasjonen. Det trenger vi ikke nå.
Det har blitt gjort et betydelig kvalitetsarbeid ved sykehuset i forhold til etablering av
behandlingsteam og trening av de forskjellige yrkesgruppene (simuleringstrening). Dette vil
vi fortsette med, og videreutvikle, men igjen trenger vi det økonomiske handlingsrommet.

Vi ber om at styret for Vestre Viken Helseforetak initierer en videre oppgavefordeling innad i
foretaket hvor både faglighet og økonomi styrkes ved klinikk Kongsberg Sykehus.
Et slikt arbeid vil trolig kunne gi effekt også ved de andre klinikkene i vårt foretak.
Styret erkjenner Klinikk Kongsberg Vestre Viken Helseforetak sine forholdsvis høyere
beredskapskostnader, og tar hensyn til det i budsjettbehandlingen.

Kongsberg 14/9 2017

Beste hilsen
De tillitsvalgte og verneombud Vestre Viken Helseforetak Klinikk Kongsberg.

Elin Korsgård

Tillitsvalgt YLF

Hilde M Flesseberg

Tillitsvalgt DNLF Overlegeforeningen

Bente Jørgensen

Hovedverneombud Klinikk Kongsberg

Hanne Toril Tøien

Tillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund

Yvonne N Lintvedt

Tillitsvalgt DNJ

Gry L Christoffersen Klinikktillitsvalgt/ Delta
Einar Tranøy

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 18. september 2017

Møtedato
Mandag
27. februar

Beslutningssaker

-

-

-

Årlig melding 2016
Oppdrag og bestilling 2017
Oversikt over eksterne tilsyn 2016
Revisjon korridorpasienter
Høring - NOU 2016: 25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten
Mandat utviklingsplan 2017
Virksomhetsrapport pr 31. januar
Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3
Investeringer Blakstad – finansiering
overskridelse
Etablering av sykehusinnkjøp

-

Årsberetning/årsregnskap

-

Mandag
27. mars

Mandag
24. april

-

-

Mandag
22. mai
Mandag
19. juni

Orienteringssaker

-

Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021
Omstilling i Klinikk for psykisk helse og
rus ( PHR)
Ringerike sykehus legevakt

Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport mai
Virksomhetsrapport 1. tertial
- Ledernes ansettelsesvilkår 2017
- Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus
vedlikeholdsprogram

-

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Brev fra Venner av Bærum sykehus
Oversendelsesbrev fra HSØ
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 2. februar
Brukerutvalg 13.februar
HAMU 14. februar
Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar
Foretaksprotokoll VV 15. februar
Nye vedtekter Vestre Viken
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 9.mars
Brukerutvalg 13. mars

-

Brukerutvalg 3. april
HAMU 4.april
Sentralt kvalitetsutvalg 4. april

-

Protokoll fra styremøte i HSØ 27.
april
Protokoll fra ekstraordinært
styremøte i HSØ 3. og 5. mai
Brukerutvalg 5. juni

-

Merknad
Annen info til styret
Foretaksmøte 15 februar
OBD 2017 16. februar –
styresamling på Gardemoen

Forskning og innovasjon ønsker
tid gjerne 27.mars for en
presentasjon v/ Kristine
Sahlberg.
Merk: Utsending av styresaker
tirsdag 19. april pga påsken.
25. april kl.19. Sykehusrevy
premiere– invitasjon til styret
Pasientombudet – årsrapport
2016

15. juni kl.11-13, Lier.
Dialogmøte med kommunen

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 18. september 2017

Møtedato

Beslutningssaker

-

Mandag
28. august
Mandag
25. september

Etiske retningslinjer i VV – gjennomgang av
samlet system
- Styrets møteplan 2018
- Lokaler for samlokalisering av poliklinikker
BUP Bærum
- Infrastrukturmodernisering i HSØ –
konsekvenser for Vestre Viken
- Status samhandling med kommunene
- Eksterne tilsyn pr 1. tertial
Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport 2. tertial
Eksterne tilsyn pr 2. tertial

-

Mandag
30. oktober
Sted:
Mandag
27. november

-

Orienteringssaker

-

HAMU 9. juni og 14. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 15. juni - ettersendes
Status nytt sykehus

Konkurranseutsetting/mulighetsanalyse -

Brukerutvalg 11. september
HAMU 12. september
Sentralt kvalitetsutvalg 12.
september
Foreløpig møteprotokoll fra
ekstraordinære styremøter i HSØ
28. juni og 17. august
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. september

Konsernrevisjonens rapport 3/2017 Likeverdig
og forutsigbar helsehjelp
Ernæringsstrategi

-

-

Virksomhetsrapport september kort/PPT
vedlegg
Virksomhetsrapport oktober kort/PPT
vedlegg

Områdeplan IKT

-

Brukerutvalg 16. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 19. oktober

Brukerutvalg 13. november
HAMU 14. november
Sentralt kvalitetsutvalg 14.
november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 16. november

Merknad
Annen info til styret

Utvikling- og strategiplan 2035
SWOT analyse målformuleringer
VV

Dialogmøte med brukerutvalget
Orientering om
virksomhetsstatus og framdrift
budsjett 2018
Tema: Status utviklingsplan
Budsjettseminar 2018

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 18. september 2017

Møtedato
Mandag
18. desember
Sted:

Beslutningssaker

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan

Orienteringssaker

-

Brukerutvalg 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. desember

Merknad
Annen info til styret
Styreevaluering
Julemiddag
Utviklingsplan sendes
kommunene til høring i etterkant

