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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 24. november2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.12.00 -13.30

Kl. 13.30 – 14

Pause

Kl.14.15 – 17.00

Møte 9. 2017

Styremøte
27. november 2017
kl. 12.00 -17.00
Styrerommet, Bærum sykehus
Omvisning ved Bærum sykehus: Vedlikehold og oppgradering
Bærum sykehus og forprosjekt Bærum BUP.
Utvikling- og strategiplan 2035. Prosjekt framtidig organisering av
Prehospitale tjenester i Vestre Viken
Behandling av styresaker
Andre orienteringer
Styreevaluering

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.

55/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 27. november
Godkjenning av styreprotokoll 30. oktober
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 30. oktober september

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

56/2017

57/2017

58/2017

Sak
Virksomhetsrapport pr oktober 2017
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr oktober 2017
2. Klinikkrapportering pr oktober 2017
Informasjonssikkerhet og personvern i Vestre Viken.
Vedlegg:
1. VV Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og applikasjoner
2. VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU-løsninger med IKT-grensesnitt og
tilkobling til nettverk
3. VV Risikovurdering ved nye og endrede IKT-løsninger og databehandlinger
4. VV Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet
Orienteringer
1. Vedlegg: Referat fra brukerutvalgets møte 13. november 2017
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. november 2017
3. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken 23. oktober
4. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november

ANDRE ORIENTERINGER
1. Omvisning ved Bærum sykehus: Vedlikehold og oppgradering Bærum sykehus
og forprosjekt Bærum BUP.
2. Utvikling- og strategiplan 2035. Prosjekt framtidig organisering av
Prehospitale tjenester i Vestre Viken
Vedlagt prosjektrapport.
3. Budsjett 2018. (Notat)
4. Avdeling for klinisk patologi – ivaretagelse av pasient- og pasientsikkerhet.
59/2017

Styreevaluering
Årlig evaluering jfr styreinstruks for Vestre Viken pkt 3.7
Status rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken
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Dato:

Saksbehandler:

20. november
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoll
Møte
Styremøte

Saksnr.
55/2017

Møtedato
27. 11. 2017

Forslag til vedtak
1. Møteprotokoll fra styremøte 30. oktober godkjennes.

Drammen 20. november 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte 30. oktober

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:
Direkte telefon:

30. oktober 2017
Elin Onsøyen
92864147

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

Drammen, habiliteringavdelingens fellesrom
30. oktober 2017
Kl. 12.00 – 17.25

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

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem – fra kl. 12.20
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
Kari Jussie Lønning
Direktør kompetanse
Halfdan Aass
Direktør fag
Finn Egil Holm
Direktør administrasjon og kommunikasjon
Sheryl Swenson
Direktør økonomi konstituert
Cecilie Søfting Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Dialogmøte med brukerutvalget 2017
Temaer som representanter i brukerutvalget tok opp:
• Hysjkampanje høsten 2017 i Vestre Viken
• Utvikling- og strategiplan 2035. Arbeidsgrupper i brukerutvalget.
o Prosjekt prehospitale tjenester – framtidig organisering – 4 alternativer.
o Rehabilitering fra sykehus til kommune. Pasienten må sendes til rett sted for
opptrening.
• Klinikkutvalget på Kongsberg har støttet etablering av brukerkontor på Kongsberg.
• Etablering av brukerstøttekontakter/likeperson for pasienter. Brukerorganisasjoner
kurser. Innen somatikk har dette vært etablert i flere år – innen psykisk helse og rus er
dette en nyere ordning.
• Behandling av rusavhengige og psykisk syke – må de klage for å få behandling? Hvordan
møtes de av behandlerne?
• Det er gode tjenester ved Hallingdal sjukestugu.
• Brukerutvalget møter kompetente ansatte i møter og prosjekter. De bidrar til fornøyde
pasienter.
• Medisinfrie tilbud innen psykiatrien i Vestre Viken er etablert. Samtidig er det gjennomført
et prosjekt riktig og redusert bruk av medisiner.
• Det er en reduksjon i bruk av tvangsmidler. Det er nødvendig med et bevisst arbeid med
kommunikasjon med pasienten helt fra innskriving.
• Foretaksledelsen møter fast i brukerutvalget og informerer om hva som er på dagsorden i
foretaket. Dette er meget nyttig for brukerutvalgets arbeid.
• Brukerutvalget har gode tilretteleggere i administrasjonen.

Styret satte pris på en veldig god orientering fra Brukerutvalget, som satte mange relevante
problemstillinger på dagsorden.

Utvikling av området rundt sykehuset i Drammen
Ordfører Tore Opdahl Hansen orienterte.

Godkjenningssak

Sak 50/2017 Godkjenning av styreprotokoller
Styrets enstemmige
Vedtak:
1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september godkjennes.
2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober godkjennes. (Unntatt offentlighet med
hjemmel i offentlighetsloven § 14 første ledd.)

Beslutningssak
Sak 51/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2017
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Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff, klinikkdirektør Stein-Are Algedal og klinikkdirektør
Kirsten Hørthe orienterte innledningsvis.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret konstaterer at prognosen er forverret etter at planlagte tiltak ikke har hatt ønsket effekt i
september-regnskapet. Som følge av svekket økonomiprognose bes administrerende direktør
om å foreta nødvendig nedjustering av investeringsbudsjettet for 2018.
2. Styret tar virksomhetsrapport pr. september til orientering.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Bergan, Kvamsøe og Blom-Stokstad:
Kortsiktige kutt i bemanning pga lavere aktivitet i øyeblikket passer vår virksomhet dårlig, med
svingninger i behov og etterspørsel, men et absolutt krav om å kunne håndtere topper i
etterspørsel. Vi gjør det økonomisk bedre enn ifjor, og er et av Norges aller mest effektive helseforetak

Sak 52/2017 Konkurranseutsetting mulighetsanalyse
Innledende kommentarer ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styret vedtok med 6 mot 2 stemmer, Harald Bergan og John Eigil Kvamsøe
Vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede nærmere hvilke områder som kan være egnet for
konkurranseutsetting i Vestre Viken.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Bergan, Kvamsøe og Blom-Stokstad:
Renhold, portørtjeneste og matforsyning til pasienter er eksempler på funksjoner vi mener faktisk er
en del av sykehusets kjernevirksomhet. Hvis man setter ut dette på anbud, og dermed gir fra seg
direkte kontroll på disse tjenestene, mener vi det kan føre til redusert pasientsikkerhet.

Sak 53/2017 Rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken HF
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret oppretter ansettelsesutvalg bestående av Torbjørn Almlid, Ingeborg Sivertsen, Harald
Bergan og Liv Blom- Stokstad med mandat å gjennomføre prosessen knyttet til ansettelse av ny
administrerende direktør forVestre Viken HF.
2. Styret slutter seg til mandatet for ansettelsesutvalget slik det er beskrevet i
saksframstillingen.
3. Administrasjonen foretar en rettet forespørsel til aktuelle rekrutteringsselskap til
konkurranse om rekrutteringsoppdraget. Ansettelsesutvalget beslutter valg av
rekrutteringsselskap.
4. Styret involveres i utarbeidelsen av kravprofil for stillingen og holdes jevnlig
orientert om prosessen.
5. Ansettelsesutvalgets kandidat til stillingen møter styret før arbeidskontrakt inngås.

3

Sak 54/2017 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

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

Andre orienteringer

Status budsjett 2018
Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.
Styret vil jobbe videre med dette temaet i styremøtet i november.

Utvikling- og strategiplan for Vestre Viken – målformuleringer
Muntlig orientering ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen.

Status nytt sykehus i Drammen
Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Datatilsynet – varsel om overtredelsesgebyr til Vestre Viken HF
Muntlig orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styreleder har bedt om en sak til styret som belyser styringslinjene/forholdet mellom RHF-et og
HF-et (systemnivå).

Status avdeling klinisk patologi
Muntlig orientering ved direktør for kompetanse Kari Jussie Lønning.
Drammen, 30. oktober 2017

Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen
nestleder

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:

16. november 2017
Merete Bjørkenes

Saksfremlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr oktober 2017
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
56/2017

Møtedato
27.11.17

Forslag til vedtak
1. Styret tar virksomhetsrapport pr. oktober til orientering.

Drammen, 20. november 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 oktober i tråd med styrets årshjul.

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr oktober 2017 er
oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Virkelig

-58 610

63 900

185 000

Mål

-52 917

145 833

265 000

-5 693

-81 933

-80 000

I fjor

18 264

114 534

155 801

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

Virkelig

8 829

86 788

104 850

Mål

8 956

87 293

105 224

Avvik

-127

-505

-374

I fjor

8 311

83 779

101 765

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

Virkelig

20 877

182 199

220 000

Mål

23 606

210 093

254 300

Avvik

-2 729

-27 894

-34 300

I fjor

22 408

196 559

240 123

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - GAMMEL metodikk

Virkelig

22 749

205 047

249 000
254 300

Mål

23 606

210 093

Avvik

-857

-5 046

-5 300

I fjor

22 408

196 559

240 123

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

Virkelig

60

57

58
58

Mål

58

58

Avvik

2

-1

0

I fjor

61

59

59

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

Virkelig

44

49

47
45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Mål

45

45

Avvik

-1

4

2

I fjor

38

48

47

Virkelig

2,5 %

1,4 %

0,8 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,5 %

1,4 %

0,8 %

I fjor

1,0 %

0,6 %

0,8 %

Virkelig

1,4 %

1,2 %

1,2 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,4 %

1,2 %

1,2 %

I fjor

1,0 %

1,7 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 109

7 180

7 184
7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Avvik

(etterskuddsvis)

10

Denne måned

Mål

7 091

7 158

Avvik

18

22

31

I fjor

7 095

7 156

7 153

Virkelig

7,1

7,6

7,5

Mål

6,8

7,1

7,1

Avvik

0,3

0,5

-0,4

I fjor

6,5

7,1

7,4

Virkelig

1 868

23 398

28 200
24 883

Mål

1 924

20 105

Avvik

-56

3 293

3 317

I fjor

3 113

26 783

26 783
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Økonomi
Resultat pr oktober viser et overskudd på 63,9 MNOK, som er 81,9 MNOK bak budsjett fra
ordinær drift. Resultat i oktober måned isolert viser et underskudd på 58,6 MNOK, som er 5,7
MNOK bak budsjett fra ordinær drift (ekslusiv gevinst ved salg av Helgerud).
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

Fordi resultatet i oktober er svakere enn forutsatt er prognosen redusert med ytterligere 30
MNOK til 185 MNOK. Dette er 80 MNOK lavere enn resultatkravet på 265 MNOK.

I prognosevurderingene inngår vurderinger av prognose pr klinikk og vurdering av overordnet
område. Prehospital klinikk, Klinikk for intern service og stabene har prognoser som er i tråd
med eller bedre enn budsjett. Seks klinikker rapporterer negative prognoser. Dette er en
forverring fra forrige måned. I tillegg varsles det underskudd i fellesøkonomi i hovedsak knyttet
til eksterne kjøp av helsetjenester.

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 505 poeng bak budsjett. Dette
er 3009 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 3,6 % pr oktober sammenlignet
med 2016.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Pr. oktober ligger poliklinisk aktivitet 13,3 % bak målkravet etter ny tellemetodikk. 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 4,3 % siden
2016 hvis gammel tellemetodikk legges til grunn.

ISF-inntekter PHR
ISF-inntekter pr oktober ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået
skulle tilsi. Dette skyldes i hovedsak at innføring av ISF i 2017 ikke har vært budsjettnøytral for
BUP. Departementet har besluttet at ISF-satsene skal økes. Effektene til og med november vil
treffe november resultatet. Det estimeres at årseffekten er om lag 6 MNOK som følge av
satsøkning.
PHR er tidligere tildelt 5 MNOK fra fellesøkonomien for å kompensere for at ISF-innføringen
ikke var provenynøytral. Dette beløpet tilbakeføres i november.
Kvalitet

Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 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 49 dager, som er over målet
på 45 dager. Ventetiden i oktober er 44 dager. De tiltak som klinikken har iverksatt skal medføre
kortere ventetid mot slutten av året enn tidligere.
Fristbrudd
Fristbrudd er 2,5 % i oktober, og er hittil i år på 1,4 %. Øyeavdelingen står for to tredeler av
fristbruddene. Det er iverksatt tiltak for å redusere disse igjen, men det vil gå mot slutten av året
før etterslepet er tatt igjen ved avdelingen.

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

Korridorpasienter
I oktober er andelen korridorpasienter 1,4 % mens den er 1,2 % hittil i år. Det er en klar
reduksjon fra 1,7 % i tilsvarende periode i fjor, men det er fortsatt et stykke unna målet. Det er
ikke iverksatt spesifikke tiltak, men det arbeides med kontinuerlig forbedringsarbeid.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i november er 7109. Dette er 18 månedsverk mer enn budsjettert.
Hittil i år er det 22 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,3 % mot fjoråret.

Sykefravær
Sykefraværet i september er på 7,1 %. Dette er på nivå med målet for perioden, og noe lavere
enn ved samme periode i fjor. Prognosen for sykefraværet i 2017 er satt til 7,5 %.

AML-brudd
AML brudd pr oktober 2017 er høyere enn mål, men lavere enn ved samme periode i fjor. 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.
Administrerende direktørs vurderinger

Den økonomiske utviklingen i oktober er forbedret fra september, men er fortsatt bak plan.
Klinikkenes planlagte tiltak for oktober måned har ikke gitt full effekt, og det er ikke lengre
realistisk å opprettholde prognosen på 215 MNOK. Prognosen for året er ytterligere redusert
med 30 MNOK pr oktober til 185 MNOK. Totalt er den økonomiske prognosen redusert med 80
MNOK i forhold til måltall. Dette gir konsekvenser for investeringsnivået i 2018.

Torsdag 23.novemer er det varslet foretaksmøte om fullmakt til å gjennomføre salg av Helgerud.
Det foreligger nå en takst, slik at administrerende direktør forventer at hovedtyngden av salget
kan gjennomføres i år.
Klinikker med negative prognoser følges særskilt opp. Utviklingen ved Drammen sykehus er
spesielt bekymringsfull og følges nøye opp av administrerende direktør. Klinikken har en
styringsfart som er for høy og som gir ekstra utfordringer inn i 2018.

Utviklingen i klinikk for Psykisk helse og rus er positiv og omstillingsarbeid viser effekter. For
tredje måned på rad har klinikken et positiv resultat.
Trenden for Kongsberg sykehus er også positiv, og resultater viser en vesentlig forbedring fra
tidligere perioder.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr oktober til orientering.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Virksomhetsrapport pr oktober 2017
2. Klinikkrapportering pr oktober 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

Vedlegg 1
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Økonomi og aktivitet

Sammendrag
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr oktober 2017. Resultatet for VVHF pr oktober
viser et akkumulert overskudd på 63,9 MNOK. Dette er 156,9 MNOK bak budsjett. Resultat i
oktober måned isolert viser et underskudd på 58,6 MNOK, som er 80,7 MNOK bak budsjett. I
oktober er det budsjettert med gevinst ved salg av Helgerud på 75 MNOK. Salget er ikke
gjennomført i oktober som forutsatt i periodisert budsjett. Avviket fra ordinær drift i oktober er
5,7 MNOK bak budsjett. Pr oktober er avvik fra ordinær drift 81,9 MNOK bak budsjett.

I oktober måned var andel fristbrudd 2,5 %. Fristbrudd hittil i år er 1,4 %. Gjennomsnittlig
ventetid for avviklet helsehjelp i oktober var 60 dager innenfor somatikk, og 44 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.

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.

Salg av Dr.Schmidtsvei 3 (Helgerud)
I budsjett forutsettes det salg av Helgerud med gevinst på 75 MNOK. Salget er periodisert i
budsjettet til oktober, men er nå forsinket. Resultatet pr oktober korrigeres for budsjettert effekt
av salg for å gi et riktig bilde av ordinær drift. Salget forventes gjennomført før årsskiftet.
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1.1

Økonomisk situasjon

Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr oktober 2017.

* 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.

I oktober er det budsjettert med gevinst ved salg av Helgerud på 75 MNOK. Salget er ikke
gjennomført i oktober som forutsatt i periodisert budsjett.

Resultat fra ordinær drift pr oktober viser et overskudd på 63,9 MNOK. Dette er 81,9 MNOK
lavere enn budsjett, og er 50,3 MNOK bak resultat pr oktober i fjor.

Driftsinntekter er 96,2 MNOK lavere enn budsjett, mens driftskostnadene viser et positivt avvik i
forhold til budsjett på 14,3 MNOK hittil i år.

Resultat i oktober måned viser et underskudd på 58,6 MNOK. Ordinær drift viser et negativt
avvik på 5,7 MNOK. Inntekter fra ordinær drift i september er 7,5 MNOK lavere enn budsjettert,
og driftskostnader inklusiv finans viser et positivt avvik på 1,9 MNOK i forhold til budsjett.
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Driftsinntekter

pr oktober 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

- 205 736
- 12 720
- 15 748
- 2 353
- 3 888
- 1 470
- 41 010
- 64 468

- 208 928
- 10 125
- 18 359
- 2 866
- 3 762
- 667
- 40 474
- 66 128

- 3 192 - 2 026 936 - 2 072 730
2 595
- 110 645
- 89 580
- 2 611
- 155 537
- 165 211
- 513
- 21 985
- 23 906
126
- 39 232
- 37 622
803
- 12 108
- 8 160
535
- 368 393
- 380 905
- 1 659
- 597 255
- 615 803

- 45 794
21 064
- 9 674
- 1 920
1 610
3 948
- 12 511
- 18 548

-2 %
24 %
-6 %
-8 %
4%
48 %
-3 %
-3 %

- 1 865 059
- 97 007
- 231 331
- 23 075
- 35 997
- 8 690
- 391 249
- 690 342

9%
14 %
-33 %
-5 %
9%
39 %
-6 %
-13 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme)

- 282 924

- 285 180

- 2 257 - 2 734 836 - 2 778 114

- 43 277

-2 %

- 2 652 409

3,1 %

Hittil i år er driftsinntektene uten basisramme 43,3 MNOK lavere enn budsjett. ISF-inntekter og
gjestepasientinntekter er til sammen 24,7 MNOK under budsjett, og øvrige driftsinntekter er
18,5 MNOK under budsjett. Driftsinntekter hittil i år er 82,4 MNOK foran oktober i fjor, en
økning på 3,1 %.

Driftsinntekter i oktober måned er 2,3 MNOK under budsjett. Det negative avviket er knyttet til
lavere ISF-inntekter, polikliniske inntekter og andre driftsinntekter.
Budsjettet er korrigert for gevinst ved salg av Helgerud i oktober og hittil i år.
Driftskostnader inklusive finans

pr oktober 2017

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

Regnskap
denne
perioden
90 926
51 208
1 300
483 345
21 097
75 040
465
723 381

Budsjett
denne
perioden
86 827
50 116
1 688
491 226
21 590
73 057
729
725 235

Avvik
denne
perioden
- 4 098
- 1 091
388
7 881
493
- 1 983
264
1 854

Regnskap
hittil i år
838 977
500 954
35 010
4 660 067
210 166
711 877
4 458
6 961 508

Budsjett
hittil i år
828 330
479 468
22 831
4 720 762
210 567
707 001
6 807
6 975 765

Avvik
hittil i år
- 10 647
- 21 487
- 12 178
60 695
401
- 4 876
2 349
14 257

Avviks
%
-1 %
-4 %
-53 %
1,3 %
0%
-1 %
35 %
0%

Regnskap
hittil i fjor

%
endring i
år ift i
fjor

922 673
455 695
37 453
4 652 048
202 401
754 611
4 086
7 028 967

-9 %
10 %
-7 %
0%
4%
-6 %
9%
-1 %

Sum driftskostnader inklusive finans pr oktober viser et positivt avvik mot budsjett på 14,3
MNOK, og ligger 1 % under samme periode i fjor. Sum driftskostnader i oktober måned viser et
positivt avvik mot budsjett på 1,9 MNOK.

Varekostnader viser et negativt avvik på 10,6 MNOK hittil i år. I oktober måned er varekostnader
4,1 MNOK høyere enn budsjettert.
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester ligger 21,5 MNOK over budsjett pr oktober samlet
sett. Kostnader i september måned er 1,1 MNOK høyere enn budsjettert.

Lønnskostnader er 60,7 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Pensjonskostnader er 60,6 MNOK
lavere enn budsjettert pr august, så lønn uten pensjonsavvik er i balanse. I oktober måned er
lønnskostnader 7,9 MNOK under budsjett.

Innleie er 12,2 MNOK høyere enn budsjett hittil i år, og er 2,4 MNOK lavere enn ved samme
periode i fjor. Innleie i oktober måned er 0,4 MNOK lavere enn budsjettert.
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Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 2,3 MNOK. Finanskostnader er
lavere enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert. Finanskostnader i oktober
viser et positiv avvik mot budsjett på 0,3 MNOK.
Avskrivninger viser et positivt avvik mot budsjett pr oktober på 0,4 MNOK.

1.2

Resultatestimat pr oktober

pr oktober 2017

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380
- 2 489 436
- 106 151
- 751 450
- 8 618 417

- 5 207 885
- 2 439 997
- 129 594
- 807 550
- 8 585 026

- 63 495
- 49 439
23 443
56 100
- 33 391

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

1 023 049
604 166
37 365
5 621 600
253 872
854 781
5 193
8 400 026

- 10 000
- 24 500
- 12 500
70 465

Resultat

- 265 000

- 185 000

- 80 000

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Avvik

Avviks
%
-1 %
-2 %
22 %
7%
0%
-1 %
-4 %
-50 %
1%
0%

1 826
3 100
28 390

0%
60 %
0%

43 %

Prognosen rapportert til HSØ pr oktober viser et overskudd på 185 MNOK. Dette er 80 MNOK
lavere enn budsjett. Se kap.1.3.

1.3

Styringsfart og omstillingsutfordring

Hittil i år
Resultat hittil i år

VVHF

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

63 900
13 774
7 767
15 538

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

79 438

VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr oktober 2017 på 63,9 MNOK. Styringsfart pr
oktober korrigert for engangseffekter er 7,8 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 79,4 MNOK.
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Ut året

VVHF

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

80 058
88 222
16 720

Prognose for året inkl. tiltak

185 000

Resultatkrav

265 000

REST positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring

-80 000

Gevinst ved salg av Helgerud ligger inne i engangseffekter med 75 MNOK. I tillegg er det
forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil forbedre resultatet med om lag
13 MNOK i forhold til styringsfart pr. oktober. Klinikkene definert tiltak som forventes til å gi
besparelser på om lag 17 MNOK ut året.

For å oppnå prognosen på 185 MNOK må foretaket ha et overskudd fra ordinær drift på om lag
23 MNOK pr måned ut året i tillegg til salg av Helgerud på 75 MNOK. Prognosen inkluderer
effektene ved endret ISF-satser for PHR på om lag 6 MNOK.

1.4

Resultatavvik pr klinikk

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

Pr oktober 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

Klinikkvise resultater
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg
Intern service
Psykisk helse og rus
Prehospital tjenester
Medisinsk diagostikk
Stabene
Felles økonomi
Resultat

1T

2T

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

-6 454
-7 216
-6 478
-10 073
2 761
-2 781
2 880
-2 057
1 130
68 518
40 228

Sep

-5 273
-436
758
385
1 059
2 374
276
-167
-274
15 935
14 635

Okt

-918
-3 180
47
898
326
3 933
227
-3 717
1 060
-57 286
-58 610

Hittil i år
resultat

-22 332
-8 709
-6 194
-10 414
3 875
-7 471
6 509
-7 494
2 395
113 735
63 900

I oktober måned er det et underskudd på 58,6 MNOK. Det er budsjettert med et overskudd på
22,1 MNOK pr måned i fellesøkonomi. I oktober er det budsjettert med et overskudd på 22,1
MNOK inkludert 75 MNOK i gevinst ved salg av Helgerud. Flere klinikker viser positive
resultater i oktober måned isolert sett.

For nærmere kommentarer vises det til vedlegg 2.

1.5

Lønnsavvik pr klinikk

Totale lønnskostnader pr oktober er i balanse.

Fastlønn er totalt 7,1 MNOK lavere enn budsjettert. Overtid og variabel lønn er 34,5 MNOK over
budsjett. Offentlige refusjoner er 22,3 MNOK høyere enn budsjett, og annen lønn på 5,1 lavere
enn budsjettert hittil i år.
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1.6

Innleie

Hittil i år er det brukt 35 MNOK på innleie av personell. Dette er 12,2 MNOK mer enn budsjettert,
men 2,4 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i oktober måned er 0,4 MNOK
lavere enn budsjettert.

1.7

Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter

Hittil i år er det brukt 242,3 MNOK på H-resepter. Dette er 29,4 MNOK mindre enn budsjettert.
Prognosen for 2017 gir et totalt forbruk på 315 MNOK. Lavere kostnader gir også reduserte ISFrefusjoner knyttet til forbruk. Hittil i år er ISF-refusjoner 22,7 MNOK lavere enn budsjettert.
350 000

315 000

300 000
250 000
183 293

200 000
150 000

205 405

233 697

140 341

100 000
50 000
2013

2014

2015

2016

Prognose
2017

H-resepter eks mva

Kostnader knyttet til H-resepter er økende i tråd med forbruk, og det kommer stadig nye
medikamenter inn i ordningen. I løpet av 2017 er finansieringsansvaret for blant annet
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medikamenter til behandling av Hepatitt C, kreft og Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)
overført til helseforetakene. Total kostnadsvekst fra 2016 til prognose 2017 er på 81,3 MNOK. I
2017 brukes det mest midler på kreftlegemidler.

1.8

Likviditet

Likviditetsutvikling

Pr. oktober var opptrekk på driftskreditten på 1254 MNOK. Opptrekket er 307 MNOK mer enn
budsjett, og 382 MNOK under kredittrammen på 1636 MNOK.

Prognosen for året viser forbruk som er over budsjett, men som er godt innenfor bevilget
kredittrammen hver måned.
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1.9

Investeringer

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

Hittil i år
162 849
5 160
57 378
43 375
17 657
286 419

Budsjett
hittil i år
156 000
8 333
103 000
50 500
0
317 833

Avvik
-6 849
3 174
45 622
7 125
-17 657
31 415

Estimat
239 759
10 000
120 000
52 003
18 000
439 762

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

Avvik
-45 559
0
9 500
6 497
7 000
-22 562

Hittil i år er det investert for 286,4 MNOK. Dette er 31,4 MNOK lavere enn periodisert budsjett.
Det er hovedsakelig MTU og finansiell leasing som ligger litt etter planen. Det er forventet at
prognose nås ved årets slutt, da det er god fremdrift i de ulike prosessene.

Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 440 MNOK i totale investeringer. Dette er 22,6
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. Prognose for innbetaling av egenkapitalinnskudd til pensjonskassen for helseforetak
i hovedstadsområdet (PKH) er redusert med 7 MNOK da styrevedtatt innbetaling ble 7 MNOK
lavere enn forutsatt i budsjettet. Tilsvarende er klinikkoverskuddsmidler til investering redusert
med 12 MNOK da klinikkene ikke kan bruke den før de viser null eller budsjettert resultat.

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. RS hadde nyåpning av ombygd gynekologisk avdeling i oktober.
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.
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Ved Drammen Sykehus har det blitt jobbet 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 er levert i september, CT
ble levert i oktober og settes i drift i november. MR ventes inn i desember og settes i drift rett
etter nyttår.

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 tatt
i bruk i september og oktober. Utover dette er det også innvilget at prehospitale tjenester får
benytte av egne investeringsmidler til å lease en ekstra ambulanse.
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 i september, rest etter disse disponeringene er 5 MNOK.

1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet

DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 505 DRG-poeng bak budsjett hittil i år, og er 3010 poeng foran
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,6 % hittil i år i forhold til 2016 nivå. DRG-poeng
produsert i eget foretak er 481 DRG-poeng bak budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” som er 0,4 % bak budsjett.
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DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 1062 poeng bak budsjett. Prognosen
for året for H-resepter er 1100 poeng bak budsjett. Lavere refusjoner må sees opp mot lavere
kostnader enn budsjettert pr oktober.

I oktober måned er DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” 127 poeng bak budsjett.
DRG-poeng utført i eget foretak er 89 poeng bak budsjett i oktober.

Pr oktober 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 oktober i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i år. Dette er noe 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 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
ut året.

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.
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Hittil i år er det produsert 2,4 poeng pr månedsverk. Dette er 0,04 under budsjett, men 0,04 over
samme periode i fjor.
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk
av innleid arbeidskraft.

1.11 Aktivitet psykisk helse og rus

Pr. oktober ligger poliklinisk aktivitet 13,3 % 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 4,3 %
siden 2016, og 2,4 % 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 som nå har besluttet å øke vektene spesielt innen BUP-feltet.
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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.

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 oktober
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

325 677

312 390

4,3 %

323 554

0,7 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

96 234
59 809
26 156
182 199

99 965
71 422
25 172
196 559

-3,7 %
-16,3 %
3,9 %
-7,3 %

107 126
76 372
26 595
210 093

-10,2 %
-21,7 %
-1,7 %
-13,3 %

100 292
72 077
28 543
205 047

99 965
71 422
25 172
196 559

0,3 %
0,9 %
13,4 %
4,3 %

107 126
76 372
26 595
210 093

-6,4 %
-5,6 %
7,3 %
-2,4 %

Somatikk

4 824

4 754

1,5 %

4 757

1,4 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

1 359
392
248
1 998

1 407
398
252
2 056

-3,4 %
-1,5 %
-1,7 %
-2,8 %

1 411
401
262
2 074

-3,7 %
-2,3 %
-5,5 %
-3,7 %

57
49

59
48

-4,0 %
1,4 %

58
45

-1,8 %
7,8 %

ny metodikk

VOP
BUP
TSB
SUM PHR
gammel metodikk

Årsverk

Ventetid
Somatikk
SUM PHR
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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 4,3 % foran samme periode i fjor ved gammel tellemetodikk. Somatikken samme økning.

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 knyttet til avvikling av Strandveien botilbud samt effektiviseringstiltak.

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien er på 49 dager hittil i år. Ventetid
innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 57 dager. Endring i forhold til i fjor er større
for somatikk enn innenfor psykisk helse og rus.

2

Kvalitets- og styringsindikatorer

2.1

Fristbrudd

Andel avviklede fristbrudd økte igjen i oktober til 2,5 % og er 1,4 % hittil i år. Øyeavdelingen står
for to tredeler av fristbruddene i oktober. Det er iverksatt tiltak for å redusere fristbruddene
igjen, men det etterslepet vil først bli tatt igjen mot slutten av året. For øvrig er fristbruddene få
og spredt utover.
Utvikling i andel fristbrudd:
2,8 %
2,6 %
2,4 %
2,2 %
2,0 %
1,8 %
1,6 %
1,4 %
1,2 %
1,0 %
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
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 %

1,9 %

2,5 %

0,0 %

0,0 %

Somatikk 2017

1,0 %

0,8 %

0,5 %

1,2 %

2,8 %

1,5 %

1,2 %

1,1 %

2,0 %

2,7 %

0,0 %

0,0 %

PHR 2017

0,2 %

0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,0 %

0,2 %

0,9 %

0,2 %

0,6 %

0,2 %

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 60 dager i oktober og 57 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 44 dager i oktober og 49 dager
hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden i oktober er redusert sammenliknet med månedene før,
men den er lenger enn målet på 45 dager. De tiltak som tidligere er rapportert skal ha som effekt
å redusere ventetiden i resten av året, slik at den forventes å ligge innenfor målet. Men totalt for
året prognostiseres en ventetid for psykisk helse og rus noe over målet på 45 dager.
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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

65

60

0

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

Des

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

55

44

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

Korridorpasienter somatikk

Andel korridorpasienter somatikk er 1,4 % i oktober og er 1,2 % hittil i år, en reduksjon
sammenliknet med fjorårets andel på 1,7 %. 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 % 1,6 % 1,4 % 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 %
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3

Medarbeidere status
3.1

Brutto månedsverk

Utvikling i totale brutto månedsverk til og med november 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 november måned.
7600

7400

7200

7000

6800

6600

6400

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

2017

7106

7071

7112

7103

7081

7091

7202

7459

7471

7180

7109

des
0

budsjett

7073

7070

7092

7069

7067

7037

7154

7450

7489

7144

7091

7100

2016

7045

7029

7093

7069

7044

7052

7174

7445

7515

7150

7095

7123

Det er 18 flere brutto månedsverk i november enn budsjettert, og 14 flere enn i november i fjor.

3.2

Utlønnede variable månedsverk

8000
7500
7000

626

599

565

600

569

545

556

6507

6506

6512

6534

6535

6535

6576

jan 2017

feb 2017

mar 2017

apr 2017

mai 2017

jun 2017

jul 2017

926

925

6533

aug 2017

615

557

6547

6566

6552

sep 2017

okt 2017

nov 2017

6500
6000
5500
5000

Månedsverk månedslønnede

Månedsverk variabellønnede

Brutto Månedsverk 2016

Fastlønnet 2016

des 2017
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Variable månedsverk følger samme trend 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

I Vestre Viken er andel deltidsansatte på 29 %. Dette har vært på et stabilt nivå i hele 2017.

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.
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3.4

Sykefravær

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
jan

feb

mars april

2017 Lang

mai

juni

2017 Kort

juli

aug
Plan

sept

okt

nov

des

2016 Total

Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I
september er det rapportert 7,1 % sykefravær, som er en liten økning siden august. Totalt sett,
så langt i 2017, har Vestre Viken et sykefravær på 7,6 %. Prognosen for totalt sykefravær i 2017
er på 7,5 %.

I Vestre Viken har vi mange ledere som er gode til å følge opp sine sykemeldte ansatte. Tett
oppfølging er en forutsetning for å redusere sykefraværet. Både leder og ansatt har klare plikter
overfor hverandre i dette arbeidet, herunder avklaring av arbeidsevne, tilrettelegging og å finne
felles løsninger, slik at veien tilbake til jobb blir så kort som mulig.

HR jobber aktivt med å støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er
høyt fravær. Ledere oppfordres til å bruke GAT Analyse, som er et lederverktøy som gir oversikt
over mønstre i sykefraværet, og som kan avdekke utfordringer i avdelingen eller på seksjonen.

3.5

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven

Det har vært gjort et godt stykke arbeid for å redusere AML brudd, noe som vises tydelig i
rapportering fra oktober. Sammenlignet med oktober 2016 er det 714 færre brudd, en
reduksjon på 27,6 %.

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. Regelsett og dispensasjoner må registreres
og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås. Dette gjelder både faste og midlertidige
ansatte.
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Vestre Viken har hatt en god utvikling med å redusere AML-brudd så langt i 2017. Gjennom hele
året har antall brudd vært på et lavere nivå enn i både 2015 og 2016.

De fleste klinikkene kan vise til en nedgang i antall brudd når vi sammenligner oktober 2017
med samme periode året før. På Drammen Sykehus er antall brudd redusert med 56 %
sammenlignet med samme måned i fjor.
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AML brudd fordelt på vakter viser AML bruddene som en prosent av antall vakter i klinikken.
Når vi fordeler AML-bruddene på antall vakter er klinikkene mer sammenlignbare, uavhengig av
størrelse.

4

Risiko knyttet til prognose

For å oppnå prognosen på 185 MNOK må foretaket ha et overskudd fra ordinær drift på om lag
23 MNOK både i november og i desember i tillegg til gevinst ved salg av Helgerud på 75 MNOK.
Risiko for ikke å oppnå prognose treffer følgende hovedkategorier:
ISF-inntekter

Gjestepasientkostnader
Innleie og overtid

Hittil i år er ISF-inntekter 45,7 MNOK bak budsjett. Det negative avviket
hittil i år er i på grunn av lavere somatisk aktivitet, lavere ISF-inntekter
innen PHR og lavere inntekter på H-resepter. Prognosen for året gir ISFinntekter som er 49,4 MNOK bak budsjett.

Hittil i år er det et negativt avvik på 21,5 MNOK på gjestepasientkostnader,
hvorav 12,3 i negativt avvik på private helsetjenester. Prognosen for året gir
et negativt avvik på 24,5 MNOK.
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 oktober er
det et overforbruk på innleie på 12,2 MNOK. I årsprognosen er det tatt
høyde for et overforbruk på 12,5 MNOK i 2017.
På overtid og ekstrahjelp er det pr oktober et avvik på 34,5 MNOK. I
årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 36 MNOK.
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Medikamenter gitt
i sykehus og Hresepter
Tiltak

Kostnader til medikamenter gitt i sykehus og H-resepter er økende. Det er
knyttet risiko både til kostnader og sammenhengen mellom kostnader og
inntekter innenfor dette området.

For å oppnå prognosen har klinikkene identifisert tiltak på om lag 17 MNOK
for november og desember. Det er risiko knyttet til oppnåelse av tiltakene.

22

Vedlegg 2
Klinikkrapportering pr oktober 2017
Innhold
Innledning ............................................................................................................................................................... 2
DRAMMEN SYKEHUS ............................................................................................................................................ 3
BÆRUM SYKEHUS ............................................................................................................................................... 10
RINGERIKE SYKEHUS.......................................................................................................................................... 16
KONGSBERG SYKEHUS ....................................................................................................................................... 22
PSYKISK HELSE OG RUS ...................................................................................................................................... 28
MEDISINSK DIAGNOSTIKK ................................................................................................................................. 37
PREHOSPITALE TJENESTER............................................................................................................................... 44
INTERN SERVICE ................................................................................................................................................. 51

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. oktober 2017
Drammen sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-15 900

Virkelig

-918

-22 332

Mål

0

0

0

Avvik

-918

-22 332

-15 900

I fjor

-3 101

-3 341

14 513

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

4 546

42 153

50 936

Mål

4 412

42 877

51 595

Avvik

134

-723

-659

I fjor

3 999

41 236

49 759

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt
DAGER

Virkelig

65

62

61

Mål

62

62

62

Avvik

3

-0

-1

I fjor

67

63

62

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

4,1 %

1,9 %

1,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

4,1 %

1,9 %

1,0 %

I fjor

0,4 %

0,5 %

0,6 %

Virkelig

1,3 %

1,2 %

1,1 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,6 %

Avvik

1,3 %

1,2 %

0,5 %

I fjor

1,4 %

1,7 %

1,8 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

1 730

1 750

1 748
1 733

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

1 721

1 733

Avvik

9

17

15

I fjor

1 710

1 721

1 721

Virkelig

7,0

7,7

7,3

Mål

6,8

7,4

7,3

Avvik

0,2

0,3

-0,0

I fjor

6,3

7,1

7,4

Virkelig

421

5 569

7 160

Mål

677

5 676

7 160

Avvik

-256

-107

0

I fjor

1 121

8 108

10 228

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkdirektør tar resultatet pr oktober alvorlig. Drammen sykehus har iverksatt tiltaksarbeid
for å korrigere styringsfart. Dette arbeidet er i budsjettprosessen ytterligere forsterket. Det
langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere fortsetter kontinuerlig.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Drammen sykehus har per oktober et negativt avvik på 1,6 % i forhold til budsjett. Variable
inntekter knyttet til døgnbehandling ligger under budsjett hittil. Dette er knyttet til unormalt
lavt øyeblikkelighjelpsantall i april og juli, men også det at Drammen sykehus i 2017 generelt
oppnår en lavere inntekt pr døgnpasient enn i 2016. DRG indeks for klinikkens aktivitet ble
justert opp i 2017 budsjettet. Dette etter beregninger basert på foreløpig regelverk for
Innsatsstyrt Finansiering 2017. Om planindeks hadde vært innfridd, ville klinikken hatt omlag
4,2 MNOK høyere inntekt i prognosen, enn det som er situasjonen nå.

Varekostnader har etter oktober et negativt budsjettavvik knyttet til medikamenter, implantater
og annet medisinsk forbruksmateriell. Vekst i dyre medikamenter til kreftbehandling, dekkes
ikke fullt ut gjennom eksisterende ramme og ISF refusjon.

Lønn og vikarbyrå viser et samlet budsjettavvik på 0,5 %, og dette er i hovedsak knyttet til
variable lønnselementer. Sommerferieavviklingen var dimensjonert i henhold til 2016 aktivitet.

Aktivitet:
Hittil i 2017 har det vært 231 039 pasientkontakter ved Drammen sykehus. Dette er 7060 flere
enn i samme periode i 2016. Det har vært behandlet 364 færre døgnpasienter enn budsjett,
spesielt i april og juli, og dette gir store utslag målt i DRG poeng. Nedgangen i døgnpasienter fra
samme periode i 2016, er på 58 pasienter. Andelen enkeltpasienter med høy DRG er også lavere
hittil i 2017.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk

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 62 dager
hittil i år.

Fristbrudd
Hittil i år er fristbruddsandelen 1,8 %. Dette er noe høyere enn måltallet, og skyldes periodevise
kapasitetsutfordringer ved noen avdelinger.
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 stabil trend og ligger nå på 80,7 %.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk

Antall årsverk er i snitt 17 over budsjett hittil, men 9 årsverk over plan siste måned. Dette
skyldes i hovedsak den høye fraværssituasjonen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere
årsverk til 2016 nivå i 2018.
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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.

7

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Drammen sykehus har et underskudd fra ordinær drift på 22,3 MNOK pr oktober.
Engangseffekter i dette er knyttet til unormalt lav døgnaktivitet i april, juli og september, som
ikke vil fortsette i høst.

Ut fra styringsfart og kalkulerte tiltak, er prognose beregnet til å være 15, 9 MNOK
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Drammen sykehus har siden utgangen av april, jobbet for å utarbeide 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.
•

•

•

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

I oktober er tiltakene i kategorien Midlertidige strakstiltak i hovedsak innfridd. Lønnsresultatet
er positivt, kostnader til vikarbyrå er lave, ferievikarer er avviklet, og stillinger blir ledigholdt.
For aktivitet er øyeblikkelighjelpsstrømmen i kirurgi fortsatt for lav til at man greier å veie opp
med økt elektiv aktivitet. Mer langsiktige tiltak er i prosess, men vil ikke få effekt før rundt
årsskiftet.
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BÆRUM SYKEHUS
Måltavle pr. oktober 2017
Bærum sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-7 200

Virkelig

-3 180

-8 709

Mål

0

0

0

Avvik

-3 180

-8 709

-7 200

I fjor

-2 657

-16 301

-1 089

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

2 490

24 534

29 811

Mål

2 544

24 356

29 421

Avvik

-54

178

390

I fjor

2 295

23 197

28 274

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

54

52

53
57

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Mål

57

57

Avvik

-3

-5

-4

I fjor

55

59

58

Virkelig

1,2 %

0,9 %

0,8 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,2 %

0,9 %

0,8 %

I fjor

0,9 %

0,5 %

0,6 %

Virkelig

0,1 %

0,5 %

0,4 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,1 %

0,5 %

0,4 %

I fjor

0,3 %

0,9 %

0,9 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

1 012

998

998

Mål

973

979

979

Avvik

39

18

19

I fjor

959

975

973

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

6,2

7,6

7,3

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

(etterskuddsvis)
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Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

6,8

7,4

7,3

Avvik

-0,6

0,3

0,0

I fjor

5,7

6,9

7,1

Virkelig

342

3 632

4 008

Mål

218

3 317

4 008

Avvik

124

315

0

I fjor

355

3 902

4 715
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkdirektøren ser med bekymring på resultatutviklingen i oktober. Resultatet per oktober er
en forverring med 3,2 MNOK fra september, til totalt 8,7 MNOK bak budsjett.

For å bedre den økonomiske styringsfarten inn i 2018 har klinikken satt i gang følgende
strakstiltak, i tillegg til eksisterende tiltak:
• Stillingsstopp for alle nye stillinger med krav om godkjenning i stillingsutvalg
• Ekstraordinær oppfølging og krav om godkjennelse av variabel lønn i avdelingene
• Innkjøpskontroll

10

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Klinikkens regnskap i oktober viser et resultat i underskudd med 3,2 MNOK, hvilket bidrar til at
klinikken samlet per oktober har et underskudd på 8,7 MNOK.
Inntekter:
Inntektene til klinikken er 1,1 MNOK lavere enn budsjett i oktober og bidrar til 8,4 MNOK i
høyere inntekter enn plan samlet per oktober.

Kostnader:
Varekostnadene er 10,4 MNOK høyere enn budsjett per oktober, hvilket består av:
• 5,2 MNOK i medikamenter, hvorav kostbare kreftmedisiner er hovedforklaringen til
kostnadsavviket og utgjør 4,2 MNOK. Det øvrige merforbruket på medikamenter henger
sammen med økt pasientbehandling.
• Øvrige varekostnader viser 5,2 MNOK utover budsjett og er medisinske forbruksvarer og
må ses i sammenheng med at klinikken har høyere aktivitet enn budsjett.

Lønnsområdet, inklusiv innleid arbeidskraft, viser kostnader på 0,2 MNOK høyere enn budsjett i
oktober. Samlet for årets 10 første måneder viser lønn og innleie 3,3 MNOK over budsjett og
inkluderer ekstra kostnader i forbindelse med sommerferieavvikling, høyt antall
fødselspermisjoner og sykefravær.
Klinikken har gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Gjennom
sommerferien og til dels videre har det vært nødvendig med ekstern innleie blant annet til
intensivbehandling. Lønnskostnader for året som helhet henger sammen med økt aktivitet.
Aktivitet:
Klinikken har behandlet 6414 flere pasienter enn samme periode i fjor, en vekst på 6,7 prosent
(en økning på 2 prosent mot plan).
I klinikkens regnskap per oktober er det inntektsført aktivitet, hensyntatt forventet effekt av
kvalitetssikring av den medisinske kodingen, tilsvarende 178 DRG poeng foran plan.

Innenfor de kirurgiske fag har det gjennom året vært et lavere antall øyeblikkelig hjelp opphold
enn tidligere år. Dette gjelder også frem til og med oktober, i større grad enn vi kunne forvente.
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Klinikken prognostiserer derfor med 390 DRG poeng foran plan på året som helhet.
Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
3,0
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

Grunnet høy aktivitet og kontroll på brutto månedsverk er produktivitet for årets første tertial
høyere enn plan. Grunnet noe lavere aktivitet, i hovedsak på øyeblikkelig hjelp, er
produktiviteten lavere enn plan i andre tertial. Totalt per oktober er klinikken sin produktivitet
3,6 prosent høyere enn for samme periode i fjor. Kvalitetssikringen av pasientdata er enda ikke
gjennomført og kan derfor påvirke produktiviteten.

Kvalitet:
Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i oktober er på 54 dager, men samlet for årets 9
første måneder er ventetiden 52 dager, hvilket er 5 dager bedre enn målsettingen. Klinikken
prognostiserer med en prognose på 53 dager for året som helhet.

Fristbrudd
Det er registrert 15 fristbrudd på Bærum i oktober, hvilket utgjør 1,2 prosent. Hittil i år 0,9
prosent. Klinikken jobber fortløpende med å redusere fristbrudd utover året og prognostiserer
med 0,8 prosent fristbrud for året som helhet.

Korridorpasienter
Det er registrert 8 korridorpasienter i oktober, hvilket utgjør 0,1 prosent. Samlet for årets 10
første måneder utgjør andel korridorpasienter 0,5 prosent. Antall korridorpasienter må ses i
sammenheng med høy aktivitet. Klinikken prognostiserer med en andel korridorpasienter på 0,4
prosent for året som helhet.

Timeavtale i første brev
Klinikk Bærum sykehus har en andel timeavtale sammen med første brev i september på 91,7
prosent, 1,7 prosent bedre enn målsettingen. Indikatoren registreres etterskuddsvis.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
1100
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1058
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0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

998

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 hittil i år må ses i sammenheng med høy aktivitet og høyt sykefravær.
Lønnskostnadene i oktober er bedre enn budsjett, på tross av merforbruk av brutto månedsverk.
Dette fordi refusjoner grunnet fravær i forbindelse med sykdom og svangerskap, kun er
hensyntatt i regnskapet og ikke i månedsverkberegningen.
Månedsverkene i november er 39 høyere enn budsjett. Hovedforklaringene er:
• 16,1 Svangerskapspermisjoner utover budsjett
• 10,2 Økt elektiv kirurgisk aktivitet (post-bariatri) utover budsjett
• 2,6
Forskningsstillinger utover budsjett, med tilhørende ekstern finansiering som
dermed ikke belaster netto lønnskostnader
Klinikken prognostiserer 19 brutto månedsverk høyere enn budsjett for året som helhet.
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Sykefravær
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Sykefraværet på klinikk Bærum Sykehus er høyere enn plan hittil i år og bidrar til at brutto
månedsverk er høyere enn plan.
AML brudd

800
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0

jan

feb

mar apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

2017 222 274 287 227 335 417 589 488 340 342

nov des
0

0

2016 315 371 331 369 376 417 699 499 269 256 355 458
mål

268 315 281 314 320 354 594 424 229 218 302 389

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 prosent). Ambisjonen i
2017 er en ytterligere reduksjon på 15 prosent.

På årets 10 første måneder er AML bruddene redusert med 9,7 prosent målt mot samme periode
i fjor.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år
Resultat hittil i år

BS

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

-8 709
3 113
-560
-1 120

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-9 829

Bærum sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr oktober på 8,7 MNOK. Det er
engangseffekter i regnskapet (3,1 MNOK), som ikke forventes gjentatt ut året.
Korrigert for engangseffektene er styringsfarten ut året beregnet til – 9,8 MNOK, før tiltak.

Ut året

BS

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

-9 829
2 650

Prognose for året inkl. tiltak

-7 179

Klinikken har identifisert tre områder for å bedre den økonomiske situasjonen ut året.
Total ut
Tiltak
Nov
des
året
Oppfølging variabel lønn
- 500
- 500
Økt elektiv kirurgi - postbariatri
- 575 - 575
- 1 150
Økt ortopedisk aktivitet - elektiv
- 500 - 500
- 1 000
SUM
- 1 075 - 1 575
- 2 650
Klinikken følger ukentlig utviklingen i variabel lønn med statistikk helt ned på seksjonsnivå.
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.
For å redusere sårbarhet av variasjon i ø-hjelps aktivitet har klinikken valgt å øke elektiv postbariatrisk kirurgi fra februar 2017. Aktiviteten ble evaluert etter 6 måneder drift og
evalueringen viste positiv økonomi for denne aktiviteten.

Ved intensivert planlegging og gjennomføring av elektiv ortopedisk kirurgi forventer klinikken
et positivt økonomisk bidrag ut året.
I tillegg til det ovennevnte har klinikk innført følgende strakstiltak, for å forbedre den
økonomiske styringsfarten inn i 2018:
• Stillingsstopp for alle nye stillinger med krav om godkjenning i stillingsutvalg
• Ekstraordinær oppfølging og krav om godkjennelse av variabel lønn i avdelingene
• Innkjøpskontroll
Prognosen for året er et underskudd på 7,2 MNOK.
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RINGERIKE SYKEHUS
Måltavle pr. oktober 2017
Ringerike sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-4 691

Virkelig

47

-6 194

Mål

0

0

0

Avvik

47

-6 194

-4 691

I fjor

-1 165

1 009

4 828

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

1 358

13 787

16 690

Mål

1 336

13 652

16 403

Avvik

22

135

287

I fjor

1 232

13 105

16 104

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

57

49

51

Mål

54

54

54

Avvik

3

-5

-3

I fjor

61

55

54

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,8 %

1,2 %

1,2 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,8 %

1,2 %

1,2 %

I fjor

3,4 %

1,2 %

1,8 %

Virkelig

3,8 %

2,7 %

2,5 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

3,8 %

2,7 %

2,5 %

I fjor

1,0 %

2,4 %

2,4 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

564

563

562

Mål

554

558

558

HR
Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Avvik

11

6

5

I fjor

557

549

550

Virkelig

6,1

7,6

8,0

Mål

6,3

6,5

6,5

Avvik

-0,2

1,1

1,5

I fjor

6,4

6,2

6,6

Virkelig

183

2 466

2 870

Mål

209

1 990

2 513

Avvik

-26

476

357

I fjor

371

2 653

3 351

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikk Ringerike har et resultat i balanse perioden. Avviket fordeler seg likt mellom kostnader
og inntekter. Klinikken har foretatt en ny vurdering av prognose på økonomi, DRG og
styringsindikatorer.
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Økonomi:

Ringerike sykehus har pr oktober et underskudd på 6,2 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 5,2 MNOK høyere enn budsjett.
Aktivitet:

DRG-poeng
Pr oktober ligger klinikk Ringerike 135 DRG-poeng foran plan.

Polikliniske konsultasjoner
Pr oktober er det behandlet 102 færre pasienter enn budsjett i poliklinikkene. De største
avvikene er hos kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling på HSS.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk

Pr oktober ligger klinikk Ringerike helt på plan når det gjelder produktivitet pr månedsverk og
noe over fjoråret.
Kvalitet:

Ventetid
Ventetiden pr oktober er 49 dager som er godt under klinikkens mål på 54 dager. Klinikken
justerer prognosen til 51 dager for 2017.

Fristbrudd
Andelen fristbrudd i perioden er 0,8 %. Prognosen for 2017 justeres til 1,2 %.
Klinikk Ringerike jobber med å forbedre rutinene for å kvalitetssikre de registrerte
fristbruddene.

Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter i oktober er 3,8 %. Prognosen justeres til 2,5 % for 2017.
Klinikk Ringerike har kun enerom, og har ikke bufferrom tilgjengelig.

Timeavtale i første brev
85 % av pasientene ved Klinikk Ringerike mottok i september bekreftelse på timeavtale i første
innkallingsbrev. Mål for Vestre Viken er 90 %.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
7700

7500

7300

7100

6900

6700

6500

6300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7106

7071

7112

7103

7081

7091

7202

7459

7471

7180

7109

0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7040

Budsjett

7073

7070

7092

7069

7067

7037

7154

7450

7489

7144

7091

7100

2016

7045

7029

7093

7069

7044

7052

7174

7445

7515

7150

7095

7123

I år

12

Antall månedsverk pr november er i snitt 6 høyere enn plan.
Lønnskostnadene i november er i balanse, mens kostnadene hittil i år avviker negativt med 400
TNOK. Avviket på brutto månedsverk forklares i stor grad av at fødsels- og sykerefusjoner kun
blir hensyntatt i regnskap, men ikke i beregning av brutto månedsverk.
Sykefravær
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Gjennomsnittlig sykefravær pr september var 7,6 % mot 6,2 % i samme periode i 2016. Hittil i år
utgjør langtidsfraværet 5,8 %. Sykefraværet i september var på 6,1 %. Erfaringsvis stiger
korttidsfraværet noe på høsten og klinikkens mål for 2017 ble justert til 8,0 % i september.
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AML brudd
400
350
300
250
200
150
100
50
0

jan

feb

mar apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

2017 248 284 207 228 249 225 299 312 224 183

nov des
0

0

2016 214 324 233 233 164 257 311 363 275 279 371 327
mål

161 243 175 175 123 193 233 272 206 209 278 245

Det er registrert 2459 AML brudd pr oktober. 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. Antall brudd i oktober er lavere enn plan. Klinikken
justerer prognosen for antall brudd i 2017 da mål på 2513 brudd ikke er realistisk.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år
Resultat hittil i år

RS
-6 194

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

4 300
-189
-378

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-6 572

Ringerike sykehus har et underskudd fra ordinær drift pr oktober på 6,2 MNOK. Styringsfart pr
oktober 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. Store deler av klinikkens underskudd kan forklares
med avviket på medikamentkostnader. Manglende rammefinansiering er et stort og
gjennomgående problem for klinikkens økonomi i 2017.
Styringsfart korrigert for engangseffekter gir et underskudd ut året på 6,6 MNOK.
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Klinikk Ringerike har definert tiltak tilsvarende 1,2 MNOK ut året. Man har også sett at prognose
på medikamenter var lagt for høyt ut året, dette er korrigert i prognose pr oktober (650 TNOK).

Ut året

RS

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

-6 572
654
1 227

Prognose for året inkl. tiltak

-4 691

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

Nov
- 400
- 129
- 85
- 613

des

Total
ut året

- 400 - 800
- 129 - 258
- 85 - 169
- 613 - 1 227

Tiltak
- Stilling for kirurgisk avdelingssjef vakant ut året.
- Videreføre variceoperasjoner ut året (ikke budsjettert etter sommeren).
- Øke belegg på HSS, aktivitetsbudsjett i balanse ved årets slutt.

Vakant stilling for avdelingssjef har gitt umiddelbar effekt på resultatet. Det samme gjelder
videreføringen av variceoperasjoner som har gitt utslag i antall DRG på kirurgisk avdeling.
Klinikken ser en endring i innleggelsene på HSS som har gitt langt høyere belegg på de
somatiske sengene i september og oktober og HSS har et positivt resultat i periodene. På
ortopedisk avdeling har ikke klinikken sett effekt av tiltakene til tross for meget høy produksjon
både i september og oktober. Klinikken velger derfor å stryke tiltaket på ortopedisk avdeling da
man ikke vil klare å nå et resultat i balanse her i 2017.
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 -4,7 MNOK
inkluderer denne utfordringen.
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KONGSBERG SYKEHUS
Måltavle pr. oktober 2017
Kongsberg sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Virkelig

898

-10 414

Mål

0

0

0

Avvik

898

-10 414

-11 225

I fjor

-1 683

-7 466

-732

-11 225

Virkelig

748

6 706

8 102

Mål

723

6 863

8 334

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

48

47

43

Mål

42

42

42

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,4 %

0,4 %

0,4 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,4 %

0,4 %

0,4 %

I fjor

1,2 %

1,1 %

1,1 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Avvik

25

-157

-232

I fjor

683

6 496

8 100

Avvik

6

5

1

I fjor

41

399

41

Virkelig

0,1 %

1,0 %

0,9 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,1 %

1,0 %

0,9 %

I fjor

1,9 %

2,2 %

2,3 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

307

321

320

Mål

306

313

312

HR
Sykefravær i PROSENT

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

(etterskuddsvis)

8

Denne måned
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0

9

8
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324
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6,5

Mål
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-0,1

-0,5
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5,7
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Klinikkdirektørs vurdering

Totalresultatet er fremdeles betydelig under budsjett, og situasjonen ansees som alvorlig. Det er
dog positivt at resultatet for oktober (og september) er i balanse, noe som gir en riktigere
inngang til 2018. Oktober har hatt god aktivitet og lønnskostnader innenfor budsjett.

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:

Kongsberg sykehus har per oktober opparbeidet seg et stort underskudd med større avvik både
på inntekter og kostnader. I hovedsak skyldes underskuddet overforbruk på variable
lønnskostnader i parallell med en større inntektssvikt i 2 tertial.

For oktober isolert sett har klinikken levert over budsjett på ISF-inntekter. For oktober isolert
sett er lønnskostnaden nå i henhold til budsjett. Vikarbyrå og andre driftskostnader har ikke
vesentlige budsjettavvik fra budsjett.
Aktivitet:
• Akkumulert er det behandlet 1010 flere pasienter enn plan hittil i 2017.
• Døgnbehandlinger har akkumulert 176 færre opphold enn plan.
• Poliklinisk behandling har 1457 flere opphold enn plan akkumulert.

Akkumulert tap på aktiviteten vil ikke kunne hentes inn, men klinikken forventer et
aktivitetsnivå i henhold til plan for resterende måneder i 2017. Aktivitet for oktober er i antall
lavere enn plan, spesielt innen dagkirurgi med 28 % lavere enn plan. Også på døgn er aktiviteten
noe lavere enn plan, men tyngden i pasientmix bidrar til at klinikkens ISF-inntekter er i henhold
til plan.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
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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. Oktober aktiviteten har
vært noe høyere enn budsjett. Det er ikke avsatt noen glidningsavsetning for Klinikk Kongsberg
pr oktober.
Klinikken forventer en aktivitetsutvikling i tråd med budsjett resten av året. Samlet for klinikken
er prognosen 232 DRG under plan, i hovedsak fordelt på døgn(108 DRG) og dagkirurgisk
virksomhet(123 DRG).
Kvalitet:

Ventetid
Klinikken har et mål på gjennomsnittlig ventetid på 42 dager. Oktober viser en høy
gjennomsnittlig ventetid på 48 dager som er lavere enn september med 59 dager.
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 48 dager og en prognose på 43 dager.

Fristbrudd
Klinikken har en målsetning på 0 i antall fristbrudd i 2017. Andel fristbrudd i oktober er på 0,4%
(2 stk). Hittil i år er andelen fristbrudd på 0,4 %. Andelen fristbrudd var samlet for 2016 på
1,3%.

Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter var samlet for 2016 på 4,1 %. Tiltak er iverksatt og andel
korridorpasienter for oktober isolert sett ligger på 0,1 %. Hittil i år ligger andelen
korridorpasienter på 1,0 %.

Timeavtale i første brev
Andel med timeavtale i første brev var samlet for 2016 på 82,8 %. I september var andelen på
87,5%. Hittil i år ligger andel med timeavtale i første brev på 84,2 %.

24

HR indikatorer:
Brutto månedsverk
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Klinikken har et avvik fra budsjett i 2017 på variabel lønn. Klinikkens arbeid for
bemanningstilpasning og beredskap har hatt forsinket effekt.

Klinikken kan vise til en positiv årsverksutvikling i henhold til budsjett for 3 tertial isolert.
Årsverksutviklingen er i henhold til budsjett for oktober og november isolert.

25

Sykefravær
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Sykefravær var samlet for 2016 på 6,6 %. Sykefraværet for klinikken hittil i år på 6,2 %, med
størst andel langtidsfravær. Tradisjonelt pleier fraværet å øke noe i november og desember.
Målsetningen for klinikk Kongsberg 2017 er 6,8 %.
AML brudd

300
250
200
150
100
50
0

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2017 154 160 144 133 148 108 188 195 117 155 0
0
2016 151 127 140 157 174 168 269 184 102 185 154 178
mål

113

95

105 118 131 126 202 138

77

139 116 134

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

Hittil i år

KS

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

-10 414
2 071
-834
-1 668

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-12 082

Kongsberg sykehus viser et underskudd fra ordinær drift på 10,4 MNOK. Resultatet hittil i år
inkluderer engangseffekter på 2,0 MNOK. Styringsfart pr oktober korrigert for engangseffekter
gir et underskudd på 0,8 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert
negativt resultat for de resterende måneder på 12,0 MNOK.

Ut året

KS

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

-12 082
-565
1 422

Prognose for året inkl. tiltak

-11 225

Klinikkens negative års-prognose på 11,2 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 en målbar effekt
for 2017 har klinikken først fått i september. Resultatet for oktober og november viser
tilsvarende målbar effekt.

Klinikken følger opp bruk av overtid/mertid og rapporterer særskilt på dette ukentlig.
Klinikken har innført ansettelsesstopp i parallell med streng vurdering forut for innleie samt
innkjøpsstans på ikke-pasientnært materiell.

Klinikken arbeider nå med tiltak identifisert i tabellen nedenfor i inneværende år.
Total ut
året
Tiltak
Nov
des
Annen personalkostnad
- 40
- 88
- 128
Ansettelsesstopp KS
- 348 - 476
- 824
avtalt reduksjon i overt&mertid sept-des 2017
- 135
- 15
- 150
Innkjøp/MTU
- 60
- 60
- 120
Kurs og seminar
- 100 - 100
- 200
SUM
- 683 - 739
- 1 422

I oktober var det definert kostnadsreduserende tiltak på til sammen 0,5 MNOK relatert til
reduksjon i personell-kostnader for klinikken.
For oktober kan klinikken vise til reduksjon i årsverksutviklingen, tilsvarende ca. 0,8 MNOK
sammenlignet med tidligere perioder inneværende år. Innsparingen for innkjøp/MTU til 60
kNOK for oktober ble også innfridd i perioden.

27

PSYKISK HELSE OG RUS
Måltavle pr. oktober 2017
Psykisk helse og rus
1

2

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

-7 471

0

0

0

Avvik

3 933

-7 471

-6 700

I fjor

-1 142

-16 876

-18 646

Virkelig

342

3 413

4 110

Mål

342

3 366

4 040

Avvik

0

47

70

I fjor

349

3 411

4 115

Virkelig

20 877

182 199

220 000

Mål

23 606

210 093

254 300

Avvik

-2 729

-27 894

-34 300

I fjor

22 408

196 559

240 123

Virkelig

22 749

205 047

249 000

Mål

23 606

210 093

254 300

Avvik

-857

-5 046

-5 300

I fjor

22 408

196 559

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt
DAGER

Virkelig

44

49

47

Mål

45

45

45

Avvik

-1

4

2

I fjor

38

48

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

1 702

1 774

1 768

Mål

1 782

1 813

1 811

Avvik

-81

-39

-43

I fjor

1 787

1 834

1 832

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,0

7,9

7,9

Mål

6,8

7,0

7,0

Avvik

1,2

0,9

0,9

I fjor

7,4

8,3

8,4

Virkelig

525

7 370

8 800

Mål

453

5 301

6 587

Avvik

72

2 069

2 213

I fjor

768

7 067

8 783

AKTIVITET
Utskrevne pasienter døgn
ANTALL

Polikliniske konsultasjoner
totalt GAMMEL metodikk
ANTALL

7

(etterskuddsvis)

8

-6 700

3 933

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

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)
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Klinikkdirektørs vurdering

Økonomisk resultat viser et merforbruk på 7,5 MNOK. Samlede polikliniske inntekter er 8,0
MNOK lavere enn budsjett, herav ISF-refusjoner 14,9 MNOK lavere enn budsjett og HELFOrefusjoner 6,9 MNOK bedre enn budsjett. Lønnskostnader inkludert innleie fra vikarbyrå er 2,7
MNOK lavere enn budsjett.
Siste måned ga et mindreforbruk på 3,9 MNOK. Det er et vesentlig mindreforbruk på lønn.
Tiltakene har begynt å få effekt. Videre har det vært en situasjon de siste månedene med lavt
belegg på sykehussengene. Dette har medført reduksjon i variable lønnskostnader.

Gjennomførte tiltak for å øke poliklinisk aktivitet og inntekter, har imidlertid ennå ikke hatt den
ønskede effekten. Det jobbes fortsatt med tiltak for å få dette til.
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Det er 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 har fortsatt
utover hele høsten med fokus på de seksjoner som har størst etterslep.

Vi har igangsatt tiltak for bedre kostnadskontroll på lønn hovedsakelig i sykehuspsykiatrien,
samt de andre avdelingene som har størst kostnadsavvik. Kostnadsøkningen ved psykiatrisk
avdeling Blakstad første halvår skyldes en rekke forhold som avvikling av Strandveien, økningen
i innstrøm til sykehuset og utfordringer i overføring av pasienter mellom Lier og Blakstad og
mellom de to sykehusavdelingene og DPS. I tillegg ser vi betydelig forbedringspotensiale i
bemanningsplanlegging og -styring for alle yrkesgrupper mm. Dette arbeides det med. 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. Pr oktober ligger gjennomsnittlig ventetid på 49 dager. Etter
noen måneder med høye tall, er ventetiden nede i 44 dager for oktober isolert.

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:

De største negative avvikene finner man innenfor ISF-inntekter (-14,9 MNOK). Det er skjedd en
betydelig forbedring innen lønnsområdet som nå er i ferd med å nå balanse akkumulert sett.

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 på at
øvrige registreringsregler følges.
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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.
Aktivitet:

ISF-poeng

pr oktober
I egen region behandlet i eget HF (DRG)

1 T.

2 T.

13 792

12 160

Sep
3 641

Okt
3 882

Hittil
i år
33 475

Budsjett
hittil
i år

40 907

Avvik
hittil i år

%
avvik

-7 432

-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 som nå har besluttet å øke vektene spesielt innen BUP-feltet.
Polikliniske konsultasjoner

pr oktober
Antall polikliniske konsultasjoner totalt - ny
tellemetodikk
Antall polikliniske konsultasjoner totalt gammel tellemetodikk

Budsjett
hittil
i år

Sep

Okt

Hittil
i år

63 749

19 915

20 877

182 199

210 093

-27 894 -13,3 %

73 213

22 053

22 749

205 047

210 093

-5 046 -2,4 %

1 T.

2 T.

77 658
87 032

Avvik
hittil i år

%
avvik

Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % 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 4,7 %
siden 2016, og 2,4 % bak målkravet som ikke er justert ift 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
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. Tiltakene har begynt å gi resultater. Mens gjennomsnittlig ventetid i BUPA for august og
september var på henholdsvis 67 og 69 dager, gikk den ned til 44 dager i oktober.
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Fristbrudd
Pasienter opplever sjeldent fristbrudd i PHR. Det var ett fristbrudd i oktober. Det jobbes
kontinuerlig med å sikre korrekt registrering slik at en unngår “tekniske” brudd.
Timeavtale i første brev
Pr oktober oppnådde klinikken en andel på 87,4 %. Målkravet på 90 %.
HR indikatorer:

Brutto månedsverk
2000
1950
1900
1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500

Faktisk

Jan
1794

Feb
1774

Mar
1779

Apr
1778

Mai
1758

Juni
1758

Juli
1771

Aug
1852

Sept
1830

Okt
1720

Nov
1702

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1702

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. 30 månedsverk av det positive avviket i november. Rent
økonomisk har dette ikke noe positiv effekt fordi det har vært finansiert med tilskudd på
kommunalt nivå. Tilskuddet er nå avviklet. Status i november, er en at omstillingstiltakene i
klinikken har gitt effekter i form av en nedgang på 26 brutto månedsverk sammenlignet med
juni måned, ved inngangen til sommerferieavviklingen. Dette er justert for endringer knyttet til
Strandveien.
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Sykefravær
11,0 %
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
Jan

Feb

Mar

17 lang

Apr

Mai

Jun

17 kort

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

I fjor totalt

16 lang

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

AML brudd

1200
1000
800
600
400
200
0

jan

feb

mar apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

2017 832 800 776 653 841 812 859 686 603 525

nov des
0

0

2016 672 571 504 741 782 731 959 881 622 604 768 948
mål

504 428 378 556 587 548 719 661 467 453 576 711

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.
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Kalenderplaner innføres. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens
AMU.
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

-7 471
-747
-1 494

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-8 965

Psykisk helse og rus viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 7,5 MNOK.
Styringsfart ut fra en snittberegning pr oktober er minus 0,7 MNOK pr måned, som vil gi et
akkumulert resultat for året på minus 9,0 MNOK.

Her er det nødvendig å justere beregningene fordi det har skjedd et trendskifte i
månedsresultatene. De siste tre månedene har gitt overskuddsresultater. Ser vi på
lønnsutbetalingene for november, så ligger det an til et overskuddsresultat også i november.
Med en forsiktig tilnærming har vi beregnet en årsprognose som viser et antatt underskudd på
6,7 MNOK. Oslo universitetssykehus har nylig varslet en etterfakturering på rundt 4 MNOK for
gjestepasientoppgjør døgnbehandling. Dette er også tatt høyde for i årsprognosen.

Ut året

PHR

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter og korreksjoner

-8 965
2 265

Prognose for året inkl. tiltak

-6 700

Dette er et uttrykk for at tiltakene har begynt å få effekt. I tillegg har lavt belegg i
sykehuspsykiatrien gitt lavere variable lønnskostnader. Det siste må ses på som en midlertidig
økonomisk drahjelp.
Under gis en oppdatert redegjørelse for status på tiltak.

33

Spesifisering av tiltak:

Tiltak
1. Tilpasning døgnkapasitet DPS
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

Total ut
året
Nov
des
- 2 751 - 2 842 - 5 593
1 330 1 374
2 703
- 556 - 757 - 1 313
- 686 - 709 - 1 395
1 590 1 643
3 232
- 2 460 - 2 381 - 4 841
- 2 029 - 1 964 - 3 993
- 1 898 - 1 837 - 3 735
- 7 461 - 7 473 - 14 934

Dette er effektene av tiltakene de siste 2 gjenværende månedene av året, ut fra en oppdatert
beregning utført i august. Regnskapsresultatet pr oktober har allerede mye av disse effektene
inkludert. Derfor kan en ikke korrigere nåværende styringsfart ytterligere med disse effektene.

I det følgende gjøres en redegjørelse for alle planlagte tiltak. Til slutt kommer en oppdatert
status på gjennomføringen av tiltalene

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
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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.
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 er redusert 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 18. 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.

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 er i gang. 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 tidlig på året 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. Her viser resultatene at vi ikke
har klart å effektuere effekter så fort som planlagt, spesielt ved Psykiatrisk avdeling Blakstad.
Det jobbes videre med dette.
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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 er tiltrådt 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 avdelingssjef 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 skulle
dette begynne å få effekt på inntektene fra september. Tiltakene har ikke hatt den ønskede effekt
i september. Dette jobbes det videre med.
Budsjett 2018
Det jobbes nå med planleggingen av budsjett 2018. De to store utfordringsområdene det jobbes
mest med er følgende:
-

-

Tilpassing av døgnkapasitet og tilhørende bemanning i forbindelse med
sammenslåing psykiatrisk avdeling Blakstad og Lier
Økning av poliklinisk aktivitet og tilhørende inntekter, både ved økt ambulant
kapasitet som nå er i ferd med å bygges opp, og ved økt produktivitet. Her er
utfordringene størst innen barne- og ungdomspsykiatrien.
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK
Måltavle pr. oktober 2017
Medisinsk diagnostikk
1

2

3

4

5

6

7

7

7

8

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-8 734

Virkelig

-3 717

-7 494

Mål

0

0

0

Avvik

-3 717

-7 494

0

I fjor

-1 178

-3 029

2 247

Virkelig

24

236

292

Mål

27

250

312

Avvik

-3

-14

-20

I fjor

24 784

227

283

KVALITET
Endelig svar neste dag
ø.hjelp og inneliggende
BILDE

Virkelig

89 %

88 %

88 %

Mål

90 %

90 %

90 %

Avvik

-1 %

-2 %

-2 %

I fjor

86 %

87 %

88 %

KVALITET
Svar innen 5 virkedager
poliklinikk BILDE
ANDEL

Virkelig

72 %

77 %

77 %

Mål

95 %

95 %

95 %

Avvik

-23 %

-18 %

-18 %

I fjor

74 %

79 %

78 %

KVALITET
Gj.sntt svartid normalprioriterte prøver (hud)
patologi ANTALL UKER

Virkelig

2,7

3,1

3,0

Mål

3,0

3,0

3,0

Avvik

-0,3

0,1

0,0

I fjor

2,0

2,1

2,1

KVALITET
CITO/pakkeforløp besvart
innen 5 dager patologi
ANDEL

Virkelig

93 %

94 %

90 %

Mål

90 %

90 %

90 %

Avvik

3%

4%

0%

I fjor

92 %

92 %

93 %

AKTIVITET
Eksternt kjøp av blod
ANTALL

Virkelig

30

357

420

Mål

30

315

404

AKTIVITET
Ekstern poliklinikk
mikrobiologi ANTALL (1.000)

Avvik

0

42

16

I fjor

77

337

528

KVALITET
Svartid troponin Ø.hjelp i
akuttmottak
ANTALL minutter

Virkelig

64

66

65

Mål

65

65

65

Avvik

-1

1

0

I fjor

63

65

65

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

624

615

615

Mål

604

608

608

Avvik

20

6

7

I fjor

596

594

595

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

7,1

7,6

7,5

Mål

6,1

6,1

6,3

Avvik

1,0

1,5

1,2

I fjor

6,3

5,7

6,4

Virkelig

178

2 009

2 402

Mål

164

1 794

2 167

Avvik

14

215

235

I fjor

264

2 460

2 968

(etterskuddsvis)

9

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
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkens økonomiske resultat for oktober viser et underskudd 3,7 MNOK og et underskudd
hittil i år på 7,5 MNOK. Underskuddet i oktober og hittil i år er i hovedsak knyttet til lavere
polikliniske inntekter enn budsjettert innenfor medisinsk biokjemi, mikrobiologi og
bildediagnostikk. For oktober har klinikken et merforbruk av lønnskostnader og månedsverk
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tilsvarende 1,2 MNOK. Det er benyttet innleie av radiologer for å dekke opp vakante stillinger og
hittil år har totale lønnskostnader et negativt avvik på 2,0 MNOK. Klinikken har hatt relativt høyt
sykefravær med dertil høye vikarkostnader. Klinikken har fokus på å redusere innleie- og
lønnskostnader, men har ikke klart å oppnå ønsket effekt av tiltakene og november-lønn viser
også et merforbruk utover budsjett.
Klinikkens økonomiske resultater har de siste månedene blitt forverret og tiltakene har ikke gitt
den ønskede effekten. I tillegg har ikke den forventede sesongbetonte aktiviteten med dertil
økning i polikliniske inntekter økt som forventet. Klinikken ser heller ingen stor økning i denne
aktiviteten i november. På bakgrunn av dette, det negative resultatet i oktober og den
manglende effekten av tiltakene innenfor lønnsområdet ser klinikken at det blir vanskelig å
hente inn underskuddet slik som forventet ved september-rapporteringen og det prognostiserte
resultatet viser et underskudd på 8,7 MNOK.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Klinikkens resultat for oktober viser et underskudd på 3,7 MNOK og et underskudd hittil i år på
7,5 MNOK.

Inntektene har et negativt avvik i oktober på 3,0 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 12,4
MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til polikliniske inntekter innen medisinsk biokjemi (4,5
MNOK), mikrobiologi (3,3 MNOK) og bildediagnostikk (4,3 MNOK). 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 3 %
i forhold til fjoråret. Polikliniske inntekter innenfor mikrobiologi ligger også under budsjett og
aktiviteten viser en nedgang fra i fjor for perioden juli – oktober noe som medfører lavere
polikliniske inntekter enn budsjettert. 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 oktober og hittil i år på henholdsvis 0,4 MNOK og 5,4
MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert innenfor medisinsk
biokjemi.
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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
1,7 MNOK. Klinikken har fokus på rekruttering og enkelte av de vakante radiologstillinger er nå
blitt bemannet, men klinikken ser det fortsatt nødvendig å benytte noe innleie ut året.
Lønnskostnadene har et negativt avvik i oktober på 1,2 MNOK og et negativt avvik hittil i år på
0,3 MNOK. Klinikken har hatt et relativt høyt sykefravær noe som har medført en økning i vikarog overtidsbruk. I tillegg har aktivitetsøkningen medført noe økt bemanning i enkelte seksjoner.
Behovet må vurderes fremover da dette medfører et merforbruk av lønnskostnader.

Aktivitet:

Ekstern poliklinikk mikrobiologi
Antall polikliniske analyser (ekstern poliklinikk) innenfor mikrobiologi har økt med 4 % hittil i
år sammenlignet med 2016. Økningen i aktivitet er sesongbetont, og knyttet til PCR-analyser og
influensadiagnostikk i begynnelsen av året. Antall analyser for perioden juli – oktober har gått
ned sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten hittil i år ligger under målet, noe som medfører
betydelig lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. Det forventes noe høyere sesongbetont
aktivitet i desember. Klinikken har fokus på å rekruttere og behold eksterne rekvirenter, men
det er hard konkurranse fra private virksomheter.
Analyser knyttet til inneliggende pasienter har økt med 18 % hittil i år og medvirker til en
høyere total aktivitetsøkning.

Eksternt kjøp av blod
Eksternt kjøp av blod er i henhold til måltallet for oktober, men over måltallet 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 og for perioden september – oktober. I juli og
august var det behov for å kjøpe 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
oktober ligger faktisk andel på 89 %, 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 oktober på 72 %, 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
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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 94 % 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, men svartiden hittil i år ligger på 3,1 uker hvor måltallet er 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 oktober er 64 minutter mens den hittil i år er på 66
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.
HR indikatorer:

Brutto månedsverk

Brutto månedsverk hittil i år ligger 6 månedsverk over budsjett. Avviket skyldes i hovedsak
økning i bruk av vikarer og overtid i forbindelse med sykefravær og enkelte
bemanningsøkninger i noen seksjoner pga. aktivitetsøkning og bemanning av vakante
radiologstillinger. Klinikken gjennomfører tiltak for å redusere vikarbruk og variable
lønnskostnader ut året, men ser at tiltakene hittil i år ikke har gitt noen større totaleffekt og det
forventes også noe overforbruk ut året. Prognosen for månedsverk for året ligger på 7
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månedsverk over budsjett. Klinikken vil ha stort fokus på månedsverk og lønnskostnader i
henhold til budsjett fremover og for 2018.
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Sykefraværet for perioden januar – september har vært høyere enn måltallet, 7,6 %, mot
måltallet på 6,3 %. Sykefraværet ligger fremdeles relativt høyt i september (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 5,0 %.
Sammenlignet med samme periode i 2016 viser sykefraværsprosenten en økning på 1,9 % poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett og
fortløpende i alle avdelingene.
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Antall AML brudd hittil i år ligger 194 brudd over måltallet. Sammenlignet med fjoråret er det en
reduksjon i antall AML brudd på 27 %. 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
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 september på 7,5 MNOK. Polikliniske
inntekter innenfor medisinsk biokjemi, mikrobiologi og bildediagnostikk 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. Innenfor
mikrobiologi ble det budsjettert med lavere vekst enn tidligere år, men på tross av dette ligger
inntektsveksten bare på halve nivået av det budsjetterte. Det forventes noe høyere aktivitet både
innenfor medisinsk biokjemi og mikrobiologi mot slutten av året på grunn av sesongbetont
sykdom, men disse månedene har også høyere budsjetterte inntekter basert på tidligere års
utvikling. Klinikken ser at aktiviteten også i begynnelsen av november ligger under budsjett og
at det vil bli vanskelig å oppnå den budsjetterte aktiviteten og dermed hente inn noe av
underskuddet hittil i år.

Resultatet hittil i år inkluderer engangseffekter på 2,4 MNOK. Klinikken har tidligere i år hatt
noe ufrivillig ledighold av stillinger innen laboratoriemedisin. Stillingen er blitt besatt i løpet av
2. halvår.

Styringsfart pr oktober korrigert for engangseffekter ville gi et underskudd på 9,5 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 hittil i år,
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men tiltaket forventes å gi noe effekt gjennom en økning av CT poliklinikk mot slutten av året.
Klinikken har fokus på bruk av fondsmidler og det er forventet et høyere forbruk ut året enn
hittil i år.

Klinikken har hatt tiltak, som innebærer reduksjon av lønnskostnader, i Avdeling for
bildediagnostikk, men den forventede effekten er ikke oppnådd. Det jobbes med å holde de
variable lønnskostnadene på et minimum. Det er stort fokus på å rekruttere inn i faste stillinger
for å redusere innleie av radiologer.

Klinikken ser at den tidligere prognosen på 0,6 MNOK ikke vil oppnås pga. et fortsatt relativt
høyt sykefravær, vakante radiologstillinger og lønnskostnader over budsjett også i november. I
tillegg har den forventede økningen i sesongbetont poliklinisk aktivitet innenfor
laboratoriemedisin (mikrobiologi og medisinsk biokjemi) uteblitt. Den polikliniske aktiviteten
har vært lav i oktober og klinikken ser heller ingen større økning i november som vil kunne
bidra til å redusere underskuddet. Klinikkens prognostiserte resultat viser et underskudd på 8,7
MNOK. Klinikken ser behov for en større prosess knyttet til tiltaksarbeid og
kartleggingsprosesser er allerede påbegynt, men det forventes ikke noen effekt inneværende år.
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PREHOSPITALE TJENESTER
Måltavle pr. oktober 2017
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikken forventer et resultat på 5,6 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:

Resultatet viser et overskudd på 0,2 MNOK i oktober og i perioden januar til og med oktober 6,5
MNOK i overskudd.

Øvrige driftsinntekter ligger 3,2 MNOK høyere enn budsjett pr oktober. Inntekter for
utenlandspasienter i ambulansetjenesten og inntekter for frikort i Pasientreiser ligger høyere
enn budsjett.

Varekostnader ligger 0,8 MNOK over budsjettet pr oktober. 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 1,5 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Relativt høyt sykefravær gir
overtidsbruk utover budsjett. Sykepengerefusjon ligger høyere enn budsjettet, men dekker ikke
overforbruk overtid fullt ut.
Andre driftskostnader ligger 5,6 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere kostnader til
pasientreiser.
Aktivitet:

Ambulanseoppdrag
Endring antall oppdrag jan - okt 2016 / 2017
Endring antall oppdrag jan - okt 2016 / 2017 i %

Akutt
1 056
7,9 %

Haster
199
1,7 %

Vanlig
-570
-6,1 %

Sum antall
685
2,0 %

Antall ambulanseoppdrag ligger 685 oppdrag tilsvarende 2,0 % høyere enn i perioden januar oktober 2016. Aktiviteten ligger høyere enn i fjor i alle måneder bortsett fra februar, mars, mai
og juni.

Antall gjennomførte ambulanseoppdrag pr oktober ligger på 35 084. Antall vanlige oppdrag
ligger lavere enn i fjor, mens akuttoppdragene har en økning på 1 056 og 7,9 % og
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hasteoppdragene en økning på 199 tilsvarende 1,7 % i forhold til samme periode i 2016.
Klinikken følger utviklingen i aktiviteten nøye.

Pasientreiser samkjøringsgrad kommunekryssende turer
Samkjøringsgraden i perioden januar tom september ligger på 2,09. Samkjøringsgrad
rapporteres en måned på etterskudd. 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, men prognosen er
satt til 2,11 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 i perioden 1.januar til 31.oktober bortsett fra i Røyken. Klinikken finner det nødvendig å
iverksette tiltak for å bedre responstidene i Røyken og Lier ut fra medisinsk forsvarlighet.
Målene til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble i perioden
1.januar til 31.oktober oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken bortsett fra Hol, Kongsberg,
Krødsherad, Lier, Ringerike 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 31.oktober. Klinikken vurderer at
tiltakene for å bedre responstidene også vil ha effekt i disse områdene fordi ambulansene i
mindre grad vil flåtestyres ut av sitt primærområde ved tiltakene som beskrives under.
Tiltak for å bedre responstider
Vestre Viken har innført en ordning med syketransportbil fra 07.11. i Drammensdistriktet.
Ambulansetransporter av liggende pasienter som ikke har behov for medisinsk overvåkning
eller behandling under transport blir i størst mulig grad fraktet med syketransportbilen.

De siste to år har PHT hatt et prosjekt på Drammen ambulansestasjon med
anestesilegebemannet ambulanse på ukedager i tidsrommet 08:00 - 16:00. Tilbudet med
anestesilege i ambulansetjenesten ønskes kontinuert i 2018. Det er imidlertid ikke besluttet i
hvilken form tilbudet skal driftes.

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har nylig innført en ordning med beredskapspunkt i sitt
område. Dette er en ordning hvor ambulanseressursene i en normalsituasjon står i beredskap på
et forhåndsdefinert geografisk sted, i stedet for å returnere til ambulansestasjon når de er ledige.
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Stedet er definert ut i fra områder ambulansetjenesten har høy aktivitet og
responstidsutfordringer. Erfaringene i Oslo er meget gode. Ambulanseavdelingen i Vestre Viken
vil innføre tiltaket fra 15.12. og plassere en ambulanse på Kjellstad utenfor Drammen.

For å møte oppdrag der pasienter skal overføres til Rikshospitalet for blant annet PCI
behandling tidlig på morgenen, vil det blir foretatt korrigeringer i turnus på stasjonene
Drammen og Ringerike. Dette medfører at en ambulanse på hver av de nevnte stasjonene skal ha
oppstart kl. 07:00. Tiltaket skal møte behovet for transportoppdrag til denne pasientkategorien,
samt å være i beredskap for akutte oppdrag.
Det er besluttet å innføre en dedikert operatørplass på AMK på hverdager. Operatørens oppgave
er å koordinere alle bestilte transportoppdrag på en hensiktsmessig måte. Rekvirenter skal
forholde seg til vanlige rekvireringsrutiner og AMK vil vurdere hvilken transporttype som er
best egnet. Det er utarbeidet prosedyrer om bruk av flerbåreambulanser som nå er godkjent i
fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst. Iverksettelse av tiltak: 01.12. 2017.
Det vil bli gjennomført evaluering av tiltakene med tanke på effekt på responstidene både i
grisgrendte og tettbygde strøk og eventuelle korrigeringer må gjennomføres dersom det finnes
nødvendig.
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 94,2 % i gjennomsnitt i perioden januar til og med oktober.

47

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
336

Nov
342

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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 334 i gjennomsnitt for perioden januar til og med
november. Brutto månedsverk ligger 5 årsverk høyere enn budsjettet i perioden januar til og
med november. I november ligger brutto månedsverk på 342 mot budsjettert 334, 8 årsverk
høyere enn budsjett. Sykefraværet har vært høyt i 2017 og antall i fødselspermisjon ligger 4
årsverk høyere enn budsjett i perioden januar til og med november.

Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble igangsatt 24.10.2016, benyttes fullt ut og
har gitt reduksjon i vikarbruk, men høyt sykefravær gir overskridelse på 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
334.
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Sykefravær
11,0 %
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
Jan

Feb

Mar

Apr

17 lang

Mai

Jun

Jul

17 kort

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

I fjor totalt

16 lang

Sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2015 til 7,4 % i gjennomsnitt for 2016. Sykefraværet i
2017 i perioden januar til og med september ligger på 8,2 % mot budsjettert 8,0 %.

Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og tar raskt kontakt med
sykemeldte.
AML brudd
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0

jan
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44

22

14

17

0

0

2016 20
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33
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43
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33

20

24

29

mål

11

23

33

27

43

59
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33

20

24

29

20

mar apr

nov des

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

Hittil i år

PHT

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

6 509
-5 400
111
222

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

6 731

Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift pr oktober på 6,5 MNOK.
Kostnadsreduksjonen på pasientreiser og inntekter fra utenlandspasienter forventes ikke å
fortsette på samme nivå som pr oktober 2017 og reduseres med 5,4 MNOK.

Ut året

PHT

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

6 731
-1 124
0

Prognose for året inkl. tiltak

5 607

I engangseffekter ut året på 1,1 MNOK ligger forventet aktivitetsøkning i pasientreiser i
november og desember. Ambulansetjenesten har tatt i bruk hvit bil fra 07.11.2017 som vil bedre
responstidene, men øke driftskostnadene de to siste månedene i år.
Prognosen vurderes til 5,6 MNOK i overskudd.
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INTERN SERVICE
Måltavle pr. oktober 2017
Intern service
1

2

3

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

5

6

7

8

9

8

Hittil i år

Prognose
4 173

Virkelig

326

3 875

Mål

0

0

0

Avvik

326

3 875

4 173

I fjor

1 296

-1 705

1 440

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

536

540

539

Mål

522

533

532

Avvik

14

7

7

I fjor

529

548

546

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

11,8

10,4

10,2

(etterskuddsvis)

4

Denne måned

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

TEKSTILER - Personaltøy (kr)
pr brutto månedsverk
behandlingspersonell

Mål

9,7

9,7

9,7

Avvik

2,1

0,7

0,5

I fjor

8,6

9,1

9,2

Virkelig

40

577

600

Mål

36

377

478

Avvik

4

200

122

I fjor

20

329

382

Virkelig

27

242

314

Mål

25

246

314

Avvik

3

-4

0

I fjor

29

244

313

Virkelig

335

326

328
333

Mål

345

331

Avvik

-10

-5

-5

I fjor

345

331

333

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

Virkelig

241

241

220

Mål

220

220

180

Avvik

21

21

40

I fjor

254

256

256

AVFALL - Sorteringsgrad
materialgjenvinning

Virkelig

24 %

25 %

25 %

Mål

24 %

23 %

25 %

Avvik

0%

1%

0%

I fjor

22 %

23 %

23 %

Virkelig

1,19

1,15

1,15

Mål

1,16

1,15

1,15

Avvik

0,03

0,00

0,00

I fjor

1,21

1,16

1,16

Virkelig

70 %

76 %

80 %
80 %

MAT - Antall middager ift
antall liggedøgn somatikk

MTU- Andel periodisk
vedlikehold iht plan

Mål

80 %

80 %

Avvik

-10 %

-4 %

0%

I fjor

78 %

51 %

51 %

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)
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Okt
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Mar
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Okt
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Jun

Jul

Jul
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Aug
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Sep

Okt

Okt

Nov

Nov

Des

Des

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.

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 3,9 MNOK. Hovedårsaken til dette er,
som nevnt over, overskudd innenfor IKT området, i tillegg til et positivt resultat på
lønnsområdet. 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:

Økonomisk resultat viser et overskudd på 3,9 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 at det for noen avdelinger
ikke alltid leies inn vikarer ved sykefravær.
Inntekter og varekostnader utvikler seg, i stor grad, i tråd med budsjettet.

Lønnskostnadene ligger 5,1 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes i hovedsak fire
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. Det gir også positivt utslag på
lønnskostnadene at flere avdelinger ikke alltid leier inn vikarer ved sykefravær. Til slutt er det
hittil i år ikke forbrukt kompetansemidler i tråd med budsjettet.
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Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1,7 MNOK hittil i år. 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. For måneden er forbruket høyere enn plan, mens forbruket er lavere akkumulert. 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 lavere enn plan både for måneden og akkumulert. 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 ikke i tråd med plan. Vestre Viken er avhengig av det regionale
prosjektet ASK (applikasjonssanering og konsolidering). Det er disse som har ansvar for å
sanere og Vestre Viken har henstilt om at dette arbeidet blir prioritert.
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 76 %.
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
590
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Faktisk
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529
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0
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2016
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0
0

0

0

0
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526
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572

541

529

525

Forbruk av årsverk i Intern Service ligger på 540 for perioden jan – nov, 7,3 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 i kroner, 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 i store deler av 2017, noe som er en medvirkende
årsak til reduksjonen.
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Sykefravær

Sykefraværet i klinikken ligger over plan hittil i år og for tilsvarende periode i fjor. Trenden er at
sykefraværet i klinikken er økende. Det settes nå ekstra fokus på dette for å klargjøre
årsakssammenhenger, for å kunne iverksette tiltak som skal redusere fraværet. Dette arbeidet
er igangsatt.
AML brudd
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For hele klinikken viser antall brudd en nedgang fra september. 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
Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

3 875
388
776

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

4 651

Intern service viser et overskudd fra ordinær drift hittil i år på 3,9 MNOK. Dette gir et månedlig
overskudd ut året på 0,4 MNOK. Dette vil gi et akkumulert resultat for året på 4,7 MNOK.

Ut året

KIS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter og korreksjoner

4 651
-478

Prognose for året inkl. tiltak

4 173

Klinikken forventer engangseffekter på ca. 0,5 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 forventes å øke framover.
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. 4,2 MNOK.
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Bakgrunn
I styremøte 30. oktober ble administrerende direktør anmodet om å legge fram en sak om
informasjonssikkerhet og personvern som oppfølging av orientering som ble gitt styret om
datatilsynets varsel om overtredelsesgebyr.
Saksutredning
Helse Sør-Øst RHF etablerte Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør for helseforetakene i
styresak 109/2008. Det betyr at Vestre Viken benytter Sykehuspartner som leverandør og tar i
bruk de felles løsningene som utvikles også innenfor infrastrukturområdet.
Styret i Vestre Viken ble underrettet i styremøte av 19.juni 2017 i styresak 34/2017om
Datatilsynet tilsynssak mot alle helseforetak i Helse Sør-Øst med bakgrunn i
kontraktsinngåelsen mellom Sykehuspartner og Hewlett Packard Enterprise (HPE), nå DXC
Technology. Alle helseforetak har videre mottatt likelydende varsel om vedtak om
overtredelsesgebyr pålydende 800 000,- kr, for sykehusenes utilstrekkelige eierskap og kontroll
ifm planlagte endringer av informasjonssystemet og hvor ansvaret ble overlatt til
Sykehuspartner. Vestre Viken motsetter seg ikke det materielle (bakgrunnen) for varselet om
vedtak, og det arbeides med å gi et tilsvar for å korrigere de faktiske forhold i saken og som
videre bør ha betydning for overtredelsesgebyrets størrelse.
I ekstraordinært direktørmøte i Helse Sør-Øst 9.november 2017 uttrykket Helse Sør- Øst RHF
ved administrerende direktør at Helse Sør-Øst som sådan ikke har adgang til å pålegge eller
instruere et helseforetak til å akseptere prosjekter eller implementeringer som bryter med
norsk lovgivning – helseforetakene er selvstendige rettssubjekt.
Flere saker angående informasjonssikkerhet og personvern har vært agenda både i Helse SørØst og sterkt fremme i media det siste halvår, og det er ønskelig å informere styret om
informasjonssikkerhetsarbeidet i Vestre Viken.
Informasjonssikkerhet – forankres og kontrolleres i styringssystem
Vestre Viken har siden etablering av helseforetaket hatt et styringssystem for
informasjonssikkerhet i samsvar med forutsetninger i personopplysningsloven og forskriften.
Dette er også forutsatt i pasientjournalloven, som har personopplysningsloven og forskriften
som utfyllende for informasjonssikkerhet

Helse Sør-Øst har arbeider med endringer i informasjonssystemene som innebærer et behov for
at det etableres felles regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet for blant annet
etableringen av en regional journal med grunnlag i pasientjournalloven § 9. Det var videre
nødvendig at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst arbeidet frem et likelydende styringssystem å
forholde seg til. Dette er utformet i fellesskap i Helse Sør-Øst, hvor Vestre Viken, OUS og
Sykehuspartner har vært sentrale, og er et viktig grunnlag for at vi med tid kan etablere tilgang
til journaler på tvers mellom foretakene.
Styringssystemet for informasjonssikkerhet skal sikre at Vestre Viken og resterende
helseforetak i Helse Sør-Øst, inkludert Sykehuspartner, samlet etterlever gjeldende krav til
informasjonssikkerhet ved innsamling, registrering, behandling, lagring, utlevering og
avslutning av personopplysninger, inkludert kodede/avidentifiserte opplysninger. Videre
gjelder styringssystem for informasjonssikkerhet uavhengig av hvordan opplysningene teknisk
er samlet inn og omfatter dermed også innsamling av personopplysninger ved bruk av
medisinsk teknisk utstyr (MTU), og andre måter å samle inn opplysningene på. Dette omfatter
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bruk av personopplysninger med grunnlag i pasientjournalloven, helseregisterloven,
helseforskningsloven, personopplysningsloven mfl.

Styringssystemet er følgende delt opp i;
• Overordnet styring og føringer
• Gjennomførende dokumenter – alle brukere
• Gjennomførende dokumenter – systemkrav og føringer
• Kontrollerende dokumenter

Vestre Viken har etablert det regionale styringssystemet for informasjonssikkerhet, som også er
sentralt for å oppfylle både nåværende og ny personvernlovgivning – General Data Protection
Regulation (GDPR).

For å påse at Vestre Viken oppfyller lovkrav og ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i
nye og endrede IKT-løsninger, omfattende også MTU, skal følgende prosedyrene som er en del
av styringssystemet for informasjonssikkerhet legges til grunn;
• VV Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og applikasjoner
http://ehandbok/document/97686
•

•

VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU-løsninger med IKT-grensesnitt og tilkobling til
nettverk
http://ehandbok/document/97685
VV Risikovurdering ved nye og endrede IKT-løsninger og
databehandlinger, http://ehandbok/document/19045

Tilgangsstyring i Vestre Viken
Bruken av tekniske sikkerhetsmekanismer er viktig for at ikke ansatte i vanvare eller uten å vite,
utsetter helseforetakets infrastruktur og informasjonssystemer for økt risiko. Av mekanismer i
infrastrukturen som er viktig her og implementert i Vestre Viken, kan oppsummeres:
• Automatisering av tildeling og endring i tilganger i nettverk
• Kartlegging av godkjente applikasjoner og fjerning av adminrettigheter, slik at ikke den
enkelte kan installere tjenester selv
• Sikkerhetsmekanismer som begrenser angrep
• Moderne brannmur mot Internett (– flere sykehus i Storbritannia ble rammet av
kryptoangrep mai 2014)
• Sterk kontroll med VPN (always on)

På bakgrunn av Riksrevisjonens forvaltningsrapport i 2014 ble det igangsatt et regionalt arbeid
for tilgangsstyring, IdM (Identity Manager), som videre ble implementert i Vestre Viken mars
2017. IdM er innført for plattformpålogging og mot utvalgte applikasjoner som DIPS. IdM er
innført for DIPS ved at IdM automatisk tildeler tilgang til DIPS-applikasjonen, videre tildeles
rollene i DIPS manuelt. Det arbeides videre for å implementere IdM mot alle applikasjoner ved
Vestre Viken. Dette er et tidkrevende arbeid da flere eksisterende applikasjoner må oppgraderes
for å støtte IdM-løsningen.
Dette gir Vestre Viken et godt utgangspunkt for ivaretakelse av informasjonssikkerhet og
personvern, samt overgang til ny personvernlovgivning. Vestre Viken har likevel en del aktivitet
som gjenstår eller er under arbeid.
•

Når det gjelder hva som må gjøres for å oppfylle dagens lovkrav, er følgende sentralt og
er allerede igangsatt arbeid for innføring eller er under innføring:
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o

o

o

Systematisk opplæring av alle medarbeidere ved at e-læring innenfor
informasjonssikkerhet og personvern gjennomføres årlig. Det er derfor viktig at
 nytt e-læringskurs for personvern og informasjonssikkerhet blir innført
 nytt e-læringskurs for personvern og informasjonssikkerhet i forskning
blir innført
Kontroll på tilgangsstyring – bredding av IdM løsningen (applikasjoner og
infrastruktur, inkludert Sykehuspartner tilganger). Dette omfatter også revisjon
av tilgang i DIPS, da disse er for vide for enkelte roller. Det jobbes også opp mot
Helse Sør-Øst og DIPS AS for å forbedre differensieringsmuligheten i DIPS
tilgangsstyring.
Få etablert statistisk logganalyse/automatisert gjennomgang av logger.
 Helse Sør-Øst RHF ga i brev datert 13. juli 2017 Sykehuspartner HF
fullmakt til å gjennomføre investeringer på 17 millioner kroner knyttet til
implementering av analyseplattformen ved alle helseforetak for å bedre
informasjonssikkerheten gjennom sporing og logging.

Hvilke sårbarheter og risikoområder må vi ha spesielt fokus på?
I det følgende presenteres en del kjente sårbarheter og risikoområder, som kan medføre brudd
på både nåværende og kommende personvernlovgivning. Med de skjerpede kravene ved
overtredelse av personvernlovgivningen, er det viktig at disse områder blir gitt spesielt fokus.
•

•

•

Det er svært sentralt at klinikkene ikke etablerer nye tekniske løsninger for
diagnoseringer og dokumentasjon av behandling uten å følge rutinene som krever
involvering av både avdeling for Teknologi og eHelse, samt informasjonssikkerhetsleder.
Løsninger som anskaffes må oppfylle lovkrav, som er formulert i egne styrende
dokumenter som del av styringssystem for informasjonssikkerhet. Dette omfatter også
MTU (medisinsk teknisk utstyr).
Bruk av MTU i forbindelse med både diagnostisering og behandlinger, gjøres i stor grad
med enten direkte eller indirekte knytning til den enkelte pasient og det lagres
elektronisk. Selv om informasjonen kun knyttes via et rekvisisjonsnummer, vil slik data
som lagres i forbindelse med MTU være del av journalen. Det er dermed samme
lovregulering av sikkerhet og personvern til disse data som for hovedjournalen. De
gjeldende krav må derfor følges også for etablering av MTU.
Kartlegging av eksisterende systemene for å sikre etterlevelse av nåværende og
kommende personvernlovgivning.

Informasjonsikkerhetsleder og personvernombud
Vestre Viken har avsatt et årsverk til informasjonsikkerhetsleder og personvernombud som har
en helt sentral rolle for ivaretakelse av de lovkrav som foretaket skal ivareta og være
administrerende direktør rådgiver for å ivareta daglig leders ansvar som
databehandlingsansvarlig. Kapasiteten til denne tjenesten vil fortløpende bli vurdert i den
utstrekning resultatet av den prosessen som nå pågår betyr et betydelig mer ansvar for
helseforetaket, også når det gjelder regionale og nasjonale løsninger vil dette bety en økt
belastning på ordningen.
•

VV Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet
http://ehandbok/document/97571
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Administrerende direktørs vurderinger
Vestre Viken har et godt utgangspunkt for både informasjonssikkerheten generelt og
ivaretakelse av pasientens personvern.
Som påpekt er det likevel en del aktiviteter som gjenstår eller er under arbeid, men som ivaretas
ved at det arbeides aktivt rundt identifiserte risikoområder, både internt og i samarbeid med
Helse Sør-Øst.

Administrerende direktør vil være en pådriver for å påse at informasjonssikkerhet og
personvern ivaretas ved implementering av både nye og endrede informasjonssystemer og IKTinfrastruktur.
Administrerende direktør har besluttet å legge ansvarlig for informasjonssikkerhet og
personvern nærmere administrerende direktør organisatorisk som gjennomføres fra 1. januar
2018. I forbindelse med oppdragsplan 2018 vil arbeidsoppgavene og ressursene bli vurdert.
Vedlegg:

1. VV Sikkerhetsprinsipper og -krav for IKT-infrastruktur og
applikasjoner

2. VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU-løsninger med IKTgrensesnitt og tilkobling til nettverk
3. VV Risikovurdering ved nye og endrede IKT-løsninger og
databehandlinger
4. VV Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet
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Prosedyre

VV Sikkerhetsprinsipper og ‑krav for IKT‑
infrastruktur og applikasjoner
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Felles for foretaket
Målgruppen for dokumentet er leverandører og tjenesteleverandører, beslutningstakere,
sikkerhetsledere, regionalt sikkerhetsforum, helseforetakene, programmene og prosjektene i Helse
Sør‐Øst.

Hensikt
Sikkerhetsprinsipper og –krav for IKT ‐infrastruktur og applikasjoner, inkludert behandlingsrettede
helseregistre, er en sammenstilling av nødvendige prinsipper og krav for å oppnå tilfredsstillende
informasjonssikkerhet i Helse Sør‐Øst infrastruktur og porteføljen av applikasjoner. Prinsippene er
bygget over tid og har en tett knytning til bl.a. arkitektur‐ og løsningsdesignprinsipper som også
foreligger.
Behandlingsrettede helseregistre
Pasientjournalloven § 9 og § 19 gir grunnlag (lovhjemmel) for etablering av regionale behandlingsrettede
helseregistre (f.eks Medikamentell kreftbehandling, Labdata, PAS/EPJ, Kurve og RIS/PACS) der data kan deles
mellom helseforetakene. Pasientjournalloven tillater at det etableres felles behandlingsrettede helseregistre
mellom virksomheter (§9), og den åpner for å gjøre helseopplysninger tilgjengelige mellom forskjellige virksomheter
(§19 med forskrift) forutsatt at alle sikkerhetskravene i lov og forskrift er oppfylt. Dette ansvaret tilligger den/evt. de
databehandlingsansvarlige.
Dette betyr følgende målrealiseringsmuligheter og føringer for regionale behandlingsrettede registre der
pasientjournalen § 9 anvendes:
l
l

l

l

Alle pasientdata herunder bestillinger, analyser og svar kan samles i en regional database
Informasjonen og det medisinske ansvaret i en regional database vil bli tydelig merket, slik at det til enhver tid er
enkelt å både gjenfinne informasjonen og det medisinske ansvaret som tilhører det enkelte foretak
Brukere av det behandlingsrettede helseregisteret og som har nødvendig autorisasjon, skal kunne få tilgang til
opplysninger om aktuelle pasienter hentet fra hele databasen i henhold til gjeldende sikkerhetskrav beskrevet i
dette dokumentet. Dette vil være personell som behandler pasienten, eller som har (andre) oppgaver som er
nødvendig for å kunne behandle den enkelte pasient. Ved pasientbehandling skal pasientforløpet kunne følges
gjennom hele den regionale databasen i samsvar med at nødvendig og relevant informasjon skal være tilgjengelig
og i samsvar med behov og innen taushetspliktens rammer.
Brukere av det behandlingsrettede registeret (og) som har foretaksvise administrative oppgaver, skal kunne gis
slik begrenset tilgang og kunne gjennomføre oppgaver begrenset til den enkelte juridiske enhets ansvar. Ved
administrative oppgaver, inkludert intern kvalitetssikring, skal foretaksgrenser følges. For kvalitetssikring på tvers
i hele den regionale databasen, gjelder spesielle krav som det må etableres felles prosedyrer for i regionen.
Administrative oppgaver kan kort beskrives som oppgaver som har til formål å administrere helsehjelpen som ytes
ved den enkelte behandlingsenhet. Eksempler på administrative oppgaver kan være håndtering av ventelister,
innkalling av pasienter, motta avbestillinger og rapportering som grunnlag for finansiering.

Pasientjournalloven er avgrenset til å gjelde all behandling av helseopplysninger som er nødvendig for å yte,
administrere og kvalitetssikre helsehjelpen til enkeltpersoner. Pasientjournalloven kan således kun anvendes der
formålet med IKT‐løsningen er pasientbehandlingen og lagring av helseopplysninger om pasient som benyttes
direkte i behandlingen. En konsekvens av dette er at dersom formålet er forskning, vil det behandlingsrettede
helseregisteret kunne opptre som datakilde til forskningsregisteret som benyttes, må innfri de gjeldende kravene
som stilles av gjeldende lovhjemmel for forskningsregisteret.
Sikkerhetskravene spesielt for behandlingsrettede helseregistre er markert. I tillegg vil også andre av
sikkerhetskravene være relevante for behandlingsrettede helseregistre, både i grenseflaten mot de
behandlingsrettede helseregistre og som infrastruktur. Det er videre ytterligere krav til etablering av felles
behandlingsrettede helseregistre, slik som risikovurdering og avtale om felles register. Dette er ikke dekket i dette
dokumentet.
Pasientjournalloven setter flere krav og forutsetninger for å kunne realisere regionale behandlingsrettede
helseregistre. Med regionale behandlingsrettede helseregistre omfattes der hvor to eller flere foretak har felles
register. I tillegg gjelder også Personopplysningsloven med forskrift.
En sentral forutsetning for å gjøre bruk av mulighetsrommet i den nye loven, enten ved tilgang på tvers av juridiske
enheter eller i form av en felles journal delt av et eller flere foretak, er at kravene til behandlingsrettet helseregister
i pasientjournalloven § 7 er oppfylt. Dette omfatter både krav til teknisk løsning, forutsetninger for forvaltning av
identitetshåndtering, systematisk oppfølging av innsynslogg, informasjon til pasient, samt håndtering av rutiner,
opplæring og internkontroll, se referanse for relevante dokumenter. Videre må kravene til informasjonssikkerhet
være oppfylt. De mest sentrale bestemmelsene i pasientjournalloven for sikkerhetsarkitekturen er §§ 17, 18, 19 og
22. Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften gjelder så langt ikke annet følger av
pasientjournalloven. Dette dokumentet omfatter de tekniske kravene til løsning, og er (foreløpig) begrenset til
mulighetene pasientjournalloven § 9 gir.
Dokumentet beskriver de regionale sikkerhetskravene som er føringer for produkt‐ og tjenesteleverandører ved
anskaffelse og implementering av nye løsninger for behandlingsrettede helseregistre i Helse Sør‐Øst. Kravene følger
av pasientjournalloven og personopplysningsloven og deres tilhørende forskrifter, samt supplert mht tekniske krav
som må delvis ivaretas av applikasjoner og plattform/ infrastruktur.
Sikkerhetskravene tilfredsstilles ved at de enkelte applikasjonene inngår i en regional sikkerhetsarkitektur, som
inneholder tjenester som gjør det mulig for applikasjonene å oppfylle kravene i dette dokumentet.

Hvorfor etablere sikkerhetsprinsipper og ‑krav?
Sikkerhetsprinsippene og –kravene er en konsekvens av de valgene virksomhetens ledelse har gjort gjennom
sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi. Sikkerhetsprinsippene og –kravene er derfor logiske videreføringer og
tydeliggjøringer av innholdet i disse.

Målgruppe
Målgruppen for dokumentet er leverandører og tjenesteleverandører, beslutningstakere, sikkerhetsledere, regionalt
sikkerhetsforum, helseforetakene, programmene og prosjektene i Helse Sør‐Øst.

Hvordan bruke dokumentet
Sikkerhetsprinsippene kan brukes som sjekkliste sammen med et løsningsdesign i forbindelse med etablering av
tjeneste, endring av tjenester, eller i forbindelse med revisjoner og internkontroll.
Dokumentet brukes også som grunnlag ved anskaffelser. Ved anskaffelse av applikasjoner og tjenester, og spesielt
behandlingsrettede helseregistre, er deler av kravene spesifikt rettet mot behandlingsrettede helseregistre, deler av
kravene vil være direkte nødvendige for å avklare grensesnitt mot eksisterende tjenester og infrastruktur, og deler
av kravene er mer perifere. Tilgjengeliggjøring av hele dokumentet for leverandøren som bakgrunn, vil kunne være
hensiktsmessig. Hvilke krav som leverandøren må besvare og hensynta vil påvirkes av løsning og applikasjoner som
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skal leveres.

Unntak fra sikkerhetsprinsippene
Unntak fra sikkerhetsprinsippene skal dokumenteres og godkjennes av Regionalt sikkerhetsfaglig råd (RSR) eller
respektive informasjonssikkerhetsleder som er berørt dersom unntak kun berører et eller noen helseforetak.
l

Prinsippene for forvaltning av regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet er omtalt i
dokumentet Overordnede prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet.

Grunnlaget for å beslutte unntak skal dokumenteres i form av risikovurdering.

Forrang over andre dokumenter
I tilfelle konflikt med andre styrende dokumenter, må det avklares med informasjonssikkerhetsleder ved berørt
foretak hvilket dokument som har forrang. Dette dokumentet er underordnet Helse Sør‐Øst sine sikkerhetsmål og
sikkerhetsstrategi, og disse dokumentene har ved en evt. konflikt forrang.

Informasjonssystem/tjeneste
Når dette dokumentet brukes som en del av en tjenesteleveranse skal tabellen under fylles ut:

Navn på informasjonssystem /
tjeneste

Systemeier

Tjenesteansvarlig

Ansvar
l

l
l

Administrerende direktør er databehandlingsansvarlig for all behandling av helse‐ og personopplysninger med
tilknytning til helseforetaket. Administrerende direktør har ansvar for at alle personopplysninger blir behandlet iht
gjeldende lovverk, se spesielt helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrift.
Ledere på alle nivåer har ansvar for oppfylling av prosedyren i egen enhet.
Ansatte og innleide som i kraft av sin stilling har tilgang til helse‐ og personopplysninger, inkludert journal, er
ansvarlig for å etterleve dette dokumentet.

Fremgangsmåte
Sikkerhetsprinsipper i Helse Sør‑Øst
Anskaffelser
Ved anskaffelser skal virksomheten(e) ivareta at leverandører og utstyr i best mulig grad etterlever
sikkerhetsprinsippene beskrevet i dette dokumentet. Beskyttelse av data og helse‐ og personopplysninger er sikret
slik det kreves i relevante lover og forskrifter, og hvis det er aktuelt, kontraktsbestemmelser.
Sikkerhetsprinsipper ved anskaffelser
1.1
1.2
1.3

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Utforming, drift, bruk og administrasjon av informasjonssystemer samstemmer
med aktuelle lov(er), forskrift(er) og kontraktsfestede krav til sikring.
Anskaffelsen er i tråd med HSØ sine sikkerhetsprinsipper, inkludert dette
dokumentet og øvrige dokumenter i HSØs styringssystem for
informasjonssikkerhet.
Anskaffelsen/systemet med underliggende komponenter skal supporteres i
kontraktsperiodens levetid

Behandling av helse‑ og personopplysninger
Med behandling av helse‐ og personopplysninger menes all registrering, prosessering, bruk og lagring som
gjennomføres. Det er databehandlingsansvarlig som beslutter formålet med databehandlingen. Sykehuspartner er
databehandler og utfører sin del av behandlingen etter avtale med databehandlingsansvarlig.
Helse‐ og personopplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er oppfylt og det ikke foreligger
oppbevaringskrav i annet regelverk som har forrang i forhold til slettekravet av personopplysningsloven,
eksempelvis for journaler. Sletting involverer en fullstendig sletting av opplysninger, fra alle medier opplysningene
er lagret på, inklusive sikkerhetskopier.
l
l

Behandling av helse‐ og personopplysninger er forankret i personopplysningsloven § 15.
Begrepet helse‐ og personopplysninger omfatter både direkte og indirekte identifiserbare opplysninger. Det
inkluderer også kodede / avidentifiserte opplysninger. Se eget definisjonsdokument; Kilder og definisjoner i
regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet.
Sikkerhetsprinsipper for databehandling

2.1
2.2
2.3

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Det skal være besluttet og godkjent et formål med databehandlingen
Det skal være opprettet og godkjent en tjenesteavtale og tjenestespesifikk
databehandleravtale mellom Sykehuspartner og databehandlingsansvarlig
Det skal være opprettet og godkjent databehandleravtaler med eventuelle
underleverandører

Brukerkontoer
Med brukerkonto menes en representasjon for en digital identitet. I virksomheten skal alle ansatte ha en personlig
konto. Tilgang til informasjon, informasjonsbehandlingsutstyr og virksomhetsprosesser skal kontrolleres på grunnlag
av virksomhetsbehov og sikkerhetsbehov.
Sikkerhetsprinsipper for brukerkontoer
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

JA

Etterlevd
NEI

I/R

JA

Etterlevd
NEI

I/R

Det skal kun benyttes personlige brukere. Fellesbrukere eller på annen måte
deling av brukerkontoer skal ikke forekomme.
Brukerkontoer skal entydig knyttes opp mot den digitale identitet til den
enkelte, og ivareta kravene om uavviselighet og sporbarhet ved autentisering.
Brukerkontoer skal deaktiveres etter arbeidsforholdet er opphørt eller behovet
for tjenesten bortfaller
Brukerkontoer skal ikke gis administrative rettigheter. For dette formålet skal
personlige administratorkontoer opprettes.
Brukerkontoer skal følge instruks for passordsikkerhet
Kravene til passordlengde og ‐kompleksitet håndheves automatisk av systemet.
Brukere skal hindres i å benytte informasjonsbehandlingsutstyr til ikke‐
autoriserte formål.
Varigheten av aktive sesjoner skal tidsavgrenses for å forhindre brukerne fra å
holde sesjonene åpne slik at ny autentisering kan unngås
Det er gjennomført, eller planlagt gjennomført, en hensiktsmessig opplæring i
bevisstgjøring og regelmessig ajourføring i policy og prosedyrer som er relevant
for brukere av systemet. Dette gjelder alle brukere og administratorer av
systemet, samt eventuelle kontraktører og tredjepartsbrukere.

Spesielt for behandlingsrettede helseregistre
Pasientjournalloven § 22
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3.10

3.11

3.12
3.13
3.14
3.15

Arbeidsforholdet[1][2] til den enkelte skal være entydig identifiserbart så
lenge bruker er pålogget og kunne spores i de behandlingsrettede
helseregistre den enkelte er gitt tilgang til.
Det skal være mulig å entydig identifisere hvem som er arbeidsgiver til den
enkelte ansatte (entydig identitet). Dersom det foreligger flere
ansettelsesforhold skal applikasjonen sørge for at det er entydig i hvilket
forhold den ansatte til enhver tid opptrer.
Identiteten[3] til den enkelte som bruker ett eller flere behandlingsrettede
helseregistre skal være gjennomgående sporbar på tvers av disse.
Autentisering skal støtte identitetsutveksling ved hjelp av SAML forsterket
med kryptografisk signering, eller tilsvarende.
Den autoritative kilden for ansattidentiteter skal være det regionale lønns‐ og
personalsystemet
Den autoritative kilden for organisasjonsenheter i spesialisthelsetjenesten
skal være det til enhver tid gjeldende nasjonale helseadministrative register
(p.t. Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten[4])

[1] Dette kan løses på ulike måter f.eks. vha en kombinert primærnøkkel som alltid består av en
ansatt‐ og en organisasjonsidentifikator.
[2] Arbeidsforholdet omfatter både fast‐ og deltidsansatte, samt innleide og andre som foretaket
har ordnet formell instruksjonsrett over for og registrert i HR‐systemet (Personalportalen).
[3] Programvare som krever systemkonti av ulike slag skal ikke ha systemkonti som kan brukes til å
få tilgang til innholdet i det behandlingsrettede registeret eller tilgang til å opprette nye brukere i
systemet
[4] Fortiden er RESH den autoritative datakilden for organisasjonsenheter i spesialisthelsetjenesten
https://helsedirektoratet.no/helseadministrative‐registre/register‐for‐enheter‐i‐
spesialisthelsetjenesten‐resh
Personlige administratorkontoer
Personlige administratorkontoer skal benyttes for å oppnå eller utføre administrative oppgaver.
Administratorkontoene er knyttet til den ansattes digitale identitet.
Sikkerhetsprinsipper for personlige administratorkontoer
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

JA

Etterlevd
NEI

I/R

Administratorkontoer skal knyttes opp mot en digital identitet, slik at kravet om
uavviselighet og sporbarhet ivaretas.
Administratorkontoer skal følge instruks for passordsikkerhet
Kravene til passordlengde og ‐kompleksitet håndheves automatisk av
systemet.
Administratortilgang skal begrenses iht. dokumentert behov
Administratorkontoer skal deaktiveres når behovet bortfaller

Upersonlige system‑ og administratorkontoer
Med upersonlige system‐ og administratorkontoer menes kontoer som ikke er knyttet til person, dvs. kontoer som
”root”, ”db_admin”, ”administrator” og så videre, samt også servicekontoer. Tilgang til disse skal begrenses.
Sikkerhetsprinsipper for upersonlige system‐ og administrasjonskontoer
5.1
5.2

JA

Etterlevd
NEI

I/R

System‐ og administratorbrukere skal opprettes med unike passord, og
passordet skal ha høy kompleksitet, i tråd med instruks om passord
System‐ og administratorpassord skal inngå i virksomhetens passordhvelv.

Autentisering
Med autentisering menes som regel verifisering av en brukerkonto gjennom passord eller andre mekanismer. En
digital identitet kan ha flere brukerkontoer, og tilgang til informasjonssystemer styres som hovedregel gjennom
autentiseringen av en brukerkontos passord. I henhold til pasientjournalloven § 22 skal det være tilgangsstyring,
logging og etterfølgende kontroll.
Sikkerhetsprinsipper for autentisering
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

l

6.9

6.10

6.11
6.12
6.13

Etterlevd
JA NEI I/R

Autentisering skal gjøres mot sentral autentiseringsløsning
Passord skal transporteres kryptert etter gjeldende policy i Helse Sør‐Øst.
Passord skal lagres som hash etter gjeldende policy i Helse Sør‐Øst.
Systemet skal kunne håndheve vedtatt instruks for passordkompleksitet
Passord er personlige og skal ikke deles
Passord skal aldri oppbevares skriftlig, annet enn i godkjent hvelv
Passord skal ikke benyttes i klartekst ved bruk av maskinelle rutiner, f.eks. i
script.
Autentiseringen må ha tilstrekkelig styrke ihht gjeldende retningslinjer.
Styrken på autentiseringen avgjøres av anbefalingen fra en risikovurdering av
tjenesten.
Nasjonale føringer legges til grunn [1].
Det skal benyttes to‐faktorautentisering, hvorav passord er en av faktorene ved:

l

Tilgang fra eksterne nettverk (ekstranett, Internett,
leverandører)
Tilgang fra klientnettverket mot admin nettverket

Styrken på autentiseringen avgjøres av anbefalingen fra en risikovurdering av
tjenesten.
Nasjonale føringer legges til grunn[2].
Passordhvelv skal benyttes for alle ikke‐personlige kontoer, for eksempel
servicekontoer eller administratorbrukere

Alle tilgangsforespørsler til integrasjonsgrensesnitt skal
autentiseres vha en internasjonal standard tilsvarende Security
Assertion Markup Language[3]
Informasjonssystemer skal støtte Single Sign‐On (SSO)
Ansatte i andre virksomheter skal kunne automatisk autentiseres
vha en internasjonal standard og protokoll for sikker utveksling av
identiteter mellom ulike organisasjoner tilsvarende SAML (Security
Assertion Markup Language)

[1]
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk‐
for‐autentisering‐og‐uavviseli/4/id505929/
[2]
https://www.regjeringen.no/nb/dokument/dep/kmd/lover_regler/retningslinjer/2008/rammeverk‐
for‐autentisering‐og‐uavviseli/4/id505929/
[3] https://www.oasis‐open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=security
Autorisering (tilgangsstyring)
Med autorisering menes å gi korrekte tilganger til en autentisert konto. I virksomheten er det som hovedregel
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katalogtjenesten Active Directory som er autoritativ for rettigheter og tilganger.
Det settes en rekke krav til tilgangsstyring for behandlingsrettede helseregistre. Dette gjelder for både
virksomhetsinterne og regionale journalsystemer. I pasientjournalloven §22 står det at “Den
databehandlingsansvarlige “og databehandleren“ skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørges for
tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet”. “Dette
omfatter blant annet å sørge for tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll”. Pasientjournalloven § 19 gjelder
tilgjengeliggjøring av helseopplysninger dvs. informasjonsdeling mellom helsepersonell i forbindelse med
helsehjelp. I § 19 første ledd står det at “Innenfor rammen av taushetsplikt skal den databehandlingsansvarlige
sørge for at relevante og nødvendige helseopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende
helsepersonell når dette er nødvendig for å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelpen til den enkelte.”
Pasientjournalloven åpner for nye måter å organisere pasientjournaler og tilganger til slike journaler. Loven endrer
imidlertid ikke på kravet og forutsetningen om at det kun skal gis tilgang til opplysninger som er nødvendige og
relevante for å yte helsehjelp, og rammene for helsepersonells taushetsplikt er ikke endret i forhold til den tidligere
lovgivningen. Dette følger av alminnelige regler om taushetsplikt for helsepersonell, og forutsetningen er presisert i
blant annet pasientjournalloven § 6, § 7 og i § 19. Dette innebærer at løsninger med felles behandlingsrettede
helseregistre må kunne ivareta de grunnleggende kravene knyttet til konfidensialitet om pasientenes
helseopplysninger.
Sikkerhetsprinsipper for autorisering
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

JA

Tilganger skal være basert på rollestyring
Tilganger skal være på et lavest mulig nivå
Tilganger skal være tidsbegrenset for innleid personell, og skal ikke
overskride innleieavtalens varighet
Tilganger skal fjernes når formålet opphører
Tilganger skal loggføres, endringer i tilganger og hvem som beslutter
endringer i tilganger skal loggføres

Spesielt for behandlingsrettede helseregistre
PJL §22
POL§13
POF §§ 2‐1, 2‐11, 2‐12, 2‐13, 2‐14

7.6

7.7

7.8

7.9
7.10

7.11

7.12

Etterlevd
NEI
I/R

Etterlevd
JA

NEI

I/R

Behandlingsrettede helseregistre skal støtte attributtbasert tilgangskontroll
der attributtene som benyttes til autorisasjon (tilgangskontroll) minimum
omfatter ansettelses‐ eller arbeidsforholdet til brukeren og rollen [1] brukeren
har i sitt påloggede arbeidsforhold.
Rollen [2] brukeren har i et behandlingsrettet helseregister skal avgjøre
hvilken tilgang brukeren får til informasjonen og applikasjonsfunksjonene i det
behandlingsrettede registeret.
Attributtene som følger med identiteten til den ansatte/innleide ved pålogging
til et behandlingsrettet helseregister, skal i tillegg kunne avgjøre hvilke
tilganger den ansatte har til funksjonene i det behandlingsrettede
helseregisteret.
Rollen [3] den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal skille
dennes tilganger begrenset i forhold til pasienter i aktiv behandling [4] på
angitte organisasjonsenheter, samt tid i forkant og etterkant av aktiv
behandling.
Rollen den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal gi
mulighet for den ansatte selv til å beslutte tilgang til ikke‐aktive[5] pasienter.

Rollen den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal
gi mulighet for den ansatte til å beslutte tilgang for en kollega som
selv ikke har tilgang til pasienten som ikke er under aktiv
behandling.
Rollen den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal
gi mulighet for tilgang til pasienter via «arbeidsgruppe» (postliste)
(organisering og gruppering av pasienter uten avhengighet til
organisasjonens formelle enheter)

7.13

Rollen den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal gi
mulighet for å eksplisitt beslutte tilgangen til pasienter begrenset til (skal
kunne velge en eller flere kriterier samtidig):
a. hvilke sett av organisasjonsenheter pasienten tidligere har vært
behandlet ved innen et foretak, eller hele foretaket under ett
b. hvilke sett av organisasjonsenheter pasienten tidligere har vært
behandlet ved på tvers av flere foretak, eller inkludert et eller flere hele
foretaket
c. gitte diagnoser/kombinasjoner av diagnoser, eller alle diagnoser
d. antall måneder/år tilbake i tid for når pasienten ble behandlet av gitt
org.enhet
e. inkluder døde pasienter ja/nei
f. pasienter i et gitt pasientforløp

7.14

Rollen den ansatte innehar i et behandlingsrettet helseregister skal gi
mulighet for å delegere pasienter til en eksisterende arbeidsgruppe ut fra
følgende utvalgskriterier:
a. pasienter som har vært behandlet ved gitte sett av
organisasjonsenheter innen et foretak, eller hele foretaket under ett
b. pasienten som har vært behandlet ved gitte sett av
organisasjonsenheter på tvers av flere foretak, eller et eller flere
foretaket
c. pasienter med valgt kombinasjon(er) av diagnose‐ og prosedyrekoder,
eller alle diagnoser
d. antall måneder/år tilbake i tid for når pasienten ble behandlet av gitt
org.enhet
e. inkluder døde pasienter ja/nei
f. pasienter i et gitt pasientforløp

7.15

Det skal være mulig å entydige identifisere hvem som er juridisk
[6] og/eller medisinsk ansvarlig [7]for en gitt pasienten innen en
juridisk enhet og på tvers av juridiske enheter involvert i
pasientens behandling.

[1] Rollen brukeren har er definert i den regionale rollemodellen f.eks. «lege», «sykepleier»,
«farmasøyt», osv.
[2] Det forutsettes at den enkelte ansatt/innleide kan ha ulike roller i ulike arbeidsforhold
[3] Tidsperspektivet må enkelt kunne endres og varieres avhengig av rolle.
[4] Inneliggende og poliklinikk.
[5] Pasienter som ikke har noen aktive forhold til foretak
[6] Med juridisk ansvar menes den organisasjonsenheten som juridisk har ansvaret for pasientens
behandling
[7] Med medisinsk ansvar menes den legen eller psykolog som er pasientansvarlig
IAM og Identitetsforvaltning
Dette kapittelet gjelder kravstilling til applikasjoner som skal benytte IAM (Identity and Access Management –
Identitets‐ og tilgangsstyring).
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Sikkerhetsprinsipper for IAM
8.1

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Applikasjonen må støtte federering som autentiseringsmekanisme
Applikasjonen må støtte anerkjente federeringsteknologistandarder (f.eks. SAML
2.0 eller OpenID Connect) som autentiseringsmekanisme.
Ved bruk av SAML bør applikasjonen støtte "Service Provider initiated"
federeringsprosess.
Ved pålogging til kliniske applikasjoner må som minimum attributtene brukerid,
organisasjonstilknytning og rolle tas imot og behandles for å etablere
sikkerhetssesjon.
Applikasjonen må håndheve sikkerhetssesjonen. Dette inkluderer, men er ikke
begrenset til inaktivitet, start‐ og sluttidspunkt på token.
Ved behov for ny eksplisitt autentisering (reautentisering og/eller autentisering
av annen bruker) i en allerede etablert sikkerhetssesjon bør applikasjonens
federeringfunksjon benyttes.
Applikasjonen bør ha mulighet til å falle tilbake til alternativ
autentiseringsmekanisme dersom federeringsløsning er deaktivert eller
utilgjengelig.
Ved vellykket autentisering av en bruker som ikke er autorisert til å benytte
applikasjonen, skal applikasjonen ikke falle tilbake til alternativ
autentiseringsmekanisme.Sluttbruker får beskjed om nektet adgang.
Tilgang til funksjonalitet og pasientdata i applikasjonen må baseres på
kombinasjon av brukers rolle og organisasjonstilknytning. I hovedsak gir rolle
tilgang til funksjoner mens organisasjon styrer pasienttilgang. Dette støttes ved
bruk av interne tilgangskontrollmekanismer og/eller ekstern
autoriseringstjeneste.
Applikasjonen bør spørre ekstern autoriseringstjeneste om det finnes en aktiv
pasient‐behandlerrelasjon dersom intern tilgangskontrollmekanisme ikke kan
avgjøre tilgang.
Dersom ekstern autoriseringstjeneste benyttes må kall mot denne gjøres iht
internasjonale autoriseringsstandarder som f.eks. XACML og OAuth
Applikasjonen må være i stand til å tilpasse seg Helse Sør‐Østs
sikkerhetsarkitektur relatert til attributtbasert tilgangskontroll (ABAC)
Ved nektet tilgang bør applikasjonen presentere begrunnelsen på en forståelig
måte til sluttbruker.
Applikasjonen må støtte én entydig regional bruker‐ID per person (identitet)
Applikasjonen bør støtte gruppering av rettigheter ved at roller for tilgang kan
defineres og gis rettigheter slik at brukere kan tildeles roller i stedet for
individuelle rettigheter
Applikasjonen må støtte at det kan være flere roller og/eller organisasjoner
knyttet til samme entydige bruker‐ID
Applikasjonen må støtte unik identifikator for entydig identifikasjon av
organisasjonsenheter.
Leverandøren må tilpasse sitt produkt slik at tilganger kan differensieres på hvor
den ansatte jobber til enhver tid
Applikasjonen må støtte provisjonering (oppretting, lesing, endring og sletting)
via standardisert programmeringsgrensesnitt (API). Programmeringsgrensesnittet
må:
‐ Være godt nok dokumentert til at en erfaren utvikler kan benytte grensesnittet
uten opplæring
‐ Ha standardisert autentiseringsmekanisme
‐ Benytte kryptert kommunikasjon
‐ Kommunisere over HTTP, LDAP eller SQL

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

8.9

8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18

8.19

Programmeringsgrensesnittet bør:
‐ Være REST‐API over HTTPS tilnærmet SCIM‐standarden
APIet må muliggjøre provisjonering av påloggingsklare brukere med
forhåndsdefinerte standardtilganger uten behov for manuelle tilleggsoperasjoner
APIet bør muliggjøre tildeling av individuelle rettigheter i tillegg til
standardtilganger
Applikasjonen bør tilby et brukergrensesnitt for brukeradministrasjon, i tillegg til
APIet
APIet må muliggjøre uthenting av eksisterende data knyttet til bruker, rolle,
organisasjon og tilganger fra applikasjonen

8.20
8.21
8.22
8.23

Sperring
Den enkelte pasient skal kunne motsette seg at helseopplysninger blir brukt i den videre behandling av pasienten.
Dette refereres oftest til som "rett til sperring". Behandlingsrettede helseregistre må dermed ha støtte for å sperre
tilgang til helseopplysninger for en valgt pasient. samt for at sperrede opplysninger skal kunne åpnes enten etter
pasientens eget ønske eller dersom behandler vurderer at det foreligger “tungtveiende grunner” etter pasient‐ og
brukerrettighetsloven § 5‐3.
I Pasientjournalloven § 7 litera c står det at ”Behandlingsrettede helseregistre skal være utformet og organisert slik
at krav fastsatt i eller i medhold av lov kan oppfylles. Dette gjelder blant annet regler om» «c) retten til å motsette
seg behandling av helseopplysninger, jf. § 17”
I Pasientjournalloven § 17 står det at ”Pasienten eller brukeren kan motsette seg at a) helseopplysninger i et
behandlingsrettet helseregister med hjemmel i §§ 8 til 10 gjøres tilgjengelig for helsepersonell etter § 19, jfr.
helsepersonelloven §§ 25 og 45 og pasient‐ og brukerrettighetsloven § 5‐3.”
Manuell støtte i forkant for sperring:
l

l

Journalansvarlig skal forklare pasienten konsekvensen ved sperring, og at det eventuelt kan ha betydning for
videre helsehjelp. Dersom pasienten er samtykkekompetent, og har fått forklart konsekvensene, skal pasientens
krav om sperring etterkommes. Journalansvarlig er person som omtalt i helsepersonelloven § 39 andre ledd.
Journalansvarlig skal være oppnevnt, og har ansvar for innhold av journal, og vil normalt være den som må vurdere
krav om retting, sletting og sperring.
Dersom ikke kravet etterkommes, skal det sendes informasjon til pasienten om retten til å klage til helsetilsynet i
fylket.

Behandlingsrettede helseregistre må derfor understøtte at pasienten kan detaljere hvem som ikke skal kunne ha
tilgang i sin journal og hva det /hvilken informasjon det skal begrenses innsyn i.
Tabellen under gir kravene til slik sperring. Kravene gjelder både internt i et helseforetak og mellom helseforetak.
Kravene skal anvendes både på eksisterende informasjon og dokumenter og framtidig informasjon og dokumenter
som skal etableres.
Spesielt for behandlingsrettede helseregistre
PJL §§7c og 17, første ledd bokstav a og ande ledd

9.1

9.2

9.3

9.4

Etterlevd
JA

NEI

I/R

Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter forespørsel
fra en pasient, å kunne begrense tilgangen til journalen til en pasient, slik at
en navngitt person, eksempelvis nabo eller nær slektning eller andre
entydige identifiserbare personer, ikke skal ha tilgang til hele eller utvalgte
deler av journalen til pasienten.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter forespørsel
fra en pasient, å kunne begrense tilgangen til journalen til en pasient, slik at
utelukkende (alle) enkeltpersoner eller enkeltpersoner i en gitt rolle,
eksempelvis alle leger, skal ha tilgang til journalen til pasienten, og dermed
sperre tilgangen for alle andre.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter forespørsel
fra en pasient, å kunne begrense tilgangen til journalen til en pasient, slik at
kun ansatte som tilhører en eller flere organisasjonsenheter, eksempelvis
avdeling på et lokalsykehus, skal ha tilgang til journalen til pasienten, og
dermed sperre tilgangen for alle andre brukerne.
Kriteriene i krav 9.2 og 9.3 (de to foregående kravene) skal kunne kombineres
for å definere hvem som skal gis tilgang til journalen til en pasient, og
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dermed sperre tilgang for alle andre.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter forespørsel
fra en pasient, å kunne begrense tilgangen til journalen til en pasient, slik at
alle enkeltpersoner eller enkeltpersoner i en gitt rolle, eksempelvis
sykepleier eller fysioterapeut, ikke skal ha tilgang til journalen til pasienten,
og dermed sperre tilgangen for disse brukerne.

9.5

Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter
forespørsel fra en pasient, å kunne begrense tilgangen
tiljournalen til en pasient, slik at ansatte tilhørende en eller flere
organisasjonsenheter, eksempelvis en avdeling, lokalsykehus
eller foretak, ikke skal ha tilgang til journalen til pasienten, og
dermed sperre tilgangen for disse brukerne.
Kriteriene i krav 9.5 og 9.6 (de to foregående kravene) skal kunne
kombineres for å definere hvem som ikke skal gis tilgang til
journalen til en pasient.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter
forespørsel fra en pasient, å kunne sperre tilgangen for en
definert periode, inkludert på ubestemt tid fremover, til enkelt
dokumenter i journalen til en pasient. Kravet må kunne
gjennomføres på dokumenter sperret etter alle kriteriene angitt,
ref kravsettene angitt under 9.1‐9.7.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter
forespørsel fra en pasient, å kunne sperre tilgangen for en
definert periode, inkludert på ubestemt tid fremover, til enkelte
dokumenttyper som vil bli opprettet i journalen til en pasient.
Kravet må kunne gjennomføres på dokumenter sperret etter alle
kriteriene angitt, ref. kravsettene angitt under 9.1‐9.7.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter
forespørsel fra en pasient, å kunne sperre tilgangen for alle
dokumenter som er opprettet i en definert periode i journalen til
en pasient.
Det skal være mulig i et behandlingsrettet helseregister og etter
forespørsel fra en pasient, å kunne kun gi tilgangen for alle
dokumenter som er opprettet i en definert periode i journalen til
en pasient.

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

Ikke‑benekt (Digital signering med sertifikat)
Etterlevd
JA NEI I/R

Spesielt for behandlingsrettede helseregistre
10.1 Avsender skal kunne digitalt signere utvalgte dokumenter med kvalifisert sertifikat

Sporbarhet
Med sporbarhet menes å kunne bevare nødvendige detaljer knyttet til en handling. Under begrepet sporbarhet
ligger også begrepet uavviselighet, som er å bekrefte at en handling eller et informasjonselement er uendret, og at
det entydig kan knyttes til en bestemt digital identitet. Uavviselighet er i mange sammenhenger også omtalt som
ikke‐benekting. Uavviselighet benyttes også i sammenheng med autorisering og autentisering.
I henhold til pasientjournalloven § 22 skal det være tilgangsstyring, logging og etterfølgende kontroll. Bruk av
informasjonssystem skal dokumenteres. Dette følger av pasientjournalloven § 22, jf. personopplysningsforskriften §
2‐8 og § 2‐14. Det stilles videre krav om at loggene skal kontrolleres.
Det følger av pasientjournalloven § 18 at “Pasienten eller brukeren har rett til informasjon og innsyn i
behandlingsrettede helseregistre etter pasient‐ og brukerrettighetsloven § 5‐1, helsepersonelloven § 41 og
personopplysningsloven § 18 flg. Dette omfatter også innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert
helseopplysninger som er knyttet til pasientens eller brukerens navn eller fødselsnummer.”
Behandlingsrettede helseregistre må derfor understøtte krav om sporbart på hvem som har fått tilgang til eller
utlevert helseopplysninger.
Etterlevd
JA NEI I/R

Sikkerhetsprinsipper for sporbarhet
Alle relevante handlinger skal logges. Relevante handlinger skal måles opp mot informasjonssystemet,
men som et minimum skal følgende logges:
l
l

11.1

l
l
l

11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Alle typer innlogginger, inkl. forsøk på innlogginger
Oppretting, endring og sletting av informasjonsobjekter
Oppretting, endring og sletting av andre brukere
Innsyn eller endring i helseopplysninger
Endringer, eller forsøk på endringer, i systemkonfigurasjonen

Endringer i en tjeneste skal dokumenteres i systemdokumentasjonen, og endringer som påvirker
informasjonssikkerheten skal risikovurderes
Logging skal legge til rette for at helseforetakene kan avdekke sikkerhetsbrudd og forsøk på misbruk
skal kunne oppdages
Logger skal tilgangsstyres slikt at de beskyttes mot manipulering/endring
Logger skal ha tidsstempling og være synkronisert mot sentral NTP‐server
Logger som er relevante for informasjonssikkerheten skal kunne overføres til sentralt loggmottak
Logger skal gjennomgås manuelt eller automatisk basert på forhåndsdefinerte kriterier.
Logger skal oppbevares i tråd med krav. Som minimum gjelder 6 måneders lagring for
sikkerhetslogger, lagring utover dette må spesifiseres i avtale. For pasientjournallogger eller andre
logger knyttet til behandlingsrettede registre, gjelder egne krav.

Spesielt for behandlingsrettede helseregistre
PJL §§ 18, 22 og 23
POL §§13, 14, 16 og18f
POF §§ 2‐4, 2‐5, 2‐11, 2‐14 og 2‐16
All definert aktivitet i behandlingsrettede helseregistre skal loggføres dog ikke være begrenset til følgende funksjoner/aktiviteter:

11.9

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Etterlevd
JA NEI I/R

pålogging
utlogging
åpning av pasientjournal
lesing i pasientjournal
skriving i pasientjournal
sletting» av opplysninger i pasientjournal
sperring av pasientjournal
fletting
utskrift
oppretting og endring av tilganger og rettigheter
kopiering og sletting av brukerroller
eksport av datasett
søk som er gjort

Følgende informasjon skal minimum lagres ved tilgang og aktivitet i et behandlingsrettet helseregister:

11.10

a. Bruker, og hvilken av brukerens roller som var aktiv, som har forsøkt utført eller gjennomført tilgang/enhver form for aktivitet
b. Dataelement endret
c. Om dataelement endret er opprettet, lest, endret, skrevet ut, slettet eller annen aktivitet som det er mulig for autoriserte å gjennomføre

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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d. Tidspunkt for gjennomføring/hendelsen
e. Angivelse av enhet hvor aktivitet/uautorisert tilgang er forsøkt utført og evt. gjennomført
11.11
11.12

Det skal være mulig manuelt og automatisert å hente ut loggdata fra behandlingsrettede helseregistre
Tjenestekonsumenter fra andre juridiske enheter som bruker delsystemene i løsningen, skal kunne spores i regional klinisk løsning,
samt i den plattformen og de infrastrukturtjenester som utgjør sikkerhetsarkitekturen

Serversikkerhet
Med serversikkerhet menes de tiltakene som er implementert for å oppnå akseptabel risiko for servere.
Sikkerhetsprinsipper for serversikkerhet
12.1
12.2
12.3

l
l

12.7

Etterlevd
NEI
I/R

Serveren skal som minimum herdes i tråd med instruks fra
Sykehuspartner. Ved konflikt i kravsett mellom
applikasjonsleverandør og Sykehuspartner, skal det gjennomføres
risikovurdering
Serveren skal ha installert gjeldende sikkerhetsoppdateringer og
antivirussignaturer innen rimelig tid iht. kritikalitet.
Serveren skal inngå i driftsovervåkingen.
Servere skal ha identifiserte krav for:

12.4

12.5
12.6

JA

l

Back‐up
Forsvarlig patching
Tilgjengelighet, inkludert:
¡ Feilrettingstid
¡ Redundans og GEO redundans

Serveren skal synkronisere klokken mot sentral NTP‐server
Serveren skal avgi logger til sentralt loggmottak
Bruk av ressurser skal inn i regime for overvåking og justering, og
det bør foretas beregninger over framtidige kapasitetsbehov for å
sikre at systemet oppnår påkrevd ytelse

Klientsikkerhet
Med klientsikkerhet menes de tiltakene som er implementert for å oppnå akseptabel risiko for klienter.
Sikkerhetsprinsipper for klientsikkerhet
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Klienter skal ha kryptert harddisk
Klienter skal ha automatisk installasjon av
sikkerhetsoppdateringer og antivirussignaturer
Klienter skal ha automatisk låsing av skjerm m/ passord
Klienter skal være innkjøpt, forvaltet, konfigurert og godkjent av
virksomheten. Klienter som ikke eies av Virksomheten kan heller
ikke kobles til virksomhetens nettverk uten at det foreligger en
godkjent risikovurdering (gjelder ikke gjestenettverk).
Brukere skal ikke ha administrasjonsprivilegier på egen klient.
Brukere skal ikke kunne deaktivere lokale sikkerhetskontroller
Klienter skal avlevere relevante logger til sentralt loggmottak
Klienter skal kun ha godkjent programvare installert
Klienter skal alltid benytte VPN når man er utenfor
Virksomhetens infrastruktur, for eksempel private eller offentlige
nettverk
Klienter skal autentiseres gjennom klientsertifikater for å kunne
koble seg på Virksomhetens nettverk.

Applikasjonssikkerhet
Med applikasjonssikkerhet menes sikkerhet i de tjenestene som benyttes for å utføre databehandlingen.
Sikkerhetsprinsipper for applikasjonssikkerhet
14.1
14.2
14.4
14.5
14.6
14.7

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Applikasjonen skal ha egen tilgangskontroll, med autentisering
og autorisering mot sentral tjeneste
Applikasjonen skal avgi relevante sikkerhetslogger til sentralt
loggmottak
Applikasjonen skal styres gjennom Virksomhetens
applikasjonsforvaltning
Det skal legges til rette for effektiv og hurtig installasjon av
sikkerhetsoppdateringer. Om nødvendig skal det opprettes eget
testmiljø for å verifisere oppdateringene
Applikasjonen skal benytte en trelagsarkitektur for å begrense
eksponering av bakenforliggende database
Applikasjonen skal kryptere data som går i transitt utenfor vår
fysiske kontroll

Administrasjon
Med administrasjon menes den driftsoppgaven som må utføres for at IKT‐utstyr og tjenester skal fungere i tråd med
hensikt og formål.
Sikkerhetsprinsipper for administrasjon
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Administrasjon av virksomhetens servere og tjenester skal gjøres
gjennom et eget administrasjonsnettverk
Administrasjon av virksomhetens servere og tjenester skal gjøres
av autorisert personell, med tilhørende personlige
administratorbrukere
Det skal benyttes to‐faktorautentisering for å koble til
administrasjonsnettverket
Administrasjonsnettverket skal ikke ha tilgang til Internett eller
andre eksterne nettverk
Servere i administrasjonsnettverket skal sikkerhetsoppdateres på
lik linje som vanlig produksjonsutstyr
Servere i administrasjonsnettverket skal avgi logger til sentralt
loggmottak på lik linje som vanlig produksjonsutstyr
Utveksling av informasjon og programvare mellom virksomheter
må baseres på en formell utvekslingspolicy, gjennomført i
henhold til utvekslingsavtaler, og skal være i samsvar med all
relevant lovgivning.

Avhending
Med avhending menes at IKT‐utstyr må skiftes ut. Dette innebærer at IKT‐utstyret ikke lenger vil inngå i
informasjonsbehandlingen i virksomheten, og skal enten destrueres, resirkuleres, selges, leveres tilbake til leasing
leverandør, gis bort eller på annen måte avslutte det juridiske eierskapet hos virksomheten.
Sikkerhetsprinsipper for avhending
16.1

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Avhending av IKT‐utstyr som inneholder helse‐ eller
personopplysninger skal alltid sikres mot uautorisert innsyn.og

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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16.2
16.3

gjøres slik at innholdet garantert ikke kan gjenskapes
Lagringsmedium som inneholder helse‐ eller personopplysninger,
selv om disse er kryptert, skal merkes på en tilstrekkelig måte.
Avhending til tredjepart kan ikke gjennomføres før det foreligger
godkjent risikovurdering og signert databehandleravtale

Leverandører og annet eksternt personell
Med leverandører menes ekstern tredjepart som utfører databehandling, vedlikehold, service, drift, forvaltning eller
lignende på vegne av virksomheten.
Sikkerhetsprinsipper for leverandører
17.1

17.2

17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Alt innleid personell, samt leverandører som utfører
tidsbegrenset arbeid på vegne av virksomheten skal signere
taushetserklæring
Alle leverandører som utfører databehandling på vegne av
helseforetakene i Helse Sør‐Øst, eller arbeid hvor innsyn i helse‐
og personopplysninger er jevnlig forventet å forekomme, skal
signere databehandleravtale
Alle leverandører som skal behandle helse‐ og
personopplysninger skal kunne dokumentere egen
informasjonssikkerhet
All leverandørtilgang skal gjøres gjennom Virksomhetens
leverandørportal
Leverandører kan ikke gis administratortilgang til IKT‐utstyr i
virksomhetens nettverk, uten at det foreligger en godkjent
risikovurdering
Leverandører kan ikke flytte eller kopiere data ut fra IKT‐utstyr i
Virksomhetens nettverk, uten at det foreligger en godkjent
risikovurdering
Når leverandører gis tilgang skal det etableres tekniske barrierer
som hindrer leverandøren i å få tilgang til annet enn hva som er
formålet med tilgangen.

Datakommunikasjon
Med datakommunikasjon menes flytting eller kopiering av data mellom noder i Helse Sør‐Øst sitt nettverk. Det skal
etableres ett felles fysisk datanettverk for Helse Sør‐Øst, som kan segmenteres logisk etter behov. Det er
Sykehuspartner som skal etablere og drifte logiske og fysiske nettverk i Helse Sør‐Øst. Nye nettverk skal opprettes
som en forlengelse av dette felles datanettverket.
Sikkerhetsprinsipper for datakommunikasjon
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5

18.6

Etterlevd
NEI

I/R

Sykehuspartner har ansvar for etablering, drift og kontroll av fysiske og logiske
nettverk i Helse Sør‐Øst
Helse Sør‐Øst sitt fysiske nettverk skal logisk oppdeles for å understøtte god
informasjonssikkerhet
Løsninger med behov for datakommunikasjon skal støtte mikrosegmentering
Åpninger mellom logiske nettverk skal kun skje etter risikovurderinger
Fysiske eller logiske nettverk som ikke kontrolleres av Sykehuspartner, anses å
være ekstranettverk. Ekstranett og andre eksterne nettverk skal
sammenkobles gjennom Helse Sør‐Øst WAN‐mottak. Lokale VPN‐forbindelser
m.v. mot ekstranett eller tredjepart er ikke tillatt
Alt utstyr som skal bruke SNMP må støtte og konfigureres til å bruke SNMP v3
eller høyere. SNMP skal konfigureres til å bruke autentisering og kryptere
trafikken.

Spesielt for behandlingsrettede helseregistre

POF § 2‐11

18.7

JA

JA

Etterlevd
NEI

I/R

All datatrafikk mellom endepunktene i et behandlingsrettet helseregister eller
mellom behandlingsrettede helseregistre skal være kryptert på
applikasjonslaget ihht. Helse Sør‐Øst kryptoinstruks. Se eget
dokument: Fellesregional kryptopolicy.

Sonemodell
Med sonemodell menes arkitekturbeslutningen hvor Helse Sør‐Øst har etablert en sonemodell basert på fire
sikkerhetsnivåer.
Sikkerhetsprinsipper for sonemodell
19.1
19.2

19.3
19.4

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Kommunikasjon skal alltid initieres av tjenesten i det høyeste
sikkerhetsnivået
Informasjon som går mellom sikkerhetsnivåer skal alltid
avidentifiseres/filtreres før informasjonen forlater sitt
opprinnelige sikkerhetsnivå
Brannmurer skal være lukkede inntil en godkjent risikovurdering
gir rom for en endring. Åpninger skal så langt som mulig være i et
1:1‐forhold, og for å understøtte dette skal fil‐sluser eller
lignende benyttes så langt som mulig
Informasjon som hentes fra en lavere sikkerhetskontekst skal
alltid kontrolleres for ondsinnet kode eller tilsvarende

Angrepsflate
Med angrepsflate menes summen av de tjenester og servere som virksomheten eksponerer mot Internett og som
dermed utgjør virksomhetens digitale fotspor.
Sikkerhetsprinsipper for angrepsflate
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5

JA

Etterlevd
NEI
I/R

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Angrepsflaten skal begrenses til et minimum
Alle tjenester som eksponeres eksternt skal penetrasjonstestes, uavhengig av
sikkerhetsnivå
Alle tjenester som eksponeres eksternt skal plasseres i virksomhetens DMZ
Kompromitterte tjenester i DMZ skal ikke kunne benyttes til å gjennomføre
angrep mot bakenforliggende systemer
En ekstern klient skal aldri kunne sende datapakker inn i systemer bak DMZ.
For å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet, skal det benyttes fil‐sluser hvor
trafikkflyten snus

Sikker print
Sikker Print er virksomhetens løsning for utskrifter.
Sikkerhetsprinsipper for Sikker print
21.1
21.2

Enheter skal være koblet opp mot Sikker Print løsningen
Enheter som kan skrive ut skal stå i et eget VLAN

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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21.3
21.4
21.5

Enheter som bruker Sikker Print skal ha automatisk utlogging etter bruk eller
inaktivitet
Enheter skal være innkjøpt, forvaltet, konfigurert og godkjent av Virksomheten.
Enheter som ikke eies av Virksomheten kan heller ikke kobles til Virksomhetens
nettverk uten at det foreligger en godkjent risikovurdering
Brukere skal ikke ha administrasjonsprivilegier på utskriftsenheter. Brukere skal
ikke kunne deaktivere lokale sikkerhetsfunksjoner på disse enhetene.

Dokumentasjon
Virksomheten skal dokumentere informasjonssystemene sine, inkl. konfigurasjon. Dette er forankret i
personopplysningsforskriften § 2‐16.
Sikkerhetsprinsipper for dokumentasjon
22.1
22.2
22.3

JA

Etterlevd
NEI
I/R

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Det er etablert rutiner for bruk av systemet/løsningen
Systemdokumentasjon er lagret og holdes oppdatert på godkjent område for
oppbevaring i minst fem år etter siste endring
Det er opprettet planer for business continuity og disaster recovery for
systemet

Publikumstjenester
Hvis tjenesten regnes som en publikumstjeneste skal tabellen under fylles ut.
Sikkerhetsprinsipper for publikumstjenester
23.1
23.2
23.3

23.4

Publikumstjenester skal settes opp på eget separat nettverk
Er Datatilsynets retningslinjer for bruk av informasjonskapsler fulgt?
Følger tjenesten lovkravene til universell utforming av IKT?
Alle eksterne nettsteder driftet av virksomheten, som har informasjon annet enn
kontekst 1 – Åpen,
inkludert alle sider som har noen form for pålogging, skal være utstyrt med
digitalt sertifikat, og konfigurert
for sikker kommunikasjon i henhold til kravene i virksomhetens
krypteringsgspolicy.

Terminering av eksisterende tjenester
Hvis tjenesten erstatter eller fører til nedstenging av eksisterende tjeneste skal tabellen under fylles ut.
Stenging av eksisterende tjeneste
24.1
24.2
24.3
24.4

JA

Etterlevd
NEI
I/R

Forsvarlig avhending av eksisterende utstyr
Lukking av brannmursåpninger
Fjerne system‐ eller administratorkontoer
Markere systemet som inaktivt i tjenestekatalogen

Annet
Fyll inn annen relevant informasjon om systemet/tjenesten:

Avvik eller dissens
Avvik på denne instruks meldes i virksomhetens avvikssystem (Synergi).
Informasjonssikkerhetsleder/personvernombud skal varsles.

Definisjoner
Se eget dokument: Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet

Endringer fra forrige versjon
Etablert som del av regionens felles styringssystem for informasjonssikkerhet.

Referanser
Prinsippene for anvendelse og forvaltning av dokumentet er beskrevet i dokumentet Overordnede
prinsipper for regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet .

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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Prosedyre

VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU‑
løsninger med IKT‑grensesnitt og tilkobling til
nettverk



Foretaksomfattende (nivå 1 ‐ felles Vestre Viken)/01. Ledelse, kvalitetsstyring og

organisasjon/Personvern/Informasjonssikkerhet/03. Gjennomførende dokumenter ‐ systemkrav
Målgruppe



Felles for foretaket

Hensikt
l

l
l

Denne instruks er et generisk utgangspunkt for kravspesifikasjon ved anskaffelser av MTU‐løsninger med IKT‐
grensesnitt/tilkobling til helseforetakets nettverk.
Vedlegget til instruksen skal besvares av leverandør ved anskaffelse av MTU.
Dersom MTU‐utstyr først senere er tenkt koblet mot helseforetakets nettverk, skal likevel kravspesifikasjonen
brukes.

Ansvar
l

l

l
l

l

Administrerende direktør er databehandlingsansvarlig for all behandling av helse‐ og personopplysninger med
tilknytning til helseforetaket. Administrerende direktør har ansvar for at alle personopplysninger blir behandlet iht
gjeldende lovverk, se spesielt helseregisterloven og personopplysningsloven med forskrift.
Informasjonssikkerhetsleder: Gjennomfører eller bistår i gjennomføring av risikovurdering, og vurderer og
eventuelt godkjenner akseptabelt sikkerhetsnivå på vegne av administrerende direktør.
Ledere på alle nivåer har ansvar for oppfylling av dokumentet i egen enhet.
Ansatte eller andre som på vegne av helseforetaket deltar eller er ansvarlige for anskaffelse av MTU skal
forholde seg til kravene gitt i dette dokumentet.
Leverandører er ved tilbud og anskaffelse forpliktet til å følge denne instruksen.

Fremgangsmåte
I det følgende presenteres føringer for håndtering av krav og de aktuelle gjeldende enkeltkrav.
Alle kravene skal besvares. Som vedlegg til dette dokument ligger veiledning til hva og hvordan leverandør skal
svare, samt alle kravene med felt for svar. Dette skal i utgangspunktet brukes ved anskaffelsesprosesser.
Forklaring av krav: O/H/B/D
O Obligatorisk
Obligatorisk krav som skal oppfylles. Manglende evne til å etterleve kravet medfører at tilbudt løsning skal avvises.
H Høy
Krav som evalueres. Oppfyllelse av kravet er svært viktig, men ikke obligatorisk. Leverandørens evne til å oppfylle kravet vektes høyt ved tilbudsevaluering.
B Basis
Krav som evalueres.
D Dokumentasjon
Kombineres med O/H/B‐angivelse av kravtype. Understreker at Oppdragsgiver forventer et mer omfattende svar (>100 ord) som utdypes/dokumenteres i vedlegg.

Kravene er gruppert som følger:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Overordnet systembeskrivelse
Lisenshåndtering
Nettverk
Maskinvare
Operativsystem og programvare
Informasjonssikkerhet og IDM
Backup
Integrasjoner
IKT‐relatert drift og forvaltning

Kravsettet er utformet regionalt i sammarbeid med medisinsk teknologiske avdelinger, IKT‐enheter i sykehusene,
Sykehuspartner og sikkerhetsfaglig miljø i regionen, og omfatter dermed alle disse fagområder.

Overordnet systembeskrivelse
Denne seksjonen omhandler krav til Leverandørens overordnede beskrivelse av den samlede leveransen.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Kravtekst:
Overvåking og endrings‐/oppdateringsregime
Overordnede dokumentasjonskrav
1.1

Leverandøren skal fremlegge et overordnet løsningssdesign og systemdokumentasjon som på en tydelig og oversiktlig måte viser de relevante hovedkomponenter, dataflyt og kommunikasjonsgrensesnitt internt og
eksternt for løsningen slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver.

O

1.2

Leverandøren skal fremlegge en detaljert oversikt over all relevant nettverksmessig dataflyt for løsningen slik den er planlagt etablert hos Oppdragsgiver. Med «relevant» menes dataflyt som benytter eller
traverserer Oppdragsgivers eget datanettverk og derfor krever at brannveggregler må settes for at den tilbudte løsningen skal fungere.

O

1.3

Det IKT‐relaterte bistandsomfanget i Leverandørens tilbud skal inkludere all leverandørbistand som tilbys for ferdigstillelse av endelig løsningsdesign i Oppdragsgivers infrastruktur, installasjon, konfigurasjon,
testing og produksjonssetting, samt utarbeidelse av nødvendig system‐ og driftsdokumentasjon.

O

Redundanskrav
Den tilbudte løsningen eller komponenter i løsningen bør kunne overvåkes med hensyn til feil og nedetid.
1.4 Eventuelle føringer og begrensninger rundt mulighet for integrasjon med eksisterende overvåkingssystem hos Oppdragsgiver, samt hvordan eventuell varsling til systemansvarlig kan gjennomføres utdtypes i
Leverandørens besvarelse.

BD

1.5 Leverandøren bør forholde seg til, og etterleve, Oppdragsgivers og Oppdragsgivers driftsleverandørs til enhver tid gjeldende endringsregime for produksjonssatte løsninger.

H

1.6 Den tilbudte løsningen bør ikke inneholde elementer som allerede er End Of Life/End Of Support, eller som blir det i løpet av avtaletiden.

B

1.7 Leverandøren bør tilby en dokumentert og forpliktende roadmap for oppgradering og videreutvikling av den tilbudte løsningen.

BD

Leverandøren bør sikre at produsentens anbefalinger følges ved oppdatering av programvare, konfigurasjon, kodeverk, nomenklatur eller andre registre for å ivareta den tilhørende endringsprosessen på tilbudt
løsning.
1.8
Det er viktig at det utdypes hvordan løsningen skal vedlikeholdes (gjennom integrasjon, brukergrensesnitt, oppdatering av database, eller lignende), samt overordnede kommunikasjonstekniske krav for å
gjennomføre slik oppdatering på den tilbudte løsningen.

HD

1.9 Den tilbudte løsningen bør kunne leveres som en internt lastbalansert systemløsning.

B

1.10 Den tilbudte løsningen bør kunne benytte eksternt lastbalansert nettverkstilkobling.

B

1.11 Den tilbudte løsningen bør kunne etableres som en internt redundant løsning (failover).

B

1.12 Den tilbudte løsningen bør kunne benytte redundant ekstern nettverkstilkobling (failover).

B

Lisenshåndtering
Denne seksjonen skal beskrive hvilke lisensieringsmekanismer den tilbudte løsningen eventuelt benytter.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU‐løsninger med IKT‐grensesnitt og tilkobling til nettverk
Dokumentansvarlig: Henriette Henriksen
Godkjent av: Halfdan Aass
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Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
2.1

Den tilbudte løsningen bør ha tydelige og veldokumenterte lisensieringsmekanismer.

BD

Eksempler på viktige utdypingsområder er hvorvidt det benyttes tidsbegrenset lokal lisensfil/sertifikat/dongle, eller dedikert lisensserver (intern/ekstern).
Den tilbudte løsningen bør ikke stille leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav ved bruk av lisensserver.
2.2
Utdyp slike eventuelle begrensninger/krav.
Den tilbudte løsningen bør ikke stille leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav ved bruk av eventuell lisensdongle (USB, LPT, RS232, RJ45 e.l.).
2.3
Utdyp slike eventuelle begrensninger/krav.
Den tilbudte løsningen bør ha tydelige og veldokumenterte rutiner for forvaltning og vedlikehold av lisens/sertifikat.
2.4

HD
BD

Eksempler på viktige utdypingsområder er:
l
l

HD

Hvordan aktiveres/deaktiveres tidsbegrenset lisens/sertifikat
Hvordan utføres versjonering av lisens/sertifikat

Leverandøren bør på en oversiktlig måte utdype eventuelle begrensninger i bruk av løsningen som er en konsekvens av lisensieringsmekanismen.
Eksempler på viktige utdypingsområder er begrensninger av teknisk eller funksjonell art:
2.5

l
l
l
l

i antall brukere
i antall tilkoblede enheter
lagringsvolumer
ved overskridelser av lisensgrenser

HD

Nettverk
(Her er det flere krav og føringer som nok er OUS‐spesifikke, siden dette nettverket samlet sett er
oppgradert sist. Samlet kontekst må vurderes og tilpasses Vestre Viken nettverk.)
Sykehuspartner er i dag Oppdragsgiver sin leverandør av nettverksinfrastruktur med tilhørende
nettverkskomponenter som switcher, brannmurer, fysisk kabling o.l. MTU‐tjenester vil normalt etableres logisk
adskilt fra andre tjenester og Oppdragsgivers administrative nett forøvrig. Ved behov åpnes det for tilgang mot
annet MTU og integrasjoner mot andre tjenester i Oppdragsgiver sitt nettverk, som f.eks. fagsystemer.
Oppdragsgiver sitt nettverk er klargjort for IPv6, men dette er ikke tatt i bruk ennå. Gjeldende protokoll er IPv4.
Oppdragsgiver benytter 802.1x for Network Access Control (NAC). Dette legger krav på det utstyret som skal
kobles opp i Oppdragsgiver sitt nettverk, og Leverandør må hensynta dette i sin tilbudte løsning. Eksempelvis må
konvertering mellom Ethernet og andre interfaceteknologier dokumenteres detaljert for å sikre at de tilbudte
løsningene er teknologikompatible og kan benyttes i et kundespesifikt design.
Oppdragsgiver tillater heller ikke at Klient PC‐er eller servere som inngår i den tilbudte løsningen settes opp som
mulige Gateway‐maskiner (skal ikke ha to eller flere nettverkskort) mellom internt MTU‐nett og Oppdragsgiver sitt
datanettverk. I slike tilfeller skal leveransen inkludere en godkjent ruter/brannmur som separerer den tilbudte
løsningen fra Oppdragsgiver sitt datanettverk.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
3.1

Den tilbudte løsningen bør kunne benytte standard teknologier/protokoller for kablet ekstern datatrafikk (RJ45/Ethernet, RS232, LPT, USB, Firewire, etc).

Utdyp eventuelle avvik i form av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav.
3.2 Den tilbudte løsningen bør kunne benytte IPv4 dersom den tilbudte løsningen har ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer.
3.3 Den tilbudte løsningen bør kunne benytte IPv6 dersom den tilbudte løsningen har ekstern datautveksling over Ethernet med Oppdragsgivers systemer.
Den tilbudte løsningen bør kunne konfigureres med Oppdragsgivers egne IP‐adresseserier dersom den tilbudte løsningen har ekstern datautveksling over Ethernet/IP med Oppdragsgivers systemer.
Dersom den tilbudte løsningen ikke støtter bruk av Oppdragsgiver sine IP‐adresseserier kan leveransen inkludere en dokumentert og leverandørdriftet ruter/gateway/brannmur som utfører “NAT/PAT”
3.4 adresseoversetting mellom Oppdragsgivers adresseserie og Leverandørens adresseserie.
Dokumentasjonen skal inneholde nødvendige IP‐adresser og TCP‐/UDP‐portnumre for tjenester som tilgjengeliggjøres. Denne ruter/gateway/brannmur‐løsningen skal alltid godkjennes av Tjenesteleverandør før
tilkobling til Oppdragsgiver sitt nett kan utføres.
Den tilbudte løsningen bør ikke stille leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav rundt bruk av VLAN.
3.5

Utdyp slike eventuelle begrensninger/krav, eksempelvis:
l
l

BD
H
B
BD

HD

må den samlede, tilbudte løsningen stå i ett og samme VLAN, eller kan den segmenteres?
vil en løsning segmentert over flere VLAN, gi konsekvenser for CE‐sertifisering etc.?

Den tilbudte løsningen bør håndtere brudd i kommunikasjonen mellom de ulike delene av løsningen slik at funksjonaliteten kan gjenopprettes uten manuelle brukeroperasjoner.
3.6 Slike brudd kan inntreffe pga Oppdragsgivers bruk av 802.1x for NAC som kan stenge ned nettverkstilgang. Oppdragsgiver har også brannmursregulering mellom nettverkssoner hvor inaktive TCP‐sesjoner termineres
etter 60 minutter.
Hvis den tilbudte løsningen implementerer dataoverføring basert på trådløs kommunikasjon bør det benyttes standard teknologier/protokoller (WLAN, Bluetooth, GSM/LTE, DECT, annen RF).
3.7 Utdyp eventuelle avvik gitt av leverandørspesifikke begrensninger eller tekniske krav, eksempelvis manglende support for sikkerhetsmekanismer, forholdsregler knyttet opp mot frekvenser, signalstyrker, mulighet for
interferens etc.
Leverandørens tilbudte løsningsdesign bør ikke inneholde komponenter med to eller flere nettverkskort som skal kobles opp mot Oppdragsgiver sitt datanettverk slik at etablerte sikkerhetsfunksjoner i Oppdragsgiver
3.8
sitt datanettverk brytes eller omgås.
Leverandørens eventuelle lokale instrumentnett og Oppdragsgiver sitt datanettverk bør kun sammenkobles med en, for Oppdragsgiver/Tjenesteleverandør, godkjent ruter/brannmur som separerer den tilbudte
3.9
løsningen fra Oppdragsgiver sitt datanettverk ref. punkt 3.4
Leverandørens tilbudte løsning bør kunne benytte Oppdragsgivers datanettverk.
3.10
Eventuelle leverandørspesifikke krav til Oppdragsgivers datanettverk, eksempelvis nettverkskapasitet (båndbredde), latency, pakkestørrelse eller pakketap i nettverket o.l. skal dokumenteres.
Leverandørens tilbudte løsning bør ikke kreve at Oppdragsgiver sitt datanettverk supporterer IP‐multicast gjennom brannmur.
3.11
Oppdragsgivers nettverk støtter i dag kun bruk av IP‐multicast gjennom ruter/VRF.
Leverandørens tilbudte løsning bør være kompatibel med bruk av IEEE 802.1x (Network Access Control):
3.12
Oppdragsgiver benytter i størst mulig grad Tjenesteleverandør for leveranser av PC‐klienter med sertifikat og utstyr med godkjente MAC‐adresser for tilgangskontroll.
3.13 Leverandørens tilbudte løsning bør ikke være avhengig av WINS eller Windows hosts‐fil.
3.14 Leverandørens tilbudte løsning bør kunne benytte DNS navneoppslag fremfor IP‐adresser.
3.15 Leverandørens tilbudte løsning bør ikke ha krav til jording via nettverk (STP).

BD
BD
H
H
HD
H
H
B
B
B

Maskinvare
Sykehuspartner er p.t. Oppdragsgiver sin foretrukne leverandør av maskinvare som klient PC’er, servere (fysiske og
virtuelle), lagringsløsninger, scannere og printere.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Leverandørens tilbudte serverløsning bør kunne implementeres på virtuell serverplattform som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til virtuelle servere, for eksempel: RAM, CPU, OS (HOST/GUEST), disk, RAID, tilkoblingskort o.l.
Leverandørens tilbudte løsning bør kunne implementeres på PC‐klienter som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til PC‐klienter, for eksempel: RAM, CPU, OS, disk, RAID, tilkoblingskort o.l.
Dersom påkrevet som en del av løsningen, bør Leverandørens tilbudte løsning kunne implementeres på bærbare enheter (eks. bærbar PC, mobiltelefon, nettbrett, personsøker, PDA) som kan leveres av Oppdragsgivers
tjenesteleverandør.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til bærbare enheter (bærbar PC, mobiltelefon, nettbrett, personsøker, PDA eller lignende), for eksempel: RAM, CPU, OS, disk, o.l.
Leverandørens tilbudte løsning bør kunne benytte lagringsløsninger som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til benyttet lagringsløsning dokumenteres, for eksempel: lagringsprinsipper, filsystem, diskvolum, lese/skrivehastighet, o.l.
Foretrukket løsning for utskrift i Oppdragsgiver er basert på sentraliserte nettverksskrivere med «Pull Print» (sikker print). Leverandørens tilbudte løsning bør kunne benytte sentraliserte nettverksskrivere som kan
leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør for utskriftsløsninger.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til lokale skrivere (lokalprinter eller egne nettverksskrivere), for eksempel: RAM, CPU, disk, utskriftshastighet, tilkoblingskort o.l.
Leverandørens tilbudte løsning bør kunne benytte periferiutstyr som skanner, strekkodeleser o.l som kan leveres av Oppdragsgivers tjenesteleverandør.
Utdyp eventuelle leverandørspesifikke krav til periferiutstyr (supporterte merker, modeller, strekkodeformater, utskriftsformat etc.).

BD
BD
BD
BD
BD
BD

Operativsystem og programvare
(Det er noe ulikt hvorvidt disse løsninger i sin helhet benyttes i hele HSØ.

enkelte nettverk.)

Samlet kontekst må vurderes og tilpasses det

Dette kapittelet omhandler operativsystem, samt tilhørende programvare og komponenter i den tilbudte løsningen.
I dagens situasjon er standard operativsystem Windows 7 64‐bit på klienter og Windows Server 2012 R2 på
servere. I tillegg supporterer Tjenesteleverandør nyere versjoner av RedHat Linux. Gjennom Tjenesteleverandør
sitt avtaleverk er målsetningen at alle løsninger skal støtte en n (n‐1) livssyklus for alle de systemkomponenter
som inngår i en løsning.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU‐løsninger med IKT‐grensesnitt og tilkobling til nettverk
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Gjeldene standard software hos Oppdragsgiver for anti‐malware er i dag Trend på Windows servere og Microsoft
System Center Endpoint Protection (SCEP) på Windows‐klienter. For databaser er gjeldende standard Microsoft
SQL Server 2014 og Oracle Enterprise R12.
Oppdragsgiver benytter i dag RES One Suite fra RES (res.com) for management og sikring av klientarbeidsflater,
inkludert tilgjengeliggjøring av klientapplikasjoner med alle tilhørende plugins/3.partskomponenter. Distribusjon
av applikasjoner gjøres hovedsakelig via APP‐V, alt. SCCM.
Kravene i dette kapitlet omhandler også nødvendige systemkomponenter som Oppdragsgiver må tilgjengeliggjøre
for at den tilbudte løsningen skal fungere som avtalt. Slike systemkomponenter bør kunne hentes fra gjeldende
produkt‐ og tjenestekatalog fra Tjenesteleverandør. Eksempelvis kan Tjenesteleverandør utstede nødvendige
sertifikater til bruk for HTTPS/SSL i serversammenheng etter nærmere avtale.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Nr: Beskrivelse:
5.1 Leverandørspesifikk klient PC som inngår i den tilbudte løsningen bør benytte OS i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus.
5.2 Leverandørspesifikk server med Windows‐ eller Linux‐OS som inngår i den tilbudte løsningen bør benytte OS i henhold til Tjenesteleverandør sitt regime for livssyklus
Leverandør bør utdype alle relevante krav for påkrevde komponenter (OS, klientapplikasjoner, serverprogramvare o.l.) som ikke leveres som en del av den tilbudte løsningen, eller avviker fra Tjenesteleverandørens
5.3 standarder.
Eksempelvis: Nettleser, webserver, databaser, Java, Flash, Silverlight, MS Office, MDAC o.l. og eventuelle spesifikke versjoner av disse.
Hvis tilbudt løsning benytter lokal webserver bør det være implementert mekanismer som sikrer server og innhold mot uautorisert tilgang.
5.4
Utdyp hvilke sikkerhetsmekanismer som er aktivert, samt hvilke mekanismer som kan aktiveres i tillegg.
Den tilbudte løsningen bør ikke kommunisere med webtjenester utenfor Oppdragsgiver, enten hos Leverandøren eller direkte mot Internet.
5.5 Dokumentasjon på hvorfor slik kommunikasjon er påkrevd, og i hvilken grad løsningen ivaretar Oppdragsgiver sine sikkerhetskrav til ekstern kommunikasjon må fremlegges ved tidspunkt for tilbud.
Endelig bruk av slik kommunikasjon krever en gjennomført ROS som gir en godkjenning.
5.6 Leverandør bør gjennomføre relevant herding av OS og benyttede applikasjoner på Leverandørspesifikt utstyr som inngår i den tilbudte løsningen.

Krav:
(O/H/B/D)
B
B
HD
BD
H
B

5.7 Den tilbudte løsningen bør kunne benytte kryptering på applikasjonsnivå ved datautveksling med andre systemer.

B

5.8 Leverandørspesifikke PC‐klienter bør benytte Oppdragsgiver sin standard‐programvare for anti‐malware.
Oppdatering av definisjonsfiler for kjent malware på PC‐klienter bør skje automatisk.
5.9
Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av definisjonsfiler.
5.10 Malwarescanning på Leverandørspesifikke PC‐klienter bør ikke kreve at enkelte mapper ekskluderes.
Malwarescanning på PC‐klienter bør skje automatisk.
5.11
Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning.
5.12 Leverandørspesifikke servere bør benytte Oppdragsgiver sin standard‐programvare for anti‐malware
5.13 Oppdatering av malwaresignaturer på servere bør skje automatisk. Utdyp eventuelle krav til manuell oppdatering av malwaresignaturer.
5.14 Malwarescanning på Leverandørspesifikke servere bør ikke kreve at enkelte mapper ekskluderes.
Malwarescanning på servere bør skje automatisk.
5.15
Utdyp eventuelle krav til manuell malwarescanning.
Utrulling av sikkerhetspatcher og servicepacks fra OS‐leverandør bør ikke være underlagt leverandørspesifikke krav eller begrensninger.
5.16 Det er viktig for Oppdragsgiver at det utdypes hvorvidt nødvendige sikkerhetspatcher og servicepacks kan installeres automatisk, eller om det kreves at automatisk oppdatering må forsinkes eller settes opp til å
installeres først ved neste omstart av PC‐klienter eller server.
5.17 Leverandørspesifikke PC‐klienter som inngår i den tilbudte løsningen bør kunne meldes inn i Oppdragsgiver sitt AD
AD‐innmeldte PC‐klienter som skal benyttes i den tilbudte løsningen bør kunne benytte diskkryptering (eks. MS BitLocker).
5.18
Utdyp eventuelle begrensninger knyttet til bruk av diskkryptering.
5.19 Leverandørspesifikke servere som inngår i den tilbudte løsningen bør kunne meldes inn i Oppdragsgiver sitt AD
Den tilbudte løsningens tilhørende klientapplikasjon(er) bør være kompatibel med Oppdragsgivers bruk av RES Suite One og App‐V samt SCCM.
5.20
Utdyp eventuelle forutsetninger og begrensninger i den tilbudte løsningen.
5.21 Den tilbudte løsningen bør ikke kreve bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet ved bruk eller vedlikehold av installert programvare (utover selve OS‐installasjonen) på klient‐PC.
5.22 Den tilbudte løsningen bør ikke kreve bruk av lokal administratorrettighet på operativsystemet ved bruk eller vedlikehold av installert programvare (utover selve OS‐installasjonen) på server.

B
BD
B
BD
B
BD
B
BD
BD
B
B
B
B

Informasjonssikkerhet og IDM
Oppdragsgiver stiller strenge krav til sikkerhet i forbindelse med etablering og drift av MTU. MTU skal beskyttes
mot eksterne trusler, sykehusnettet og annet MTU. Sykehusnettet skal på sin side beskyttes mot MTU.
Oppdragsgiver er pålagt å etterleve Direktoratet for eHelse sin «Norm for informasjonssikkerhet» («Normen»).
Eksempler på føringer gitt av «Normen» er:
l

l

l

l

Oppdragsgiver prefererer MTU‐løsninger der det benyttes individuell brukeridenter med sikret rollebasert
tilgangsstyring.
MTU‐løsninger skal ikke lagre person ‐ og/eller pasientsensitive data som navn, personnummer,
rekvisisjonsnummer, diagnose, prøveresultat og lignende på permanent basis uten at krav til
Informasjonssikkerhet er ivaretatt
Oppdragsgiver har som målsetning å standardisere på å bruke Oppdragsgiver sin Integrasjonstjeneste basert på
HSØ sin Regional Integrasjonsplattform for alle former for integrasjon mellom nettverks‐ og sikkerhetssoner.
Dette gjelder både socket‐basert kommunikasjon og filflytt.
For løsninger som krever bruk av eksternt lagringsmedium har Oppdragsgiver av sikkerhetshensyn standardisert
på bruk av krypterte USB‐tilkoblede lagringsenheter. I dag benyttes krypterte lagringsenheter fra IronKey.

«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
Oppdragsgiver er pålagt å etterleve Direktoratet for eHelse sin «Norm for informasjonssikkerhet» («Normen»).
6.1
Leverandøren skal utdype de relevante avvik på lover og regler for informasjons‐ eller pasientsikkerhet som den tilbudte løsningen eventuelt har.

HD

6.2 Leverandøren bør kunne utføre nødvendige tilpasninger for å håndtere, og lukke eventuelle avvik kostnadsfritt for Oppdragsgiver.

B

Den tilbudte løsningen bør kunne mellomlagre person ‐ og/eller pasientsensitive data lokalt på klient eller instrument for å fortsatt fungere ved brudd i datakommunikasjon med andre systemer.
6.3 Utdyp hvor stor den eventuelle lokale lagrings‐/bufferkapasiteten er (eksempelvis maksimal tidsperiode, antall kjøringer e.l.) og hvilke sletterutiner som eventuelt finner sted når datakommunikasjonen er
gjenopprettet.
Den tilbudte løsningen bør kunne benytte sentralisert fillagring og/eller database.
6.4
Utdyp hvorvidt løsningen baseres på lokale tjenester og om de i så fall kan erstattes med sentraliserte tjenester.
6.5 Den tilbudte løsningen bør benytte individuelle brukeridenter både på OS‐ og applikasjonsnivå.
Individuell brukerautentisering bør kunne gjøres mot grupper definert i Active Directory via LDAP.
6.6
Utdyp hvorvidt en LDAP integrasjon kun gjør en synk av brukere fra AD til lokal brukeratabase, eller om autentisering skjer direkte mot AD.
Den tilbudte løsningen bør benytte tilgangskontroll.
6.7
Utdyp hvordan sikkerhet på brukernivå (tilgangskontroll) er ivaretatt i den tilbudte løsningen.

B
BD
B
BD
HD

Den tilbudte løsningen bør støtte rollebasert tilgangsstyring. Sentrale utdypingselementer er:
6.8

l
l
l

hvilke rolletyper eksisterer – eksempelvis: (admin/superbruker/Lese&Skrive‐bruker/Lese‐bruker)?
er roller endelig fastsatt eller kan roller (om)konfigureres i løsningen?
Hvilke sikringsmekanismer som er etablert for å unngå endring i rollebasert tilgangsstyring er bygget inn i den tilbudte løsningen?

HD

6.9 Den tilbudte løsningen bør ikke inneholde standard‐ eller systembrukere som benytter kjente standardpassord ved overleveringen. Slike brukerprofiler skal ha unike passord når løsningen settes i drift.

H

6.10 Den tilbudte løsningen bør ikke benytte andre typer flyttbare/bærbare lagringsenheter som lagrer eller videreformidler person‐ eller pasientsensitiv data enn IronKey.

B

Backup
Oppdragsgiver ønsker å etterleve prinsippene om Data Lifecycle Management hvor Backup/Restore er en sentral
komponent for å ivareta datasikkerhet og integritet. Målsetningen er å benytte sentralisert Backup/Restore i størst
mulig grad, sammen med Integrasjonstjenster fra Regional Integrasjonsplattform.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
7.1
7.2
7.3
7.4

Backup av disk, inklusive programvare, konfigurasjon, kalibrering o.l., på server og klient‐PC bør kunne kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. Det forutsettes da at
backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle leverandørspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning.
Backup av databaser bør kunne kjøres mot eksisterende sentraliserte og automatiserte backuptjenester hos Oppdragsgiver. Det forutsettes da at backupklient kan installeres på den tilbudte løsningen og eventuelle
Leverandørenspesifikke brannmurer åpnes for tilgang fra Oppdragsgiver sin backupløsning.
Databaser som inngår i den tilbudte løsningen bør kunne støtte både full og inkrementell backup (gjennom f.eks. loggbackup/loggshipping) av databaser
Leverandørbistand ifm. gjenoppretting fra backup bør enten være inkludert, eller spesifisert i prisbilaget for serviceavtale

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre VV Kravspesifikasjon anskaffelser av MTU‐løsninger med IKT‐grensesnitt og tilkobling til nettverk
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Integrasjoner
Hvis den tilbudte løsningen benytter datautveksning med sentrale kundesystemer, bør dette skje med bruk av
åpne/de Facto standarder for slik datautveksling.
Helse Sør‐Øst har en Regional Integrasjonsplattform for all integrasjon og samhandling internt i helseforetaket,
mellom helseforetak og med eksterne aktører. Denne plattformen inneholder standardiserte integrasjonstjenester,
basert på internasjonale og nasjonale meldingsstandarder. Eksemper på slike standarder er HL7, KITH og DICOM
(DICOM er en standard for MTU‐kommunikasjon mot RIS / PACS). Eksempler på kjente og benyttede
kommunikasjonsprotokoller er HTTP(S), FTP, SFTP/FTPS, CIFS.
Hensikten med de etterfølgende kravene er å identifisere om produktet støtter den Regional
Integrasjonsplattformen som er etablert i Helse Sør‐Øst. Dette gjelder viktige elementer som loggfunksjonalitet,
sikkerhetsmekanismer, benyttede kommunikasjonsprotokoller, meldingsformater og semantikk. Alle disse
faktorene vil påvirke tidsforbruk og kostnad ved en etablering av integrasjon.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)

Nr: Beskrivelse:
8.1
8.2

Den tilbudte løsningen bør inkludere API eller tekniske løsninger for å tilpasses en Integrasjonsløsning, eksempelvis: Webservice, fileksport/import, WCF, DICOM etc.

B

Den tilbudte løsningen bør kunne benytte API på en sikker måte for integrasjon og informasjonsutveksling.

BD
Utdyp hvilke sikkerhetsmekanismer den tilbudte løsningen kan supportere ved bruk av API.
Utveksling av medisinsk informasjon (HL7, KITH, DICOM, ASTM eller lignende) bør ikke være underlagt leverandørspesifikke krav eller begrensninger i forhold til hvilke protokoller som kan benyttes.
8.3
BD
Eksempler på mulige protokoller er: TCP/UDP, FTP/FTPS/SFTP, CIFS, SMTP, SOAP (HTTP/HTTPS), MSMQ, DICOM.
Den tilbudte løsningen bør ikke stille leverandørspesifikke krav eller begrensninger til hvilke meldingsformater som kan benyttes for integrasjon og informasjonsutveksling. Eksempler på mulig formater er: XML, CSV,
8.4
BD
DICOM.
Den tilbudte løsningen bør ikke stille leverandørspesifikke krav eller begrensninger for semantikk i benyttede standardiserte meldingsformater, inkludert hvilke formatversjoner, som kan sendes gjennom standardisert
integrasjonstjeneste hos Oppdragsgiver.
8.5
BD
Utdyp slike eventuelle krav/begrensninger, inkludert eventuelle implementeringsavvik i benyttet standard. Eksempler på slik semantikk er: ASTM, HL7, ebXML, KITH.
Den tilbudte løsningen bør ha mulighet for logging av meldingsflyt og meldingskvitteringer ved bruk av integrasjonstjenester.
8.6 Utdyp hvilken loggfunksjonalitet den tilbudte eventuelt løsningen har og hvordan dette kan understøtte behov for meldingsdokumentasjon, eventuell feilsøking og analysering av avvik på sendte og mottatte data i
grensesnittet mellom MTU og andre aktører.

HD

IKT‑relatert drift og forvaltning
Helse Sør‐Øst har standardisert på VPN‐funksjonalitet gjennom løsninger fra F5 BigIP og Citrix. Oppdragsgiver
tilbyr i dag en standard fjernaksessløsning m/filsluse for alle eksterne utstyrsleverandører.
For å kunne bruke denne løsningen må leverandør kunne benytte web‐plugin for SSL VPN og Citrix Receiver web‐
klient på sine PC‐er.
Leverandøren får da tilgang til en aksesserver hos Oppdragsgiver, hvor nødvendig programvare og/eller
fjernstyringsprogram mot MTU‐klient/‐server gjøres tilgjengelig. All bruk av fjernaksessløsningen skal knyttes til
personlige, identifiserte brukere hos Leverandøren.
Det er sentralt og viktig for både Oppdragsgiver og Tjenesteleverandør at utstyr i Oppdragsgiver sitt nettverk kan
tilby loggingsfunksjonalitet på flere nivåer (hardware/OS/sikkerhet/brukeraktivitet m.m.). Alle logger som den
tilbudte løsningen genererer der innholdet må klassifiseres som virksomhets‐ eller personsensitivt, må sikres i
henhold krav om informasjonssikkerhet (ref. «Normen»). Dette må gjøres for å sikre at essensiell logginformasjon
ikke kan leses, endres eller slettes av uautorisert personell.
«HF i HSØ» kravspesifikasjon
Krav:
(O/H/B/D)
Leverandøren bør kunne benytte Oppdragsgiver sin tilbudte fjernaksessløsning for drift og forvaltning av den tilbudte løsningen. Bruk av egendefinert intern leverandøraksess med løsninger som 3G/4G‐modem, ADSL‐
modem etc. er ikke ønsket av Oppdragsgiver.
9.1
HD
Utdyp hvilket behov Leverandør har for tilgjengeliggjort programvare i Oppdragsgiver sin standard fjernaksessløsning for å supportere den tilbudte løsningen via fjerntilgang.
Eksempler på slik programvare er: UltraVNC, RDP, SSH.
Det bør kun være behov for leverandørtilgang til tekniske produksjonslogger for support.
9.2
HD
Utdyp hvorvidt leverandørtilgang til produksjonslogger kun omfatter tekniske data, og om det er risiko for innsyn i sensitive personopplysninger, inkludert kodede.
Det bør ikke være behov for Leverandør å få utlevert/overført tekniske logger over VPN for å ivareta teknisk support.

Nr: Beskrivelse:

9.3

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Hvis dette er nødvendig, utdyp i så fall hvordan eventuelle logger skal overføres på sikker måte. Dette inkluderer også en forpliktende forsikring/dokumentasjon på at dette kun omfatter tekniske data, og at det ikke er
risiko for overføring av sensitive personopplysninger, inkludert krypterte.
Det er etablert en sentral VPN‐Gateway for terminering av VPN‐forbindelser mellom Leverandører og Oppdragsgiver. Dette er den foretrukne metoden for VPN‐aksess hos Oppdragsgiver. All bruk av VPN må alltid
gjennomgå ROS som godkjenner eventuell bruk før dette kan etableres.
Løsningens datalagrende enheter som kan inneholde pasientsensitive opplysninger bør kunne settes i «service‐modus», hvor slike opplysninger skjules/anonymiseres ifm. Leverandørbistand av den tilbudte løsningen.
Den tilbudte løsningen bør inneholde funksjoner for logging og lagring av loggdata.
Utdyp hvorvidt det benyttes logging til Windows EventLog, loggfiler, databaser, SNMP traps etc.
Den tilbudte løsningen bør logge og lagre tekniske hendelser eller feil.
Den tilbudte løsningen bør logge og lagre brukeroperasjoner (brukeraktivitet inklusiv uautorisert bruk).
Den tilbudte løsningen bør kunne gi autoriserte brukere hos oppdragsgiver tilgang til logger gjennom et standardisert brukergrensesnitt.
Utdyp hvordan logger tilgjengeliggjøres.
For de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen, inkludert lesing, endring og sletting av logger, bør gjeldende offentlige informasjonssikkerhetskrav ivaretas.
Utdyp hvordan krav knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ivaretas for de ulike typene loggdata som lagres i den tilbudte løsningen.

HD

H
BD
B
H
BD
HD

Se vedlegg for utdyping av krav til leverandørens besvarelse.

5. Definisjoner
Begreper
3G/4G‐modem
AD
ADSL
API
ASTM
Bluetooth
CIFS
CPU
CSV
DECT
DICOM
DNS
ebXML
EPJ
F5 BigIP VPN
Firewire
FTP/FTPS
GSM
HL7

Beskrivelse
USB‐modem benyttet til 3G/4G GSM‐kommunikasjon
Active Directory – Microsofts katalogtjeneste for autentisering og authorisering
av brukere innenfor et Windows domene
Asymmetric Digital Subscriber Line ‐ linje for dataoverføring via
kobberkabel/telefoninett
Application Programming Interface, grensesnitt for integrasjon
Standardiseringsorgan for internasjonale standarder, bl.a. innenfor
labkommunikasjon.
Teknologi for trådløs kommunikasjon
Common Internet File System ‐ protokoll for fil‐share
Central Processing Unit ‐ prosessor i f.eks. klient PC/server
CSV ‐ Comma Separated Values ‐ tekstfil inneholdende data separert med komma
eller annet tegn for separasjon av felt
Digital Enhanced Cordless Telecommunications, bl.a. benyttet til trådløse
telefoniløsninger
Digital Imaging and Communications in Medicine – standard for utveksling av
bildefiler
Domain Name System ‐ Systemtjeneste for å oversette mellom maskinnavn og IP‐
adresse
Electronic Business using eXtensible Markup Language ‐ XML standarder for bruk
ved elektronisk overføring av forretningsinformasjon
Elektronisk pasientjournal
Standard leverandøraksess via VPN leveres gjennom produktet BigIP fra F5
IEEE1394, teknologi for kablet høyhastighets dataoverføring
File Transfer Protocol/File Transfer Protocol m/SSL‐kryptering, protokoller for
filoverføring
Global System for Mobile Communications ‐ standard for telekommunikasjon for
mobiler
Health Level 7 – standard for meldingsutveksling av klinisk og administrativ
informasjon mellom helserelaterte informasjonssystemer

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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HOST
HTTP/
HTTPS
IEEE 802.1x
IP‐multicast
IPv4
IPv6
Ironkey
KITH
Lagrings‐
løsning
LAN
LDAP
Leverandør
LIMS
LPT
MAC‐adresse
MS SCEP
MSMQ
MTU
NAC
NAS
NAT/PAT
Oppdragsgiver
OS
PACS
RAM
RDP
RF
RJ45
ROS
RS232
SAN
SFTP
SNMP trap
SOAP
SSH
SSL
STP
TCP
Tjeneste‐
leverandør
UDP
UltraVNC
USB
VLAN

VRF
VV
WCF
WINS
WLAN

XML
l

Windows hosts fil, statisk tekstfil med oversikt over maskinnavn og
korresponderende IP‐adresse
HyperText Transfer Protocol/HyperText Transfer Protocol Secure ‐ standarder for
kommunikasjon for World Wide Web
Standard for autentisering av maskinvare tilkoblet LAN/WLAN
IP‐kommunikasjon hvor data sendes samtidig til en spesifisert gruppe lyttende
mottakere i nettverket
Standard adresseringsprotokoll for forbindelsesfri kommunikasjon i nettverk
Siste versjon av IP‐kommunikasjonsprotokoll som på sikt vil erstatte IPv4
Godkjent USB‐lagringsenhet med krypteringsteknologi
Standard for meldingsutveksling av klinisk og administrativ informasjon mellom
helserelaterte informasjonssystemer
Samlebegrep for ulike nettverkstilkoblede løsninger der data kan lagres eksternt.
Eksempler er filserver (fysisk/virtuell), NAS/SAN
Local Area Network, kablet nettverk
Lightweight Directory Access Protocol – Standard protokoll for
tilkobling/integrasjon mot Active Directory
I dette dokumentet benyttes dette som begrep for den som leverer tilbud på
bakgrunn av en anbudsforespørsel fra Vestre Viken HF
Laboratory Information Management System, labsystem
Parallelport – grensesnitt (Centronics DB‐25) for tilkobling av seriellt
periferiutstyr
Unik ID tildelt nettverksgrensesnitt på lag2 i OSI‐modellen
Microsoft System Center Endpoint Protection – standard antivirusløsning for PC‐
klienter i VV
Microsoft Message Queuing – Microsofts løsning for meldingskø, støttet i de
fleste versjoner av Windows
Medisinskteknisk utstyr
Network Access Control – Se IEEE 802.1x
Network Attached Storage
Network Address Translation/Port Address Translation – en metode for å mappe
en IP‐addresse/Port‐range til en annen
I dette dokumentet benyttes dette som begrep for Vestre Viken HF
Operativsystem
Picture Archiving and Communication System
Internminne
Remote Desktop Protocol – Microsoft protokoll for fjernstyring av Windows
PC/server
Radiofrekvens
Modulærkontakt benyttet for termingering av nettverkskabel (Ethernet)
Risiko og sårbarhetsanalyse – utføres ved nyetablering av, samt endringer på,
eksisterende MTU‐løsninger i Vestre Viken. ROS skal identifisere risiko og
sårbarhet i løsningen, samt evt. risikoreduserende tiltak.
Seriellport – grensesnitt for seriell dataoverføring
Storage Area Network
FTP over SSH
Simple Network Management Protocol, Trap – en metode for en klient å
informere en overvåkningstjeneste om hendelser, som feil, i nettverk eller
programvare.
Simple Object Access Protocol ‐ Protokoll for utveksling av strukturert
informasjon over web‐servicer vha. XML
Secure Shell ‐ Applikasjonsprotokoll med kryptert kommunikasjon for tilgang til
pålogging og kommandolinje på fjernstyrt klient/server
Secure Sockets Layer – Sertifikatbasert krypteringsprotokoll typisk benyttet for
web
Shielded Twister Pair, nettverkskabel med skjerming og mulighet for jording
Transmission Control Protocol – Sikker kommunikasjonsprotokoll for
applikasjoner som kommuniserer over et IP‐nettverk
Det til enhver tid gjeldende selskap/organisasjon som har ansvar for drift‐ og
forvaltningsansvar for VV sin samlede IKT‐infrastruktur og IKT‐tjenestekatalog
User Datagram Protocol – Usikker kommunikasjonsprotokoll for applikasjoner
som kommuniserer over et IP‐nettverk
Applikasjon for fjernstyring av klient/server gjennom fjernaksessløsning
Universal Serial Bus – grensesnitt for tilkobling av periferiutstyr
Virtual LAN ‐ en måte for logisk inndeling av nettverk i separate
broadcastdomener
Virtual Routing and Forwarding. En virtualiseringsteknologi som gjør det mulig å
ha flere uavhengige rutingstabeller i en og ruter. Dette gjør det mulig å ha
overlappende, eller identisk adresserom i rutingstabellene uten at det gir
adressekonflikter. Man slipper da å etablere separate nettverk med flere fysiske
rutere, alt kan etableres og segmenteres på en og samme ruter.
Vestre Viken
Windows Communications Foundation – Microsoft API for integrasjonstjenester
Windows Internet Name Service. Tjeneste definert av Microsoft for å mappe
maskinnavn opp mot IP‐adresse og tjenestetype maskinen kan tilby
Wireless Local Area Network, trådløst nettverk

eXtensible Markup Language ‐ Standard for strukturerte data i
tekstformat

Se også eget dokument: Kilder og definisjoner i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet

Endringer fra forrige versjon
Etablert som del av regionens felles styringssystem for informasjonssikkerhet.

Vedlegg
l

MTU Kravdokument v1 01 Regional
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Felles for foretaket

Hensikt
l

l

l

Formålet med denne prosedyre er å etablere en felles metodikk for gjennomføring av
risikovurdering som del av helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet i samsvar
med personopplysningsloven og tilhørende forskrift. Dette sikrer at Vestre Viken oppfyller sitt
lovpålagte ansvar for informasjonssikkerhet ved lagring, nyinstallasjon og endring i IKT‐
løsninger hvor det behandles person‐ og helseopplysninger.
Prosedyren skal benyttes i forkant for alle elektroniske lagringer, nyinstallasjoner og endringer
som kan påvirke informasjonssikkerheten ved helseforetakets behandling av person‐ og
helseopplysninger.
Lagring av person‐ og helseopplysninger, inkludert ved bruk av kode som erstatter navn og
personnummer, på områder som ikke allerede er sikkerhetsmessig godkjente, er også en ny IT‐
løsning som krever risikovurdering.

Ansvar
l

l

l

l

Administrerende direktør: Er databehandlingsansvarlig og har ansvaret for at lagring og bruk av
person‐ og helseopplysninger skjer med tilstrekkelig informasjonssikkerhet avklart ved
gjennomført risikovurdering..
Informasjonssikkerhetsleder/Personvernombudet: Gjennomfører eller bistår i gjennomføring
av risikovurdering, og godkjenner akseptabelt sikkerhetsnivå på vegne av administrerende
direktør.
Ledere innen ulike enheter og områder har ansvar for å påse at denne prosedyre implementeres
og etterleves innen eget ansvarsområde. Det vil si at dokumentet er kjent, tilgjengelig og blir
benyttet.
Alle ansatte ved helseforetaket som skal lagre/bruke person‐ og helseopplysninger elektronisk,
skal forholde seg til denne prosedyre. Dette gjelder uavhengig av organisatorisk plassering,
yrkesgruppe og forskningsområde.

Fremgangsmåte
Ved gjennomføring av risikovurdering, benyttes «Mal for risikovurdering», se vedlegg. Vedlegg
«Bakgrunn for sannsynlighet og konsekvens» beskriver grunnlag og referanser som benyttes ved
gjennomføring.
Gjennomført risikovurdering skal leveres helseforetakets
informasjonssikkerhetsleder\personvernombud for vurdering og eventuelt godkjenning med eller
uten restanse, før endring eller nyinstallasjon i IKT‒systemet kan gjennomføres, inkludert lagring av
forskningsstudier og andre registre utenfor godkjente forsknings‒ og kvalitetsservere. Dette sikrer
Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre VV Risikovurdering ved nye og endrede IT‐løsninger og databehandlinger
Dokumentansvarlig: Henriette Henriksen
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akseptabelt risikonivå for informasjonssikkerhet ved alle endringer og nyetableringer i
helseforetakets IKT‒løsninger. Ved bruk av ekstern IT‒leverandør/databehandler, må tilsvarende
risikovurdering av leverandørens/databehandlerens IKT‒løsning gjennomføres og godkjennes før
lagring av helse‐ og personopplysninger kan gjøres.
Kartleggingsfasen
I kartleggingsfasen er målet å avdekke alle forhold som kan berøre sannsynlighet for eller
konsekvens av sikkerhetsbrudd. Det er således aktuelt å avdekke:
l

l

l
l

l

l

formål knyttet til behandlinger av helse‐ og personopplysninger, samt hvilke opplysninger som
inngår i databehandlingene og hvilket sikkerhetsbehov som er knyttet til bruken
hvor helse‐ og personopplysninger befinner seg (på tjenermaskiner, på klientmaskiner, på
bærbart utstyr, hos databehandlere, på hjemmekontor mv.)
arkitektur og elektroniske protokoller og trafikkretninger i samlet elektronisk løsning
hvordan helse‐ og personopplysninger overføres og kommuniseres (elektronisk, brevpost, bud
mv.)
hvem som bruker (innsamler, registrerer, sammenslår, lagrer, utleverer mv.) helse‐ og
personopplysninger (medarbeidere, pasienter, databehandlere, leverandører mv.)
hvilke sikkerhetstiltak som er etablert

Gjennomføringsfasen
Gjennomføring av selve risikovurderingen skal gi en vurdering av om uønskede hendelser kan
inntre, hvilken sannsynlighet for at dette skjer med påfølgende konsekvens, og om dette er innenfor
eller utenfor akseptabelt risikonivå. Dette vil danne grunnlaget for å avklare om det er behov for nye
eller endrede sikkerhetstiltak.
Etablering av trusselscenarier
Det må etableres en mest mulig dekkende oversikt over mulige trusselscenarier. Et trusselscenario
er en beskrivelse av hvordan en sårbarhet/svakhet kan utnyttes med resultat at en uønsket
hendelse kan forårsakes. Utarbeidelse av trusselscenarier gjøres ved at det identifiseres sårbarheter
og andre svakheter som vil være avgjørende for sannsynligheten for at en hendelse inntreffer.
Andre svakheter er av ikke‐teknisk art og har årsak i menneskelige, miljømessige eller
organisatoriske forhold. Trusselkilder som er aktuelle her er for eksempel miljømessige sårbarheter
eller personers adferd.
Ved å utarbeide trusselscenarier, dokumenterer man hvordan sårbarheter som danner et
trusselscenario kan føre til at en hendelsen inntreffer. Et trusselscenario kan være basert på en eller
flere sårbarheter, og en sårbarhet kan danne grunnlag for et eller flere trusselscenarier.
Vurdering og begrunnelse av om trusselscenariene vil kunne resultere i uønskede hendelser
Hendelser er tilstander eller handlinger med en årsak og med virkning i forhold til behovet for
konfidensialitet, tilgjengelighet eller integritet. Hendelser beskrives ved å angi årsak og virkning. Det
er viktig å skille klart mellom årsak og virkning – bla. for å sikre at alle sentrale virkninger blir
vurdert, og ikke kun en lang rekke årsaker knyttet til den samme virkningen.
Årsak beskrives gjennom å angi situasjoner som forårsaker hendelsen. Årsak er således et spørsmål
om hvordan, og – i forlengelsen av dette – et spørsmål om hvem. Beskrivelser av årsaker er
grunnlaget for vurdering av sannsynlighet for sikkerhetsbrudd.
Virkning beskrives i forhold til behovet for sikring av konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. En
naturlig inndeling for beskrivelse av
virkning er:
Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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l

l

Årsak beskrives gjennom å angi situasjoner som forårsaker hendelsen. Årsak er således et
spørsmål om hvordan, og – i forlengelsen av dette – et spørsmål om hvem. Beskrivelser av
årsaker er grunnlaget for vurdering av sannsynlighet for sikkerhetsbrudd.
Virkning beskrives i forhold til behovet for sikring av konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.
En naturlig inndeling for beskrivelse av virkning er:
¡ utlevering/oppdaget – som er påvirkning av behovet for konfidensialitet gjennom utilsiktet
utlevering av opplysninger. Utleveringen oppdages tidsnok til at det kan iverksettes tiltak
for å begrense skade.
¡ utlevering/uoppdaget – som er påvirkning av behovet for konfidensialitet gjennom
utilsiktet utlevering av opplysninger. Utleveringen oppdages ikke tidsnok til at tiltak kan
iverksettes.
¡ utilgjengelig/tidsbegrenset – som er påvirkning av behovet for tilgjengelighet ved at
opplysninger er utilgjengelig innenfor et tidsrom
¡ utilgjengelig/permanent – som er påvirkning av behovet for tilgjengelighet ved at
opplysninger er utilgjengelige for alltid
¡ feil/gjenopprettelig – som er påvirkning av behovet for integritet ved at opplysninger er
feil, men hvor feilen kan gjenopprettes.
¡ feil/uopprettelig – som er påvirkning av behovet for integritet ved at opplysninger er feil,
og hvor feilen ikke kan gjenopprettes.

Beskrivelser av virkninger er grunnlaget for vurdering av konsekvens av sikkerhetsbrudd.
En virkning kan ha flere årsaker, og en årsak kan gi opphav til flere virkninger. Spesielt, når en
hendelse har flere årsaker, skal det beskrives de forskjellige årsakene, siden disse vil inntreffe med
forskjellige sannsynligheter. Årsakene skal være beskrevet med relevans i den konkrete situasjon.
Bestem sannsynligheten for at hendelsene kan oppstå og klassifiser konsekvensene i følge tabellene
i mal for risikovurdering (se vedlegg). Begrunn klassifiseringene slik at det er mulig for andre å forstå
konklusjonen og eventuelle forutsetninger i ettertid. Angi spesielt systemtekniske og/eller
organisatoriske sikkerhetsmekanismer som underbygger konklusjonen for angitt konsekvens og
sannsynlighet.
Risikonivået baseres på en funksjon av sannsynlighet og konsekvens (se Metodikk for
risikovurdering). Dersom risikoen er høyere enn akseptabelt risikonivå, må det defineres
sikkerhetstiltak som reduserer risikoen. Lag en oversikt over tiltak, og angi hvem som er ansvarlig
for at tiltakene blir gjennomført og en tidsfrist for gjennomførelse. Beregn deretter restrisiko.
Konklusjon og eventuelt behov for ytterligere sikkerhetstiltak
Informasjonssikkerhetsleder/personvernombud vil på vegne av administrerende direktør avgjøre
om oppnådd sikkerhetsnivå og gjenværende risiko er akseptabel, eller om det er behov for
ytterligere sikkerhetstiltak. I denne vurdering vil Datatilsynets veiledning være sentral om det er tvil,
i det tilsynet har kompetanse og myndighet til å avgjøre dette ved tilsyn.
Avvik eller dissens
Avvik på denne instruks meldes i sykehusets avvikssystem (Synergi).
Informasjonssikkerhetsleder/personvernombud skal varsles.

Endringer fra forrige versjon
Oppdatert i samsvar med tilsvarende dokument i regionens felles styringssystem for informasjonssikkerhet. Mindre
Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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endringer siden Vestre Viken' forrige versjon.

Referanser
l

l

l
l
l
l
l

Lov 2001‐05‐18 nr 24: Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger
(helseregisterloven)
Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
med tilhørende forskrift
Lov 1999‐07‐02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
Lov av 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven)
Lov 1999‐07‐02 nr 63: Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
Norm for informasjonssikkerhet i helse‐ og omsorgstjenesten ("Normen")
Lovverk som regulerer informasjonssikkerhet

Vedlegg
l
l
l
l
l
l
l
l

Trusselscenarier
Arbeidsflyt+risikovurderingsprosessen+Sikkerhet_v1+(HSØ)
Bakgrunn for sannsynlighet og konsekvens
Helseforetakets+godkjenning+av+risikonivå+(HSØ)
Mal_Løsningsdesign_(HSØ)
ROS_MAL_Risikovurdering_Lite_omfang+(HSØ)
ROS_MAL_Risikovurdering+(HSØ)
ROS_MAL_RSV‐teamets+skjema+for+vurdering+av+risikoniva+pa+regional+tjeneste+(HSØ)
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Målgruppe



Felles for foretaket

Hensikt
Formålet med dette dokument er å organisere utøvende sikkerhetsansvar, ‐myndighetsforhold og ‐oppgaver som del av
helseforetakets styringssystem for informasjonssikkerhet.

Ansvar
l

l
l

Administrerende direktør er databehandlingsansvarlig for all behandling av helse‐ og
personopplysninger med tilknytning til sykehuset. Administrerende direktør har ansvar for at alle
personopplysninger blir behandlet iht gjeldende lovverk, se spesielt helseregisterloven og
personopplysningsloven med forskrift.
Ledere på alle nivåer har ansvar for oppfylling av dokumentet i egen enhet.
Ansatte og innleide som i kraft av sin stilling har tilgang til helse‐ og personopplysninger,
inkludert journal, er ansvarlig for å etterleve dette dokumentet.

Fremgangsmåte
Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet avklarer nødvendige ansvars‐ og myndighetsforhold og omfatter
utøvende og kontrollerende ansvar og oppgaver.
Informasjonsbehandling som skjer med hjemmel i pasientjournalloven, helseregisterloven, helseforskningsloven,
personopplysningsloven med flere, er rent linjestyrte aktiviteter, hvor administrerende direktør har ansvaret for
informasjonssikkerheten gjennom sin rolle som databehandlingsansvarlig. Informasjonssikkerhetsleder,
prosjekteiere, systemeiere/tjenesteeiere og andre i egen organisasjon svarer dermed for administrerende direktør i
foretaket i samsvar med sin rolle. Bruk av databehandler påvirker ikke foretakets ansvar for informasjonssikkerhet.
Krav og forventninger til databehandlere, må kommuniseres klart og følges opp for å sikre at
sikkerhetsmålsettingene til sykehuset oppnås.
Følgende sikkerhetsfunksjoner med definerte ansvarsområder er etablert:
l

Administrerende direktør

l

Systemeier

l

Tjenesteansvarlig

l

Informasjonssikkerhetsleder

l

Personvernombud

l

Leder med personalansvar

l

Bruker/medarbeider

l

IKT‐leverandør/databehandler

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Prosedyre Organisering av informasjonssikkerhetsarbeidet
Dokumentansvarlig: Henriette Henriksen
Godkjent av: Halfdan Aass

Dokument‐Id: 97571 ‐ Versjon: 0



Utskriftsdato: 22.11.2017
Side 1 av 5

Administrerende direktør
l

l

er databehandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger herunder ansvarlig for å bestemme
formålet med databehandlingene og ha dokumentert oversikt over disse
har det overordnede ansvar for informasjonssikkerheten og skal sikre at tjenester er tilgjengelig for å
gjennomføre tiltak

l

har ansvar for at styringssystemet for informasjonssikkerhet blir implementert, vedlikeholdt og fulgt opp

l

er ansvarlig for organiseringen av sikkerhetsarbeidet

l

l

l

har ansvar for at det fastsettes akseptabelt risikonivå som minimum tilfredsstiller kravene i styringssystemet
for informasjonssikkerhet
har ansvaret for at det finnes et definert regime for tilgang til helse‐ og personopplysninger
skal sørge for at det inngås skriftlige avtaler med IKT‐leverandør/databehandler med krav til sikkerhetsnivå,
tjenestenivå og forvaltning

Systemeier
l

l

l

l
l

l

l

l

l

l

har ansvar for å stille krav til tilgjengelighet, konfidensialitet, integritet og kvalitet for det system
vedkommende er systemeier for, slik at det oppfyller lovbestemte og andre krav
har ansvar for å sikre at informasjon som behandles i systemer, er i relevant og nødvendig for
det definerte formålet
skal vurdere og, i forståelse med informasjonssikkerhetsleder, godkjenne tilganger til systemet i
samsvar med de regionale prinsipper for tilgang, samt eventuelt uttrekk av informasjon i
forbindelse med forskning, undervisning og kvalitetssikring, internt og eksternt
er ansvarlig for formalia i forhold til konsesjon/meldeplikt/godkjenning hos REK
definerer tilgangsroller for sitt system innenfor rammene gitt av daglig leder og de regionale
prinsipper for tilgang, samt gjør disse kjent
skal bidra til at det inngås skriftlige avtaler (databehandleravtale) med IKT‐
leverandør/databehandler med krav til sikkerhetsnivå, tjenestenivå og forvaltning.
Databehandler er ansvarlig for at slik avtale (underdatabehandleravtale) inngås
skal sørge for at det blir gitt nødvendig opplæring for å kunne benytte informasjonssystemet på
riktig måte
skal overvåke risiko forbundet med informasjonsbehandling og forestå risikovurdering ved
behov
skal inngå i endringsstyringsprosessen hos IKT‐leverandør og beslutte gjennomføring av
endringer for sitt system
skal bistå foretaket i kontinuitetsplanlegging for arbeidsprosesser der systemet inngår

Tjenesteeier
l

er det primære kontaktpunktet for systemeiere hos kunden for faglig dialog med databehandler
om tjenestekvalitet og funksjonalitet, samt endring på tjenesten. Tjenesteansvarlig er ansvarlig
for at tjenesten leveres etter avtalt tjenestekvalitet, og skal følge opp tjenesten gjennom hele
livsløpet i tjenesteporteføljen.

Informasjonssikkerhetssleder
Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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l

l
l

l
l
l
l

l
l
l
l

l

l
l

må være faglig uavhengig, og ikke begrenset av plassering i organisasjonen med hensyn til sine
oppgaver
har ansvar for faglig rapportering til virksomhetens ledelse innen sitt fagområde
har det utøvende ansvar for virksomhetens sikkerhetsarbeid bl.a. gjennom å
¡ forberede ledelsens årlige gjennomgang av bruk av informasjonssystemet og følge opp
iverksetting av tiltak som er besluttet etter gjennomganger
¡ lage årlige revisjonsplaner og sikre gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner i sykehuset, samt
rapportere planer og resultater gjennom sykehusets etablerte kanaler for øvrig
revisjonsaktivitet
¡ vurdere rapporterte avvik og meddele avvik til sykehusets ledelse i samsvar med
sykehusets etablerte rutiner for avviksbehandling
¡ vurdere rapporterte avvik og meddele avvik i henhold til avtaler som er inngått
¡ iverksette og støtte i gjennomføring av risikovurderinger
drive opplysningsvirksomhet i foretaket om informasjonssikkerhet
være rådgiver i sikkerhetsspørsmål
utvikle og vedlikeholde overordnede styrende dokumenter innen ansvarsområdet
ansvarlig for å påse utvikling og vedlikehold av beredskaps‐/varslingsplaner (katastrofeplan),
samt kontinuitetsplaner relatert til IKT
iverksette og delta i revisjoner, risikovurderinger og egenkontroll
bistå og tilrettelegge i relevante tilsynssaker
avgjøre om nye løsninger eller endringer er innenfor akseptabelt risikonivå på vegne av adm dir
stille krav til nye/endrede sikkerhetstiltak innenfor IKT‐området, både for etablerte tjenester og
nye behov som oppstår ved at nye IKT‐løsninger innføres
skal påse at avvikshåndtering, forbedringsprosesser og vedlikehold av informasjonssikkerheten
gjøres i alle ledd, heri om nødvendig å gi pålegg
iverksette korrektive og andre sikkerhetsrelaterte tiltak
bistå i felles regionale fora for informasjonssikkerhet etter sykehusets behov

Personvernombud
Med hjemmel i personopplysningsforskriften § 7‐12 har sykehuset utnevnt personvernombud
(PVO). PVO må være uavhengig, dvs ha en selvstendig rolle, som ikke begrenses i organisasjonen
med hensyn på sine oppgaver. Datatilsynet har samtykket i utnevnelsen av PVO ved et vedtak, og
det er derfor gjort unntak fra meldeplikt etter personopplysningsloven § 31 første ledd.
PVO har i oppgave å sikre at den behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med
forskrift. Personvernombudet skal også føre en oversikt over opplysningene som nevnt i
personopplysningsloven § 32, se Datatilsynets web‐sider for detaljer om oppgaver.
Opprettelse av personvernombud fritar ikke databehandlingsansvarlig for sitt ansvar for at reglene i
personopplysningsloven overholdes.
Leder med personalansvar
Enhver leder er ansvarlig for informasjonssikkerhet innen eget område. Ledere skal sørge for at
underlagte enheter og ansatte der det er relevant:
l

l

l

er kjent med og etterlever sitt ansvar, virksomhetens styringssystem for informasjonssikkerhet
og sikkerhetsbestemmelser som er relevante
gjennomfører tilstrekkelig sikkerhetsopplæring av eget og innleid personell, slik at disse har en
forståelse av hva som er forventet av dem. Sikkerhetsinstruks skal som et minimum legges til
grunn for denne opplæringen
innhenter taushetserklæringer for alle ansatte og innleid personell og påser at disse er kjent med

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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l

l

l

l

l

og etterlever styrende dokumenter som regulerer brukeratferd
tildeler og kontrollerer personellets tilgang til informasjon og tjenester etter fastsatt
tilgangsregime, herunder ved avgang av personell. Som grunnleggende prinsipp skal den enkelte
kun tildeles de rettigheter og tilganger som nødvendig i forhold til vedkommendes
arbeidsoppgaver og tjenestlige behov.
ved behov for registre og øvrige databehandlinger innenfor eget ansvarsområde, påse at
nødvendige interne og eventuelt eksterne godkjenninger er innhentet i henhold til virksomhetens
interne retningslinjer
følger opp det daglige sikkerhetsarbeidet, herunder sikring av områder og utstyr innenfor eget
ansvarsområde gjennom sykehusets etablerte system for avviksbehandling, nødvendige
kontroller og iverksette relevante tiltak
er ansvarlig for resultater, fremdrift og rapportering av sikkerhetsarbeidet innen eget
ansvarsområde
er ansvarlig for at kontinuitetsplaner ved bortfall av informasjonssystemer finnes

Bruker/medarbeider
Den enkelte medarbeider er ansvarlig for å:
l
l

l
l
l

følge sykehusets sikkerhetsbestemmelser inkludert Sikkerhetsinstruks
ha en forståelse av hva som er forventet av dem (adferd). For brukere som skal ha tilgang til
taushetsbelagte opplysninger, skal også grunnlag og hjemmel for oppslag i de taushetsbelagte
opplysningene være forstått
søke informasjon ved usikkerhet eller tvil
forhindre eller rapportere hendelser som kan innebære avvik
rapportere avvik til nærmeste leder når disse oppstår, eventuelt informasjonssikkerhetsleder i
henhold til sykehusets avviksrutiner

IKT‐leverandør/databehandler
IKT‐leverandør/databehandler har ansvar for at sykehusets informasjonssystem er tilgjengelig og
fungerer som besluttet. Dette innebærer at IKT‐leverandør har plikt til å etablere og vedlikeholde en
infrastruktur som understøtter informasjonsbehandlingen som avtalt. IKT‐leverandør skal gjøre
fortløpende vurderinger av tekniske tiltak som må iverksettes for å sikre at infrastrukturen alltid har
et tilstrekkelig nivå av sikkerhet. Endringer som kan påvirke sikkerhetsnivået skal risikovurderes og
godkjennes av den enkelte databehandlingsansvarlige. Disse forpliktelser og oppgaver må etableres
i databehandleravtale med IKT‐leverandør/databehandler i forkant for overlevering av
personopplysninger som skal forvaltes på vegne av sykehuset.
Forpliktelser og oppgaver som databehandler er forpliktet til å oppfylle, og som må sikres i
databehandleravtale:
l

l

l

l

gjennomføre risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner knyttet til infrastruktur og
basiskomponenter, og melde resultatene av vurderingene til databehandlingsansvarlig ved
informasjonssikkerhetsleder for beslutning om akseptabelt risikonivå
overvåke risiko forbundet med informasjonsbehandling og forestå risikovurderinger. Avvik og
resultater skal rapporteres til databehandlingsansvarlige
gjennomføre jevnlige sikkerhetsgjennomganger og rapportere resultater til foretakene jevnlig og
ved behov
endringer som påvirker eller som kan påvirke den enkelte databehandlingsansvarlige, skal i
forkant for endring risikovurderes og gis godkjenning for endring av den enkelte
databehandlingsansvarlige

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
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l

l
l

l

l
l
l
l
l
l
l

utarbeide katastrofe‐ og beredskapsplan for IKT‐området og dokumentere at disse møter
kravene fra databehandlingsansvarlig
håndtere registrerte avvik og bistå ved oppfølging av avvik
å etablere tiltak for å registrere sikkerhetsavvik, hindre forsøk på uautorisert bruk og tilhørende
avvikshåndtering
følge opp partnere, leverandører og andre databehandlere som har betydning for
informasjonssikkerheten
sørge for at bruk av personopplysninger begrenses til det som er avtalt
sørge for, utvikle og etterleve driftsdokumentasjon
sørge for, utvikle og etterleve dokumentasjon for konfigurasjons‐ og endringskontroll
etablere tiltak for å hindre uautorisert bruk og adgang til informasjonssystemene
etablere tiltak for å motstå angrep fra skadelig kode
etablere tiltak for å registrere, rapportere og håndtere sikkerhetsavvik
inngå underdatabehandleravtale med eksterne leverandører

IKT‐leverandør kan ikke benytte personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med
databehandlingsansvarlig. IKT‐leverandør skal holde oversikt over når et nytt system blir
implementert eller et system fases ut.
Avvik eller dissens
Avvik på denne prosedyre meldes i virksomhetens avvikssystem (Synergi).
Informasjonssikkerhetsleder/personvernombud skal varsles.

Definisjoner
Se dokumentet Kilder og definisjoner ‐ personvern og informasjonssikkerhet

Endringer fra forrige versjon
Ny versjon

Referanser
l
l
l

l
l

Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Forskrift av 15. des. 2000 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften)
Lov av 20. juni 2014 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp
(pasientjournalloven)
Lov av 20. juni 2014 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)
Lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter
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Dato:

Saksbehandler:

20. november
2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
58/2017

Møtedato
27.11.2017

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

Drammen, 20. november 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. Referat fra brukerutvalgets møte 13. november 2017
Viser til vedlegg 1

2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. november 2017
Viser til vedlegg 2

3. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken 23. oktober (ettersendes)
Viser til vedlegg 3

4. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november
Viser til vedlegg 4
Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Vedlegg:
5. Referat fra brukerutvalgets møte 13. november 2017

6. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. november 2017

7. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken 23. oktober (ettersendes)
8. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
13.11.2017
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,
Aina Rugelsjøen
Fra det regionale Brukerutvalget:
Maria T.B. Bjerke
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen (sak 58 og
59/17)
Fra administrasjonen:
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe,
avdelingssjef Halstein Oskarsen, overlege
Elisabeth Mork (sak 58 og 59/17)
Avdelingssjef Hans Kristian Røkenes (sak
48/17), konst. økonomidirektør Sheryl
Swenson (sak 54/17) og avdelingssjef Mai
Bente Myrvold (sak 57/17)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = Godkjent
Godkjenning av referat fra møte 16. oktober = Godkjent
42/17

50/17

Videreføring av tidligere saker:
Orientering om status i arbeidet med utviklingsplan for VVHF
v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen
Utgår.
Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Det vises til orientering i møte 16. oktober om møte med Helse- og omsorgskomiteen på
Stortinget v/ Morten Wold og Kristin Ørmen Johnsen om etablering av et Maggie-senter
på Brakerøya.
Arne har vært i kontakt med Kreftforeningen for å høre om hvordan de stiller seg til en
slik etablering.
Kreftforeningen har ikke motforestillinger mot en slik etablering, selv om de selv har
startet og driver Vardesentre.
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I henhold til sitt mandat skal Brukerutvalget i Vestre Viken arbeide for gode, likeverdige
og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse,
sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.

48/17

Vedtak: Maggiesenter er en konkret driftsmodell for omsorgstilbud til pasienter og
pårørende innen kreftbehandlingen. Fra et systemperspektiv er brukerutvalget positiv til
at det fra politisk hold jobbes for å etablere supplerende omsorgstilbud hvor formålet er
å yte støtte, gi informasjon og praktiske råd til pasienter og familier som er rammet av
alvorlige sykdommer. Ettersom Maggie-sentrene har kreftpasienter som målgrupper
anser brukerutvalget at Kreftforeningen er den naturlige aktør for det videre politiske
engasjement for etablering av en slik driftsmodell i Norge.
Orientering om arbeidet med ventetiden for undersøkelser hos audiograf ved ØNHavdelingen på Drammen sykehus

v/avdelingssjef Hans Kristian Røkenes

Oppfølging fra «Direktøren har ordet» 16. oktober:
Det er som kjent lange ventetider for hørselsundersøkelser for høreapparater ved øre-,
nese- og halsavdelingen ved Drammen sykehus. Saken har vært belyst i media og
brukerutvalget ble i møtet 16. oktober orientert om at forholdet til dels skyldes for få
audiografer til rask å kunne gi tilbud om hørselundersøkelser til alle som er henvist.
Det presiseres at slike hørselstester er til dels omfattende, blant annet fordi
høreapparater i dag er svært avanserte og krever individuell tilpasning og programmering
til den enkelte bruker. Det jobbes med prioriteringer slik at pasienter med størst behov
får først time.
Øre-, nese- og halsavdelingen ved Drammen sykehus har planer om å øke kapasiteten
med en ny stilling for audiograf i 2018, slik at avdelingen forventer dagens utfordringer
har bedre forutsetninger til løsning i løpet av første halvår 2018.
Se ellers vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget er fornøyd med tiltaket, og takker for en god redegjørelse.
Nye saker:
54/17

Direktøren har ordet
v/kons. økonomidirektør Sheryl Swenson
Resultat pr oktober og Budsjettprosess 2018
Resultatene er bedre enn i september men ikke så bra som periodisert.
Prognose etter oktober er et redusert forventet overskudd. Det jobbes videre med
kostnadsreduserende tiltak for å unngå at utgangfarten i 2018 blir for stor. Et redusert
forventet overskudd i 2017 får konsekvenser for investeringsbudsjettet i 2018.
Investeringsbudsjett for 2018 er redusert med 80 MNOK basert på prognosen for 2017
Se eller vedlegg.
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Vedtak: Brukerutvalget takker for en god og forklarende presentasjon.
55/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
Utgår

56/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
Ellers ble følgende tatt opp:
Torunn: I møte 30. oktober m/pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus har det
kommet frem at brukerutvalgene må vær mer proaktive for å ta hensyn til
innvandrerperspektivet i befolkningen.
Kjell: Trygg utskriving (to møter på Blakstad) – mye reinnleggelser skyldes for dårlig
informasjon v/utskriving. Etterlyses mer informasjon fra personalet for å få med seg alt
og sikre at pasienten har forstått innholdet. Det brukes nye tid på å besvare telefoner fra
nyutskrevne pasienter.
Hysj-kampanjen er godt mottatt på BS og KS.
Rune: Dialogmøte akuttmediske tjenester i Hallingdal - drøfting av transport sykehuskommune, mellom kommuner og bruk av politi ved innleggelse/tvangsinnleggelse.
Problematikk: Passering av bommer (stort problem i Hallingdal).
Lillemor: PHT – utreding av alternativer av fremtidig organisering. Offentliggjøres i løpet
av uka.
KKU-KS: Fått midler til innkjøp av nye madrasser.
KS: Gjennomfører simuleringsseminar for HSØ i juni/juli 2018.
Prosedyreavstemming i VVHF.

57/17

Rutine for behandling av henvisninger til NRH-avdelingen på Drammen sykehus
v/avdelingssjef Mai Bente Myrvold
Det har til FFO Buskerud kommet innspill om at henvisninger fra fastlegene blir avvist
spesielt ved avdelingen for revmatologi og nevrolog . FFO Buskeruds representanter i
brukerutvalget ba om en orientering om systemet for behandling og prioritering av
henvisninger ved de aktuelle avdelinger ved Drammen sykehus.
Avdelingssjef NRH-avdelingen orienterte:
Prioriteringskriteriene fra HOD danner grunnlag for hvem som behandles raskest og
hvem som avvises. Det er innen områdene nevrologi og revmatologi ikke
kapasitetsutfordringer med tanke på å håndtere henvisninger fra fastleger. Alle
henvisninger vurderes av erfarne overleger i samsvar med føringer som er fastsatt i
nasjonale prioriteringsveiledere. Dette for å sikre en grundig og enhetlig praksis for
prioritering av helsehjelp. Dersom henvisninger ikke belyser problemstillingen som
spesialisten skal vurdere, innhentes supplerende informasjon. Dersom det vurderes at
pasienten, med de problemstillinger det er henvist for, ikke har rett til helsehjelp i
spesialisthelsetjenesten, skal både pasienten og henvisende fastlege orienteres om
resultatet av vurderingen.
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Innen nevrolog og revmatologi er ventetiden for helsehjelpredusert fra ca 150 til i dag 50
dager og altså ikke noen lang ventetid. Henvisninger vurderes også raskt, på 2-3 dager.
Det avvises normalt ca 20 % av henvisninger til revmatologi – 15 % nevrologi.
Avvisningsprosenten er stabil.
Dette er fag med tidvis diffuse og komplekse problemstillinger.
De som vurderer henvisningene gjør det i tråd med de nasjonale veiledere på
fagområdene, slik at likeverdig behandling sikres og er innenfor de nasjonale føringer.
Det er ingen indikasjoner på at det pt. er systemsvikt, dette ville høyst sannsynlig vært
merket gjennom økt antall klager fra pasient- og brukerombudet. Avdelingen er ikke gjort
kjent med noe som bekrefter at dette skulle være tilfelle.
Dersom en fastlege etter samtale med sin pasient ønsker en fornyet vurdering av
pasienten blir det som oftest akseptert i og med den tidvis diffuse og komplekse karakter
symptombildet til disse pasienter utviser. Dette er dels en «service» til pasienten, men
også en kvalitetssikring for å utelukke at noe skulle være oversett i vurdering av
henvisningen.
Fra brukerutvalget ble kommentert at ME-foreningen oppfatter at NRH-avdelingen
rutinemessig returnerer henvisninger fra fastleger på denne pasientgruppen. Det
oppleves tungvint når henvising fra fastlege blir sendt tilbake til denne for at pasienten
skal ha en diagnose, for så å måtte henvises på nytt til avdelingen.
Rutinen skyldes at ME-diagnosen må fastsettes av fastlege. Spesialisthelsetjenestens
oppgave er å utelukke annen nevrologisk sykdom.
Det var fra FFO Buskerud også fremkommet spørsmål om status i arbeidet med
behandlingslinjer for pasienter med muskel- og skjelettsykdommer. Avdelingssjef
fortsatte:
For pasientgrupper med disse lidelser jobbes med raske avklaringer på problemstillinger
og råd om videre oppfølging for å sikre at det ikke er alvorlig, underliggende sykdom.
«Raskere tilbake» avvikles fra 2018. HF’et får trolig et oppdrag fra HOD om å fortsette
dette arbeidet. Det er ikke avklart hvordan arbeidet rundt dette skal rigges.
Vedtak:
Brukerutvalget er fornøyd med avklaringene, og takker for en grundig redegjørelse. Det
gis tilbakemelding til FFO Buskerud i tråd med orienteringen.
58/17

Rusbehandlingstilbudet i VVHF
v/avdelingssjef Halstein Oskarsen og klinikkdirektør Kirsten Hørthe.
Presentasjon av avdelingen og dens arbeid.
Se vedlegg.

59/17

Status i arbeidet med å redusere tvang i VVHF
v/overlege Elisabeth Mork og klinikkdirektør Kirsten Hørthe.
Presentasjon av arbeidet i klinikken.
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Se vedlegg.
60/17

Bruker med virkning
v/spesialrådgiver Per- Erik Holo
Presentasjon av
Se vedlegg
Eventuelt
• 28.11 – ønske om møte i Rehabiliteringsprosjektet (utviklingsplan VVHF)
m/Franck og to representanter til fra Brukerutvalget.
o Toril og Kjell deltar i tillegg til Franck

5

Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Dato:

Styremøte 16. november 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1600

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:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

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:

102-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

103-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
19. OKTOBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 19. oktober 2017 godkjennes.

104-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
OKTOBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per oktober 2017 til etterretning.

105-2017

BUDSJETT 2018 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG
INVESTERING

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioriteringer, samt fordeling av faste
inntekter for 2018 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.
2. Følgende krav gjelder for 2018


Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være omlag 2 % fra 2017 til 2018.
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Vekst i ISF- finansiert pasientbehandling skal være om lag 1,6 %.



Veksten i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern for barn og unge og
innen psykisk helsevern for voksne samt for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling skal være høyere hver for seg enn innen somatikk på
regionnivå. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine aktivitets-,
bemannings - og kostnadsbudsjetter og ved sin planlegging med hensyn til
utvikling av ventetider legge til rette for at dette kravet innfris.



Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge skal
prioriteres innen psykisk helsevern.

3. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2018, herunder ISFrefusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav, aktivitetskrav,
øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli fastsatt i oppdrag- og
bestillingsdokumentene for 2018.
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:


Fordele inntektsrammer
o Til de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens
Hospital og Revmatismesykehuset
o Internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i
Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF
o Internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF,
Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg
Diakonale Sykehus



Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF,
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre



Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med
gjeldende prioriteringer og føringer



Øke antallet hjemler for private avtalespesialister i tråd med kravene fra eier



Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til
o Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo
universitetssykehus HF med inntil 334 millioner kroner
o Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 480
millioner kroner
o Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 160 millioner
kroner.
o Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 425 millioner
kroner
o Nytt klinikkbygg ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet med
inntil 90 millioner kroner

5. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter videreføres
i 2018:


Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF videreføres med inntil 663
millioner kroner, hvorav 464 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.



Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer
(samlokalisering fase I) med inntil 85 millioner kroner.
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Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus
HF videreføres med inntil 450 millioner kroner, hvorav 315 millioner kroner er
ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne
midler.

Videre foreslås følgende prosjekt prioritert med tilførsel av regional likviditet i 2018:


Sørlandet sykehus HF: Inntil 36 millioner kroner til forprosjektfase for Nytt
psykiatribygg



Vestre Viken HF: 160 millioner kroner knyttet til forprosjektfase for nytt
sykehus i Drammen. I tillegg er det tatt budsjettmessig hensyn til eventuelle
tomtekostnader. Dette delfinansieres av ekstern lånefinansiering til prosjektet.



Helse Sør-Øst RHF: Samlet inntil 155 millioner kroner i investeringsmidler til
utredningskostnader til følgende prosjekter:
o Videre utredning av ny Regional sikkerhetsavdeling (RSA), Oslo
universitets-sykehus HF.
o Forprosjektfase for nytt klinikkbygg Radiumhospitalet, Oslo
universitetssykehus HF.
o Konseptfaser for Aker og Gaustad i forbindelse med videreutvikling av
Oslo universitetssykehus HF.

6. Satsningen på digital fornying videreføres i 2018, ved at det som en
planleggingsforutsetning reserveres inntil 590 millioner kroner til investering og inntil
99 millioner kroner til driftskostnader. Endelig disponering av likviditet til Digital
fornying i 2018 må sees i sammenheng med den pågående gjennomgangen av
prosjektene med hensyn på tidsplaner og ressursbruk for å sikre et akseptabelt
risikonivå. Det vil også måtte reserveres nødvendig likviditet til gjennomføring av
infrastrukturmoderniseringsprogrammet.
7. Det reserveres en regional resultatbuffer på 350 millioner kroner. I tillegg reserveres
det inntil 200 millioner kroner til økning av sentral risikobuffer for eventuelle økte
investeringsbehov.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland:
Vi har lagt bak oss en lang periode med årviss produktivitetsøkning i sykehusene. For å håndtere nye krav –
og øket behandlingsaktivitet – vil sykehusene være avhengige av å oppnå ytterligere
produktivitetsforbedringer. Etter en lengre periode med stram økonomistyring har en rekke tiltak blitt utsatt,
og det er et etterslep i investeringene som kan bidra til styrket produktivitet. I mange sykehus svekkes driften
av knappe arealer, manglende funksjonalitet og kapasitet innen IKT og øvrige støttetjenester, og
flaskehalser knyttet til utdatert eller mangel på medisinsk teknisk utstyr.
Ansatte i sykehusene har over tid meldt fra om at det er krevende å gjennomføre ytterligere
produktivitetsforbedringer uten at arbeidsbetingelsene styrkes. En gjennomgang av arealbruk, alder på
medisinsk teknisk utstyr, mangler innen IKT feltet og øvrige støttefunksjoner, vil kunne bidra til en bedre
forståelse av hvilke tiltak som bør iverksettes for å bedre arbeidsbetingelsene for ansatte i sektoren.
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106-2017

REVIDERT REGIONAL STRATEGI FOR KVALITET,
PASIENTSIKKERHET OG HMS

Styrets enstemmige
VEDTAK
Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS godkjennes med de innspill som
ble gitt i møtet og gjøres gjeldende fra 2018.

107-2017

INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2019

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2019.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med
statsbudsjett for 2019:
 Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 Finansiering av investeringer
 Gjennomgang av tredjepartsfinansiering
 Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 Nasjonal innsats for økt digitalisering i helsetjenesten
3. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Grimsgaard og Øverland:
Myndighetskrav og oppdragsdokumentet legger føringer for utvikling og aktiviteten i spesialisthelsetjenesten.
En avgjørende forutsetning for å nå de politiske målsetningene er at de sektoren gis de nødvendige
økonomiske rammer.
I innspillet til statsbudsjettet anføres at Det vil samtidig være behov for vekst i spesialisthelsetjenesten. Det
vil være behov for økte investeringer i bygninger, teknologi og utstyr, samt økt innsats innen forsking,
innovasjon og utvikling. En fortsatt effektivisering av daglig drift vil være et viktig bidrag for å få til dette.
Innen somatiske helsetjenester vil dagbehandling og poliklinisk aktivitet fortsatt måtte øke, samtidig som
gjennomsnittlig liggetid for døgnpasienter forventes å gå ned.
I sykehusene har vi lagt bak oss en lang periode med produktivitetsøkning. I mange sykehus svekkes
driften av utsatte investeringer, knappe arealer, manglende funksjonalitet og kapasitet innen IKT og øvrige
støttetjenester, og flaskehalser knyttet til utdatert eller mangel på medisinsk teknisk utstyr.
Etter ansattes vurdering er det lite realistisk å legge til grunn at en fortsatt effektivisering skal danne
grunnlaget for investeringer og satsning innen forskning, innovasjon og utvikling. En ytterligere
effektivisering må tvert i mot forutgås av investeringer som muliggjør ytterligere forbedringer i den daglige
driften. Videre anses det som lite realistisk – og heller ikke ønskelig – å planlegge med ytterligere reduksjon
i liggetiden. Liggetiden er allerede kort, og i de senere årene har andelen re-innleggelser økt. Etter ansattes
syn vil en ytterligere generell nedgang i liggetid svekke kvaliteten
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108-2017

NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER –
OPPDATERING ETTER STORTINGETS BEHANDLING AV
MELDING OM PRIORITERING - STORTINGSMELDING 34

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar informasjonen om nasjonalt system for innføring av nye metoder i
spesialisthelsetjenesten til orientering.
2. Styret slutter seg til oppdaterte prinsipper for vurdering og innføring av nye
metoder i spesialisthelsetjenesten som presentert i saken.
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene i sine avtaler med private
aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene som er tatt hva gjelder innføring
av nye metoder.
4. Styret understreker betydningen av et tett samarbeid mellom de regionale
helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye metoder.

109-2017

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV
EIENDOMMEN VED SKI SYKEHUS, VARDÅSVEIEN 3, 1400 SKI,
GNR. 132, BNR. 20 I 0213 SKI KOMMUNE

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender anmodning fra Akershus universitetssykehus
HF om samtykke til salg av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3, 1400 Ski,
gnr. 132, bnr. 20 i 0213 Ski kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for
behandling.
2. Styret legger til grunn at Ski kommune, i tråd med intensjonene i
Samhandlingsreformen, kjøper eiendommen i henhold til vedtak i kommunestyret 27.
september 2017.
3. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie
arealer tilbake til Akershus universitetssykehus HF for helseforetakets videre drift i
eiendommen.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er
nødvendig for klinisk drift.
5. Akershus universitetssykehus HF gis fullmakt til å inngå avtale med Ski kommune
om å leie ca 3100 kvm i den samme bygningsmassen, innenfor en varighet på 10 år,
med opsjoner på videre leie i 5 + 5 år.
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6. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at
avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

110-2017

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE LØNNSREGULERING

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a 1.

Styrets vedtak fremgår av B-protokoll

111-2017

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.

112-2017

ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF –
STATUS OG OPPFØLGING

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med
oktober 2017 til orientering.

113-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017 OG 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.
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114-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

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

Andre orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 16. og 17. oktober 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. oktober 2017

Temasak:
 Informasjonssikkert. Innledning ved Sofie Nystrøm, direktør NTNU, CCIS

Møtet hevet kl 1550
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Oslo, 16. november 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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PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF
Torsdag 23. november 2017 klokken 12:50 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken. Møtet
ble gjennomført som telefonmøte.
Dagsorden:
1.
Foretaksmøtet konstitueres
2.
Dagsorden
3.
Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31
Til stede var:
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som
også ledet møtet.
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Økonomidirektør Hanne Gaaserød
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen
Fra styret i Vestre Viken møtte:
Styreleder Torbjørn Almlid
I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken:
Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven.

Sign.:

AKO

TA

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 23 november 2017 Side 1 av 3

Sak 1:

Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.
Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Foretaksmøtet vedtok:
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.
Sak 2:

Dagsorden

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det
var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden godkjennes.
Sak 3:

Salg av eiendom i henhold til lov om helseforetak § 31

Med bakgrunn i sak 086-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, har
foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 15. november 2017 behandlet sak om salg av deler av
eiendommen Dr. Schmidts vei 3 i Bærum kommune, hvor Vestre Viken HF eier 60 av 74
boenheter. Vestre Vikens boenheter benyttes som personalboliger for ansatte og vikarer ved
Bærum sykehus. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF var gjort kjent med at ved salg skal
nødvendig leierett for helseforetaket tinglyses på eiendommen og følge eiendommen uavhengig
av hvem som er eier, i tråd med styrevedtak i Vestre Viken HF 10/2017.

Foretaksmøtet vedtok:
1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 086-2017 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av
eiendommen Dr. Schmidts vei 3, gnr. 80, 60 av 74 enheter av bnr. 32 i Bærum kommune.
2. Frigjort likviditet kan benyttes til investering i varige driftsmidler eller rehabilitering og verdibevarende
vedlikehold.
3. Foretaksmøtet presiserer at Vestre Viken HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres korrekt, og bærer
all risiko knyttet til avhendingen. Ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en likevel se
hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.
4. Foretaksmøtet legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake nødvendig
kapasitet til ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum kommune.
5. Foretaksmøtet 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.

Sign.:

AKO

TA

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 23 november 2017 Side 2 av 3

Møtet ble hevet klokken 13:00.
Hamar 23. november 2017.

styreleder Ann-Kristin Olsen

styreleder Torbjørn Almlid

Sign.:

AKO

TA

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 23 november 2017 Side 3 av 3

Styrets arbeid pr nov 2017 – desember 2017 og 2018

Møtedato
Mandag
18. desember

11. januar
29. jan
Mandag
26. februar

Beslutningssaker

-

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018

-

Utvikling- og strategiplan til høring

-

-

Årlig melding 2017
o Oversikt over eksterne tilsyn 2017
Oppdrag og bestilling 2018
Virksomhetsrapport pr 31. januar

Mandag
19. mars

-

Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Mandag
30. april

-

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021

Mandag
28. mai
Ved behov
Mandag
25. juni

-

-

Årsberetning/årsregnskap

Utviklingsplan – sluttbehandling før
oversendelse til HSØ
Styreseminar?
-

Orienteringssaker

Virksomhetsrapport mai
Virksomhetsrapport 1. tertial
o Eksterne tilsyn pr 1. tertial

-

-

Brukerutvalg 4. desember
HAMU 5. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. desember

Foreløpig styreprotokoll 1. februar
HSØ
HAMU og SKU 12. februar
Brukerutvalg 12 februar
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 8. mars
Brukerutvalg 5. mars

Merknad
Annen info til styret
Julemiddag
Utvikling- og strategiplan status
Nytt sykehus i Drammen status
Styreseminar
Tema: Utvikling- og strategiplan
gjennomgang
Høringsfrist 23. mars
Styresamling Gardemoen?
Foretaksmøte ?
OBD 2018

HAMU og SKU 10. april
Brukerutvalg- 16. april
Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.26. april

Årsrapport pasientombudet?

Brukerutvalg 4. juni
HAMU og SKU 5. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni

Dialogmøte med kommunene 14.
juni (ordførermøte)

Styrets arbeid pr nov 2017 – desember 2017 og 2018

Møtedato
(Drammen)
Mandag
27. august
Mandag
24. september

Mandag
29. oktober
Sted:
Mandag
26. november

Mandag
17. desember
(Drammen)

Beslutningssaker

- Ledernes ansettelsesvilkår 2018
- Styrets møteplan 2019
- Status samhandling med kommunene
Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport 2. tertial
-

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

Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan

Orienteringssaker

-

Merknad
Annen info til styret

Protokoll fra styremøte i HSØ 14.
juni

Brukerutvalg 4. september
HAMU og SKU 4. september
Brukerutvalg 5. september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 13. september

Gjennomgang av Samdata

Brukerutvalg 5. november
HAMU og SKU 6. november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ14. november

Budsjettseminar 2019

Brukerutvalg 8. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 18. oktober

Brukerutvalg 3. desember
HAMU og SKU 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 13. desember

Dialogmøte med brukerutvalget
Orientering om
virksomhetsstatus og framdrift
budsjett 2019

Styreevaluering
Julemiddag

Dato:

Saksbehandler:

20. november
2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Status rekruttering av ny administrerende direktør i
Vestre Viken
Møte

Saksnr.
59/2017

Møtedato
27.11.2017

Forslag til vedtak
1. Styret tar styreleders orientering om rekrutteringsprosessen for ny administrerende
direktør til etterretning
2. Styrets synspunkter på kravspesifikasjonen for ny administrerende for Vestre Viken tas
med i det videre arbeidet med rekrutteringen.

Drammen 20. november 2017
Torbjørn Almlid
Styreleder

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
Styret startet arbeidet med rekruttering av ny administrerende direktør i møtet 30. oktober.
Viser til sak 53/2017.
Styret skal holdes jevnlig orientert om prosessen.

Saksutredning
Styreleder orienterer muntlig om status i ansettelsesprosessen i styremøtet 27. november.
Styret gir innspill til kravspesifikasjon for stillingen.

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

Dato:

Saksbehandler:

22.11.2017
Sheryl Swenson

NOTAT
Til: Styret
Fra: Administrerende direktør

Saldering av driftsbudsjett og investeringsbudsjett
Bakgrunn

Styret skal behandle budsjettet for 2018 i møtet i 18. desember. Foreløpig budsjettsaldering er
gjennomgått den 14. november i budsjettutvalget bestående av administrerende direktørs
ledergruppe, foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud. Salderingsdiskusjonen av drifts
– og investeringsbudsjett forutsettes gjennomført i styremøtet 27. november. Dette notatet er et
innspill til denne salderingen.
Tillitsvalgte og vernetjenesten vil bli involvert gjennom drøfting den 14.desember og HAMU
behandling 5.desember av det endelige budsjettet.

Saldering av driftsbudsjettet

Foreløpig saldering er basert på vedtatt økonomisk langtidsplan, oppdatert og revurdert etter en
prosess i ledergruppen og med tillitsvalgte. Hovedelementer i denne prosessen var:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Resultatkrav redusert fra 230 til 170 MNOK
Effektiviseringskrav redusert fra 0,5 % til 0,3 %
Vedlikeholdsdrift styrket med 10 MNOK i stedet for 20 MNOK
Aktivitetskrav noe redusert for PHR
Omstillingseffekten av sammenslåing Lier/Blakstad halvert i 2018
KMD rammen ble forutsatt justert for aktivitetsvekst i somatikk i tråd med tidligere år
Midler til styrets disposisjon til satsingsområder redusert fra 15 til 10 MNOK
Ny aktuarberegning ga redusert pensjonskostnad på 93 MNOK. Det ble lagt til grunn et
rammetrekk på 73 MNOK og en positiv effekt på 20 MNOK.
Ingen endringer i investeringsbudsjettet

Klinikkene spilte inn forslag til satsningsområder på tilsammen over 100 MNOK. Diskusjoner
knyttet til disponering av satsningsmidler i budsjett 2018 er utsatt til etter saldering av
Statsbudsjettet, og endelig rammetildeling fra HSØ.

Problemstillingen nå er knyttet til eventuelle endringer som følge av statsbudsjettet og HSØ’s
rammetildeling den 6. november. Rammetildeling fra HSØ den 6. november innebærer flere
endringer i forhold til tidligere forutsetninger.

Forhold i rammetildelingen den 6. november om påvirker salderingen
• Pensjonsreduksjon gir en positiv effekt på 24 MNOK mer enn tidligere lagt til grunn ved
tidligere saldering.
• «Raskere tilbake» avvikles og erstattes med et rammetilskudd på 26 MNOK og ISFinntekt på 8 MNOK. Dette gir et visst rom for aktivitetsvekst i klinikkene.
• Legemidler gir et samlet tap på om lag -20 MNOK knyttet til:
o Helårseffekten for endringer i økonomisk ansvar mellom Helfo og HF innført fra
og med mai 2017, kompenseres med 20 MNOK, 8 MNOK mindre enn forventet
vekst i kostnadsbasen.
o Endringer mellom rammetilskudd og ISF medfører trekk i rammen på 45 MNOK,
4 MNOK mer enn forventet økning i ISF refusjoner.
o Innføring av nye H-resepter i 2018 kan gi ytterligere merkostnad for
helseforetakene ut over det RHF kompenserer. Risiko for RHFet er foreløpig
beregnet til om lag 70 MNOK. VVHFs andel av dette estimeres til 8 MNOK.
• Finansieringsordning for laboratorier som skal endres med mer ramme og mindre takst.
Elementene i dette er ikke avklart, og risiko er holdt på RHFet.
• Innføring av ISF innenfor PHR i 2017 har gitt et tap på anslagsvis 5 MNOK pr oktober.
Dette rettes opp ved innføring av korrigert satser for 2017 i november med en
helårseffekt på ca 6 MNOK. Nye satser videreføres i 2018.
• Utvidet ISF for PHR i 2018 gir et trekk i rammen på 15,6 MNOK, antas provenynøytralt.
• RHFet har tildelt 8 MNOK øremerket aktivitetsvekst i PHR, antas provenynøytralt.
• HSØ har holder tilbake 100 MNOK i aktivitetsmidler inntil statsbudsjettet er endelig
avklart.
• Øvrige rammeendringer ga nettogevinst på 3 MNOK.
Andre forhold som påvirker salderingen
•

•
•

Prinsipper for regnskapsføring av mottaksprosjekter innenfor IKT-området er endret i
økonomihåndboken til HSØ. Tidligere mottaksprosjekter ble aktivert som en del av IKTinvesteringen og avskrevet over flere år. Fra og med 2018 skal mottaksprosjekter
kostnadsføres fortløpende. I 2018 planlegger VVHF mottaksprosjekter knyttet til
innføring av ERP og medikamentell kreftbehandling. Mottaksprosjektene vil gi en
negativ proveny på om lag 12 MNOK.
Finansiering av mottaksprosjekt for nytt sykehus er så langt basert på at dette er en del
av totalinvesteringen. Kostnadene i 2018 til denne virksomheten er planlagt til 7 MNOK.
HSØ har nå avklart at Vestre Viken må håndtere denne kostnaden selv.
Endret finansieringsansvar for sykehusadministrerte legemidler har medført en
kostnadsøkning for de somatiske klinikkene på om lag 10 MNOK utover det som er
kompensert.

Ny saldering
Administrerende direktør legger i hovedsak opp til å kompensere for endrede forutsetninger for
budsjettene.

KMD ble tilført 5 MNOK i styrket ramme som følge av aktivitetsvekst i klinikkene i salderingen
som ble gjort i august. Utviklingen ut over høsten ikke minst situasjon i avdeling for klinisk
patologi gjør det nødvendig å styrke KMD ytterligere.

Stortingets sluttsaldering av statsbudsjett
I Stortingets sluttsaldering av statsbudsjettet ble avbyråkratiserings- og
effektiviseringsreformen (ABE) økt fra 0,5 % til 0,7 %. Sykehusene ble holdt utenfor.
VVHF har fått følgende e-post fredag 24.november kl 12:40 om dette forhold:

«Av midler til aktivitetsvekst ble 100 MNOK holdt tilbake på RHF’et for å dekke eventuelt økt
effektiviseringstrekk i saldering av statsbudsjettet. Vår plan er at disse midlene nå legges ut til
helseforetakene.
I tillegg økte ABE-reformen fra 0,5% til 0,7% i budsjettavtalen, hvilket medførte et økt basisuttrekk
på ca 100 MNOK, og reduserte ISF-inntekter anslått til 37 MNOK. Det blir lagt tilbake ca 108 MNOK
i basisramme. Netto effekt ca 30 MNOK (det er noe endring også på andre variable inntekter). ABEuttrekk og tilbakeføring vil bli håndtert tilsvarende som opprinnelige 0,5%. «
Endelig rammetildeling fra HSØ, basert på statsbudsjettet vil komme 04.desember. Eventuell
økning i basis som følge av saldering av statsbudsjettet foreslås benyttet til å styrke felles
økonomi og satsningsområder.
Forslag til saldering
Saldering legger til grunn at resultatkrav for 2018 skal opprettholdes med 170 MNOK. Dette
innebærer behov for ytterligere saldering.

Forutsetninger for nedjustering av rammen til medikamenter i salderingsforslag, er at det
videreføres et arbeid i legemiddelkomiteen og klinikkene for å bidra til dette.
Risikoområder
Det er flere uavklarte risikoområder i budsjettet:
•

Det er pågående arbeid for å redusere kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester
innenfor rehabilitering, behandlingshjelpemidler, gjestepasienter og bruk av private
Dette er til dels hensyntatt gjennom budsjettsalderingen i august. Alternativt er det
behov for ytterligere styrking av fellesøkonomien.

•

Effektene av innføring av ny finansieringsordningen for
o effektene på VVHFs økonomi ved innføring av ordningen (basis vs. endring i
laboratoria inntekter).

Avvikling av raskere tilbake
Raskere tilbake avvikles fra og med 2018 og overføres til ordinær drift. Videreføring skal kun
gjelde lettere psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. HSØ har varslet at HFene må
forvente at det vil komme føringer og krav om utvidet tilbud innen disse områdene som en del
av Oppdrag- og bestilling.

Ortopedi programmene videreføres ikke, og det forutsettes at aktiviteten overføres ordinære
driftsbudsjetter. Det samme gjelder koordinator stillinger.

Som følge av avvikling av raskere tilbake er det overført 26 MNOK til rammen. Det forutsettes
videre en økning i ISF-inntekter på 8 MNOK. Rammeøkning på 26 MNOK fordeles på bakgrunn
av søknader fra klinikkene i løpet av januar 2018.

Investeringsbudsjett

Investeringsbudsjettet påvirkes først og fremst av endringer av resultatet for 2017 som
prognostiseres gradvis svakere. Som følge av dette må investeringsbudsjettet reduseres
gjennom alternativ finansiering (leasing), overføring av midler fra 2017 og kutt i
investeringsbeløp tilsvarende resultatsvekkelsen.
•

•

•
•
•
•

Resultat prognosen for 2017 er redusert med totalt 80 MNOK i forhold til budsjett.
– Investeringsbudsjett reduseres tilsvarende
– En ytterligere reduksjon i resultatet reduserer investeringsnivå tilsvarende
Mindreforbruk investeringer 2017 ift budsjett
– Redusert EK-innskudd pensjon 7 MNOK
– Redusert forbruk klinikkinvesteringer 13 MNOK
Økt finansiell leasing i 2018
– leasing av MTU og annet utstyr økes med 45 MNOK
BRK prisjusteres med om lag 4 MNOK
BRK investeringer i 2018 reduseres med 15 MNOK grunnet årets underskudd
Bærum BUP alternativ 4b innarbeidet med 40 MNOK, men forutsettes justert når
forprosjektet er avklart etter prosess med blant annet tillitsvalgte

Forslag til endringer i investeringsramme budsjett 2018
Utvikling investeringsramme budsjett 2018
Investeringsramme ØLP
424
Redusert prognose 2017
-80
Mindreforbruk 2017
20
Endringer BRK inkl. Bærum BUP
31
Redusert EK-innskudd og klinikk disp.
-20
Økning i bruk av finansiell leasing
45
Totale investeringsramme pr nov.
420

Det forutsettes bruk av finansiell leasing ved anskaffelse av ambulanser og Mammografibuss. I
tillegg forutsettes bruk av finansiell leasing i forbindelse med enkelte anskaffelser av MTU og
annet utstyr.

Endelig fordeling størrelse og fordeling av investeringsmidler legges frem for behandling i
styremøte 18.desember.

Organisering av
prehospitale tjenester i
Vestre Viken HF
Delprosjekt til Utviklingsplanen.
Vurdering av fire alternative organisasjonsformer
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1.0. DELPROSJEKTETS OPPSUMMERING OG TILRÅDNING
Utredningen om fremtidig organisering av prehospitale tjenester har vært organisert som et
delprosjekt til utviklingsplanen i Vestre Viken. Ingar Pettersen har ledet prosjektet.
Prosjektgruppen har vært sammensatt av brukerrepresentant, representanter fra kommunene
Asker, Bærum og Drammen, ansatte ved Bærum og Ringerike sykehus,
praksiskonsulentordningen, tillitsvalgte, vernetjenesten og representanter fra prehospitale
tjenester i Vestre Viken. Prosjektperioden varte fra ultimo september til medio november. Det
ble gjennomført sju prosjektgruppemøter. Observatør fra Oslo universitetssykehus ar deltatt i de
tre første møtene.
Prosjektgruppen har utredet fire alternative løsninger til videre organisering av prehospitale
tjenester i Vestre Viken.
1. Samle prehospitale tjenester i Vestre Viken i en tjeneste, som inneholder ansvaret for
Asker og Bærum
2. Utrede muligheten for å organisere AMK-sentralen i Vestre Viken sammen med Oslo
universitetssykehus, og overføre ambulansetjenesten og pasientreiser i Asker og Bærum
til Vestre Viken
3. Utrede muligheten for å organisere de prehospitale tjenesten i Vestre Viken sammen
med Oslo universitetssykehus til en felles tjeneste for området
4. Prehospitale tjenester i Vestre Viken er organisert som i dag
Formålet er å gi en anbefaling om videre organisering av prehospitale tjenester i Vestre Viken
som sikrer; ”effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet,
som understøtter den funksjonsfordelingen som er etablert innenfor det enkelte sykehusområde og
i regionen som helhet”. Prosjektgruppen var bedt om å ta utgangspunkt i dagens situasjon, men
gruppen har også vurdert løsninger i et lengre perspektiv.
Prosjektgruppen ble, i første møte, enige om metode for analysen. I de etterfølgende møtene har
prosjektgruppen analysert de fire alternativene og arbeidet med sluttrapport.
Hvert alternativ ble behandlet gjennom SWOT analyser. Lov og forskrift, nasjonale og regionale
planer og tilgjengelige utredninger for området ble lagt til grunn for analysene. Ut fra syv
vektede og definerte perspektiver vurderte gruppen sterke og svake sider, og muligheter og
trusler. Perspektivene var i prioritert rekkefølge pasient-, samhandling, ledelse-, teknologi-,
kompetanse-, økonomi-, og miljø.
Prosjektgruppen mener enstemmig at alternativ 1 tilfredsstiller de beskrevne utredninger og
gjeldende nasjonale forskrifter og mål og anbefaler dette.
Dette alternativet møter de organisatoriske endringene i regionen, kommunene, i OUS og Vestre
Viken. Alle 7 perspektivene som ble vurdert i SWOT analysen blir ivaretatt. I dette alternativet er
konsekvensene for utøvende personell håndterbare. Arbeidsoppgaver og arbeidssted endres i
liten grad. Prosjektgruppen forutsetter at det fremtidige tilbudet til befolkningen i Vestre Viken
sitt sykehusområde blir minst like godt som i dag, også i omorganiseringsfasen. Brukerutvalget,
vernetjenesten og de tillitsvalgte i Vestre Viken slutter seg til dette.
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Alternativ 3 vil være mulig å anbefale, og kan møte de organisatoriske endringene som
beskrevet i alternativ 1. Alternativ 3 vil bryte med prinsippene om at prehospitale tjenester er
en del av kjernevirksomheten i helseforetakene og sykehusenes forlengede arm i
diagnostisering og behandling. Dette alternativet vil heller ikke ivareta en felles ledelse i et
sykehusområde, som skal sikre helhetlige pasientforløp og felles kultur mellom fagområdene.
Det vil dessuten bli en krevende samhandlingsarena mellom ett prehospitalt helseforetak, fire
sykehusforetak og et meget stort antall kommuner. I dette alternativet må to AMK-sentraler
opprettholdes inntil ny teknologi og forsvarlige reserveløsninger er på plass. En del av
prosjektgruppen er bekymret for at størrelsen på nedslagsfeltet for at denne AMK sentralen blir
for stor. Prosjektgruppen mener at dette alternativet reiser prinsipielle spørsmål som eventuelt
må utredes nærmere på regionalt/nasjonalt nivå. Prosjektgruppen mener videre at alternativ 3
vil ta lang tid å utrede og gjennomføre. I dette alternativet vil konsekvensene for ansatte kunne
bli mer omfattende.
Prosjektgruppen mener at nåværende organisering har svakheter som det er redegjort for i
rapporten. Selv om tjenestene drifter faglig forsvarlig hver for seg, anbefaler prosjektgruppen
ikke at dette alternativet videreføres i påvente av alternativ 3.
Prosjektgruppen har ikke hatt tilgang til oppdaterte driftsdata eller nå situasjonsbeskrivelser fra
OUS og har derfor tatt utgangspunktet i sluttrapport utreding PHT VV og Asker og Bærum
(2011).
Brukerutvalget (2017) har deltatt i prosjektet og uttaler: «det viktigste er at et samlet VV har
likeverdige tilbud til alle pasienter i hele VV opptaksområde».
De ansattes organisasjoner og vernetjenesten har deltatt i prosjektet og slutter seg til
anbefalingene. De har fremlagt egen uttalelse som vedlegges.
Innenfor den tid prosjektgruppen har hatt til disposisjon har det ikke vært mulig å gjennomføre
ROS-analyser av de fire alternativene. Prosjektgruppen anbefaler at dette gjennomføres.
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2.0. INNLEDNING
2.1.

Mandat for prosjektet

Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med føringer gitt
i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP), St.meld. 11 (2015-16). Her omtales krav til
helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner som beskriver hvordan helseforetaket skal
utvikle sin virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Utviklingsplanen skal
være en samlet plan som sørger for at underliggende planer støtter opp om felles overordnede
mål.
Utviklingsplanen skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i Vestre Viken (VV) og
hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Formålet er å skape
pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og moderne bygg og
teknologi.
VV sin utviklings- og strategiplan skal utarbeides basert på den nasjonale veilederen for
utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHF sin regionale føringer for hva som skal inngå i
planarbeidet. Strategiplanen Strategi 2025 (desember 2011) og Utviklingsplanen (desember
2012) legges til grunn og innarbeides i planen. Arbeidet skal gjennomføres som en åpen,
involverende og forutsigbar prosess der både interne og eksterne interessenter informeres og
involveres i løpet av gjennomføringen.
Utviklings- og strategiplanen skal beskrive dagens situasjon og hvilke strategiske og
overordnede føringer som legges til grunn for planarbeidet. Det skal beskrives hvilke
endringsfaktorer som påvirker fremtidens behov for helsetjenester og hvordan behovene skal
dekkes. Planen skal omfatte en framskriving av aktivitet og fremtidig kapasitetsbehov. Med
utgangspunkt i dette skal det beskrives virksomhetsmessige utviklingsretninger og nødvendige
tiltak for å gjennomføre disse.
Utviklings- og strategiplanen har planhorisont frem til 2035.
I utredningsarbeidet er det etablert flere underliggende delprosjekter, blant annet «Fremtidig
organisering av prehospitale tjenester i VV». Prosjektet skal utrede alternative løsninger for
effektive og trygge prehospitale tjenester, med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet og som
understøtter funksjonsfordelingen innenfor det enkelte sykehusområdet og i regionen som
helhet.
De fire alternative modellene som skal utredes er:
1. Samle Prehospitale tjenester i Vestre Viken i en tjeneste, som inneholder ansvaret for
Asker og Bærum
2. Organisere AMK-sentralen sammen med OUS HF, og overføre ambulansetjenesten og
pasientreiser i Asker og Bærum til Vestre Viken HF
3. Organisere de prehospitale tjenestene i Vestre Viken HF sammen med OUS HF til en
felles tjeneste for området
4. Prehospitale tjenester i Vestre Viken HF er organisert som i dag
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2.2.

Bakgrunn for prosjektet

For å møte pasientenes behov i dag og i fremtiden og sikre likeverdige og tilgjengelige
tjenestetilbud, med liten variasjon i tilbud og ressursbruk, ble HSØ delt inn i sykehusområder.
Dette ble iverksatt for å sikre en bærekraftig utvikling av HSØ og for å bidra til at kvaliteten i
tjenestene skulle bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi. Dette innebærer at tjenestene
skal:
-

Være virkningsfulle
Være trygge og sikre
Involvere brukere og gi dem innflytelse
Være samordnet og preget av kontinuitet
Utvikle ressursene på en god måte
Være tilgjengelige og rettferdig fordelt

I dette ligger det at det skal etableres lokalt tilpassede akuttmedisinske behandlingskjeder som
sikrer breddekompetanse, der lokal- og spesialbaserte akuttfunksjoner sees i nær sammenheng
med det lokale kommunale legevakttilbudet.
I styresak 108/2008 signaliserte HSØ at man ønsket en regional gjennomgang av videre
organisering av prehospitale tjenester (PHT). Fagrådet for PHT og akuttmottak leverte våren
2010 flere anbefalinger til en regional plan for PHT. Anbefalingene er på de fleste områder tatt
til følge ved at man har etablert ny kriteriebasert inntektsmodell for finansiering av tjenesten,
organiserttjenestene i sykehusområder (som i øvrige helseforetak) og at grenseoppgangen
mellom OUS og VV vedrørende kommunene Asker og Bærum skulle gjennomgås (gjennomgang i
2011).
Grenseoppgangen mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og VV vedrørende videre
ansvarsforhold for de prehospitale tjenestene i Asker og Bærum, ble utredet i 2011. I
utredningen kom man ikke frem til en enighet om en foretrukket løsning. Helse Sør-Øst (HSØ) ga
VV et nytt oppdrag i 2013 med samme mandat som i 2011. Styringsgruppen konkluderte med at
det ikke kom frem kvalitetsforskjeller på tjenestene, men at OUS mente de hadde
stordriftsfordeler og at ansatte i Asker og Bærum ikke ønsket organisasjonsendringen. VV mente
at tjenesten skulle overføres slik at det kunne tilrettelegges for helhetlig pasientforløp med best
mulig sammenheng mellom de PHT tjenester og den påfølgende diagnostikk og behandling i VV.
Det ble gjennom prosjektarbeidet i 2011 identifisert konkrete områder for forbedring. Dette
gjaldt muligheten til å se hverandres ressurser samt å overføre AMIS - data (dokumentasjon- og
journaldata) mellom Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK). Disse forholdene er nå
ivaretatt og løst gjennom regionale og lokale tiltak i helseforetakene.
PHT for Asker og Bærum er fortsatt organisert under Oslo Universitetssykehus. Organiseringen
bryter derved med hovedprinsippet i HSØ om et samlet tjenesteansvar innenfor eget
helseområde.
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Kartet nedenfor viser VV sykehusområde:

«
Siden 2009 har brukere, PHT, samarbeidende klinikker og avdelinger og kommuner erfaringer
med å ha en delt prehospital tjeneste i VV sykehusområde. Det vises i denne sammenheng til
nåsituasjonsbeskrivelse kapittel 3.3.1.
I samme kapittel gjengis også sitater fra det operative miljøet i VV (barne- og
ungdomsavdelingen og Nyfødt Intensiv). Sitatene beskriver deres erfaringer med dagens
organisering (alternativ 4).
I vedlegg 9 fremlegger prosjektgruppen tilbakemelding etter tilsyn fra Fylkeslegen i Vestfold:
«Tilsynssak i Vestfold HF i behandlingen av pasient». Tilsynssaken gir et godt bilde av de
utfordringer som kan oppstå ved todelt lederansvar.
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Det er flere forhold som vil påvirke prehospitale tjenester i VV og OUS i årene som kommer, og
som understreker betydningen av å utrede en fremtidig organisering:
-

Politireformen
Kommunereformen
Regionreformen
Endring av behandlingssted for psykiatrien i forbindelse med nytt sykehus i Drammen
Endring i PHT sitt opptaksområde mellom Bærum og Drammen sykehus i forbindelse
med planlegging av det nye sykehuset i Drammen
Endring av sykehusområdet for PHT i OUS

AMK VV har vært samlokalisert med nødmeldesentralene for brann og politi på politihuset i
Drammen siden 2010. Som et resultat av politireformen flytter politi og brann ut av den
samlokaliserte sentralen og etableres ved politiets hovedsete i Tønsberg i løpet av 2018.
Selv om VV har en leieavtale med politiet i Sør-Øst politidistrikt frem til 2029 for AMK sine
lokaler, må det planlegges for en fremtidig drift av AMK sentralen. Lokaler til AMK er ikke en del
av planene for nytt sykehus i Drammen eller vedlikeholdsprosjekter ved Bærum, Ringerike og
Kongsberg sykehus (BRK prosjektet).
De tre kommunene Røyken, Hurum og Asker har besluttet å slå seg sammen fra januar 2020.
Denne sammenslåingen vil påvirke PHT i OUS og VV i forhold til tjenester i AMK, ambulanse og
pasientreiser. I prosessen med å optimalisere sykehuset i Drammen tilrådes det at om lag
halvparten av befolkningen i Røyken kommune får Bærum sykehus som sitt lokalsykehus.
Prehospitale tjenester har bemerket at denne endringen får konsekvenser for beredskap og
transportkapasitet i Røyken, Hurum og Drammensregionen både i OUS og VV.
8. juni 2017 ble det vedtatt at Akershus, Østfold og Buskerud fylkeskommune skal slås sammen
til en ny region som skal hete Viken, med virkning fra 01.01. 2020. Hvilke oppgaver den nye
regionen skal ha er ennå ikke avklart.
Når det nye sykehuset i Drammen står ferdig i 2024/2025 vil aktivitet ved Blakstad sykehus
flyttes til Drammen. Konsekvensen vil være at PHT OUS må kjøre psykisk syke pasienter fra
Asker og Bærum til Drammen og kjøre ut av sitt primære beredskapsområde.
For Innlandet er det overordnet bestemt at sykehusområdet skal endres. I denne forbindelse
overflyttes tjenestene, inkludert PHT, fra Sør Hedmark (kommunene Eidskog, Grue,
Kongsvinger, Sør- og Nord Odal) den1.1. 2019 til Akershus Universitetssykehus. Dette medfører
at PHT OUS øker sitt nedslagfeltytterligere med ca. 42 000 innbyggere. Konsekvensen av dette
vedtaket medfører at PHT i OUS vil dekke til sammen 1,9 millioner innbyggere.

2.2.1. Prosjektets hovedmål og formål
Prosjektets formål er å gi en anbefaling om videre organisering av PHT i VV
sykehusområdesom;” sikrer effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og
tilstrekkelig kapasitet, som understøtter den funksjonsfordelingen som er etablert innenfor det
enkelte sykehusområdet og i regionen som helhet”.
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I utredningen skulle prosjektgruppen vurdere fire alternative modeller som beskrevet i
mandatet i kapittel 2.1. Prosjektet skal fremlegge en anbefaling om videre organisering av PHT i
VV, som sikrer;
1. At det fremtidige tilbudet til befolkningen i VV sitt sykehusområde blir minst like godt
som i dag
2. At det sikres en god ressursutnyttelse av kjernedriften i helseforetaket, samt god
samhandling med kommunene
3. At organiseringen sikrer god ivaretagelse av kvalitet og pasientsikkerhet
4. At Vestre Viken når sine strategiske mål for perioden.
2.2.2. Prosjektets delmål
Det er lagt vekt på at utredningen skal ta utgangspunkt i:
-

Tilgjengelige virksomhets- og driftsdata, etablerte systemer, dagens IKT løsninger og
erfaringer med nåværende drift
Føringer i VV sitt utviklingsarbeid og fremtidige endringer i sykehusområde i OUS er tatt
hensyn til

Prosjektet skal styres og koordineres slik at det er en kontinuitet i gruppen og at den har en
samlet fremdrift i henhold til tidsplan og leveranser.

2.3.

Valg av metode og gjennomføring av prosjektet

Utredningen om fremtidig organisering av PHT i VV har vært organisert som et delprosjekt til
utviklingsplanen. Ingar Pettersen har vært prosjektleder.
Prosjektgruppen har vært sammensatt av brukerrepresentant, representanter fra de somatiske
sykehusene i VV, kommunene Asker, Bærum og Drammen, praksiskonsulentordningen,
tillitsvalgte, vernetjenesten og representanter fra PHT. OUS har hatt observatør i gruppen i
deler av prosjektperioden, men trakk seg ut før arbeidet med sluttrapporten startet. I vedlegg 2
fremgår navn og bakgrunn for deltakere i delprosjektet.
Utredningen er gjennomført i perioden ultimo september til medio november. Det er
gjennomført 7 prosjektgruppemøter.
Det første møtet ble gjennomført som et halvdags ”kick-off-møte”, der bakgrunnen for
prosjektet, oppgaven, metode i utredningen og utarbeidelse av rapport ble presentert.
Suksesskriterier og forventninger til det enkelte prosjektmedlem ble drøftet.
På neste side er prosjektgruppens egen vurdering av hva som skal til for at utredningsarbeidet
skal lykkes og hvordan den enkelte deltaker kan bidra inn i dette arbeidet:
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Hvordan kan du som deltaker bidra
inn i dette arbeidet?

Hva skal til for at dette utredningsarbeidet
skal bli vellykket?
Det er viktig for oss at:

Vi kan bidra med:

-

-

-

prosjektgruppen er stabil
vi har takhøyde og åpenhet
vi får fakta og aktivitetstall tidsnok
vi har pasientfokus – tenker ikke politikk
vi må ta høyde for fremtidige endringer
vi holder tak i nasjonale og kommunale
føringer
vi må sammenlikne med andre, nasjonalt og
internasjonalt
vi har et helikopterperspektiv: Perspektiv og
løsning
det er et Vestre Viken-prosjekt, ikke bare AB
vi ivaretar samhandling

-

pasientfokus
å stille forberedt
å være oppdatert
kontinuitet
kompetanse
egne erfaringer
konstruktive bidrag
å diskutere og drøfte «hjemme» før
samlingene
åpenhet for alle alternativer: Ikke å være låst i
faste normer

De tre neste møtene var heldagsmøter, hvor hver enkelt av de 4 alternativene ble behandlet
gjennom SWOT- analyser.
I SWOT-analysene vurderer man sterke og svake sider, muligheter og trusler ved de fire
alternative modellene.
Sterke sider eller styrker er positive egenskaper, noe organisasjonen er god til og som kan gi
trygghet internt i organisasjonen i forhold til måloppnåelse. Svakheter er det organisasjonen
mangler eller utfører dårlig i forhold til måloppnåelsen. Potensielle eksterne muligheter som
bør ivaretas i fremtiden (evt. allerede har). Potensielle eksterne trusler eller hindringer som
organisasjonen kan støte på hvis man søker å realisere foreliggende muligheter eller være på
vakt mot i fremtiden. OU avdelingen i VV har bistått i dette arbeidet.

2.3.1. Perspektiver
De ulike alternative organiseringer ble vurdert ut fra perspektivene i SWOT-analysene.
Prosjektgruppen har vektet de ulike perspektivene i forhold til hverandre. Prosjektgruppen har
valgt og ikke vekte det enkelte perspektiv med tallverdier, men har i stedet vektet perspektivene
i forhold til hverandre.
Dessuten er det lagt til grunn nøkkeltall, lov, forskrifter, inntektsmodellen i HSØ og nasjonale og
regionale utredninger1for vurderingene i SWOT-analysene.

1

Lover og forskrifter: Spesialisthelsetjenesteloven 2001; Akuttforskriften 2015; Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten – 2016; Stortingsmeldinger:St.m. 29-2012
SamfunnssikkerhetSt.m. 11-2015 Nasjonal Helse og Sykehusplan; St.m 13- 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet;
St.m. 43 - 1999 – Om akuttmedisinske beredskap; Føringer fra HOD, RHF og HF:God virksomhetsstyring – HSØ
2010; Lederansvar i sykehus – HOD 2013; Strategi VV 2025. Offentlige utredninger: NOU 1998-9 – Hvis det
haster; NOU 2015-17 – Først og fremst; NOU 2016-25 - Kvinneslandutvalget
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De 7 perspektivene nedenfor er satt opp i prioritert rekkefølge.
-

Pasientperspektivet
Samhandlingsperspektivet
Ledelsesperspektivet
Teknologiperspektivet
Kompetanseperspektivet
Økonomiperspektivet
Miljøperspektivet

Pasientperspektivet: Pasientsikkerhet og kvalitet er sentralt for å utvikle pasientenes
helsetjenester. Dette perspektivet har hatt hovedfokus i utredningen. Pasientene skal være sikre

på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av
helsehjelp. Dette innebærer blant annet å ha helhetlige systemer for pasientforløp med færrest
mulige ledd og god samhandling. Tjenestene skal ha styringssystemer som innebærer
håndtering av avvik, kontinuerlig forbedring og internkontroll. Uansett organisering skal det
fremtidige tilbudet til befolkningen i alle deler av sykehusområdet bli minst like godt som i dag.
Samhandlingsperspektivet. En godt fungerende akuttmedisinsk kjede forutsetter at alle
aktørene samarbeider om felles planlegging av akuttmedisinsk ressursbruk og dimensjonering
innenfor sykehusområdet. Det betyr at lokalisering og dimensjonering av legevakttjenester og
ambulansestasjoner skal sikre befolkningen et helhetlig og forsvarlig akuttilbud. For å sikre en
hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene har kravet til forpliktende samarbeid
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten samt andre nødetater blitt styrket de senere år. Det
skal foreligge en avtale mellom Helseforetaket og kommunehelsetjenesten som beskriver
samarbeid og handlingsplaner. Betydningen av god samhandling kommer tydelig frem i bl.a.
Samhandlingsreformen, ny akuttmedisinforskrift og Nasjonal helse- og sykehusplan.
Akuttutvalgets utredning «Først og fremst» og Helse Sør-Øst utviklingsarbeid understreker også
dette.
Ledelsesperspektivet. Det er leders ansvar å organisere og lede virksomheten slik at pasientene
får trygg og god pasientbehandling. I dette ligger blant annet å sikre felles styringssystemer, ha
fokus på å skape en felles kultur, etablere helhetlige pasientforløp, undervisning og forskning og
et stimulerende og godt arbeidsmiljø. Ledelsen skal etablere klare ansvarslinjer og
ansvarsforhold for ledere på alle nivåer.
Teknologiperspektivet. PHT benytter nåværende tilgjengelig teknologi for å sikre kvalitet i
pasientbehandlingen og effektiv ressursbruk. Dette setter krav til at det er tilstrekkelig
kapasitet.
Kompetanseperspektivet. Det skal foreligge etablerte systemer som sørger for at arbeidstakere
i PHT har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter for å kunne yte forsvarlig helsehjelp. Dette
innebærer også ivaretagelse av beredskapskompetanse gjennom samordnede planverk og
øvelse med andre nødetater.
Økonomiperspektivet. Det foreligger en kriteriebasert inntektsmodell i HSØ som fordeler
rammene til helseforetakene for drift av PHT. Den utarbeidede kriteriebaserte modellen skal så
langt det er mulig være nøytral i forhold til tilfeldige lokale forskjeller, og den skal være robust i
forhold til endring over tid.
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Miljøperspektivet. PHT påvirker miljøet gjennom aktiviteter som blant annet transport av
pasienter. Gjennom effektive miljø- og klimatiltak skal PHT være med på å redusere vår
påvirkning og bidra til å forebygge skadevirkninger på liv og helse.

2.3.2. Vekting av perspektiver
I prosjektgruppens vurdering for vekting av perspektivene legger man til grunn nasjonal
helseplan der hovedperspektivet er pasientens helsetjeneste ved videre utvikling av
virksomheten. Pasientsikkerhet og kvalitet er viktig for å levere gode, trygge og helhetlige
helsetjenester.
Samhandlingen på tvers av nivåene i helsetjenesten er viktig i forlengelsen av
pasientsikkerheten. Det vektes høyt at det er et godt samspill mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten.
Hovedstadsprosessen presiserte at felles ledelse og felles kultur er viktig for å oppnå gode og
trygge helsetjenester. Det er viktig med konsistent ledelse, da dette direkte kan reflekteres i
utøvelsen av arbeidet i tjenesten. Internkontrollforskriften peker direkte på leder. Det er en
viktig premiss å etablere helhetlig ledelse innenfor sykehusområdet.
Teknologi må vurderes både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I det korte perspektivet
vil det være teknologiske hindringer for trygg gjennomføring av alternative
organisasjonsformer. I det lange perspektivet må man forvente at slike hindringer elimineres
med utvikling av nye løsninger.
Gode systemer er viktig for å ivareta kompetanse og yte forsvarlig helsehjelp. Dette er
avgjørende for pasientsikkerheten.
Økonomien i tjenesten er regulert gjennom ny finansieringsordning med et kriteriebasert
system og som regulerer inntektene mellom de enkelte PHT-tjenestene. I så måte vil ikke
økonomiperspektivet gi avgjørende utslag i vurderingen av de 4 alternativene. På den annen
side vil organisering av tjenesten og i hvor stor grad man kan etablere rasjonelle transporter,
med få tomme returer ha betydning i valget mellom alternativene.
Prosjektgruppen vurderer det slik at miljøperspektivet i liten grad endres for de ulike
alternativene og dette perspektivet vektes derfor lavt.
Resultatene fra SWOT-analysene er sammenstilt og oppsummert etter hvert møte og
gjennomgått i påfølgende møter for å sikre konsensus om det som var fremkommet i analysene.
Det er samstemmighet i prosjektgruppen om resultatene fra SWOT-analysene.
I vedleggene 4, 5, 6 og 7 gjengis oppsummerte og sammenstilte SWOT-analyser for de fire
alternative modellene.
Med bakgrunn i gjeldende rammebetingelser og resultatene fra SWOT-analysen har
prosjektledelsen utarbeidet forslag til sluttrapport som er drøftet i tre heldags
prosjektgruppemøter. Endelig rapport overleveres styringsgruppen den 15. november 2017.
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2.4.

Avklaringer og avgrensninger

Utredningen gjorde følgende avklaringer/begrensinger:
Avklaringer:
-

-

Med prehospitale tjenester menes AMK, ambulanse, luftambulanse og pasientreiser
Håndtering av planlagte endringer for pasientbehandling i VV, sammenslåing av
kommuner og endring av opptaksområde for PHT i VV og OUS skal tas hensyn til ved
evalueringen av forslagene
I litteraturlisten er det vist til dokumentasjon som er brukt i utredningen. Vedlegg 3
Det er innhentet data fra begge helseforetak for å underbygge tilrådning om videre
organisering av PHT. Når det gjelder tallgrunnlaget fra OUS har prosjektgruppen ikke
mottatt oppdaterte tall fra OUS på tidspunktet for fremleggelsen av sluttrapporten og vi
har derfor måttet basere analysene på data fra 2011-rapporten.

Avgrensninger:
-

Prosjektet skal ivareta oppdraget i mandatet
Implementering av anbefaltløsning er ikke en del av oppdraget
Luftambulansetjenesten blir ikke spesielt behandlet
Innenfor den tiden prosjektgruppen har hatt til disposisjon har det ikke vært mulig å
gjennomføre ROS- analyse av de fire alternativene

2.5.

Oppbygningen av rapporten

Etter de innledende kapitlene er rapporten i det etterfølgende bygget opp med følgende
inndeling:
-

Beskrivelse av dagens situasjon
Organisering og erfaringer med drift av PHT i Vestre Viken
Erfaringer fra omstilling av AMK Østfold
Analyse av fire alternative modeller for fremtidig organisering
Prosjektgruppens oppsummering
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3.0. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Dette kapittelet oppsummerer dagens organisering, overordnede nøkkeltall og systemoversikt
og observasjoner fra nåværende drift.

3.1.

Dagens organisering av de prehospitale tjenester i OUS og VV

Prehospitale tjenester i OUS og VV er begge organisert som klinikker og er del av respektive
administrerende direktørers ledergrupper.
Klinikk for prehospitale tjenester i OUS og VV er tverrgående klinikker, som leverer tjenester til
både spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. De prehospitale tjenestene
er beredskapsorganisasjoner som skal balansere sin drift mellom det å tilby befolkningen
akuttmedisinsk prehospital beredskap og behandling, samt effektiv pasienttransport.
I tillegg har OUS regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og
beredskap.
Klinikken i OUS består av fire avdelinger. Avdeling for akuttmedisinsk kommunikasjon (AMK),
ambulanseavdelingen, Luftambulanseavdelingen og pasientreiseavdelingen (OUS, 2017)
Klinikken har ansvaret for prehospital akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo,
Akershus og Østfold.
Klinikken i VV består av fire avdelinger; AMK, Ambulanse, Luftambulanse og Pasientreiser.
Klinikken har ansvaret for alle kommunene i Buskerud, Svelvik og Sande i Vestfold og Jevnaker i
Oppland. Asker og Bærum kommuner får sine prehospitale tjenester utført fra OUS.

3.2.

Befolkningsgrunnlaget og demografi i VV frem mot 2035

Vestre Viken hadde per 1. januar 2017 ca. 483.000innbyggere. Av dette utgjør kommunene
Asker og Bærum henholdsvis ca. 61.000 og 123.000innbyggere. Befolkningen i VV sitt
opptaksområde er forventet å være ca. 573.000 innbyggere i 2035. I kommunene Asker og
Bærum er veksten estimert til å innebære en befolkning på henholdsvis ca. 70.000 og
140.000innbyggere i 2035. Majoriteten av veksten vil skje i kystnære områder. Den største
økningen vil finne sted i kommunen Drammen og Bærum. Dette er en framskriving av
befolkningsgrunnlaget basert på dagens kommunestruktur.
Gjennomsnittlig vekst i opptaksområdet er beregnet til ca. 19 %. Blant de største kommunene
har Drammen kommune forventet størst vekst med ca. 26 %. Det er forventet noe lavere vekst
med 16% i kommunene Asker og Bærum.
Per i dag har PHT i VV ansvaret for litt over 300 000 innbyggere. OUS har ansvaret for litt over
1,5 millioner innbyggere.
Befolkningsframskrivingen viser at de eldste aldersgruppene, som benytter mest
ambulansetjenester, har den klart største veksten. Veksten i aldersgruppene over 67 år er i
gjennomsnitt nær 5 ganger så høy som veksten for de øvrige aldersgruppene. Aldersgruppene
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over 80 år vil nær dobles fram til 2035. Dette betyr en klar økning i forventet behov for
helsetjenester på alle nivåer - også de akuttmedisinske. Den prosentvise veksten innen de eldste
aldersgruppene i kommunene Asker og Bærum er stort sett lik snittet for hele opptaksområdet.

3.3.

Organisering av driften i PHT VV

Vestre Viken har et organisert system for drift av prehospitale tjenester. Mål og handlingsplaner
for tjenesten er tett knyttet opp mot mål i oppdragsdokumenter fra HSØ og med de klinikkene
tjenesten samhandler med i Buskerud for å sikre at det er én helhetlig tjeneste.
Det inngås årlige driftsavtaler på foretaksnivå og med alle ledernivåer i klinikken. Mål og
handlingsplaner blir fulgt opp månedlig på foretak-, klinikk- og avdelingsnivå. Korrigerende
tiltak må iverksettes umiddelbart om målene avviker vesentlig fra driftsavtalene.
Klinikken har et etablert system for å følge opp pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten gjennom
klinikkens og helseforetakets kvalitetsutvalg. Brukere er representert i kvalitetsutvalget.
Klinikken har etablert et godt samarbeid med brukere, de tillitsvalgte og vernetjenesten på alle
nivåer i klinikken. Det er etablert en god kultur for samhandling og faglig videreutvikling av
tjenesten mellom de tre nødetatene (PHT, politi og brann).

3.3.1. PHT VV sine erfaringer med dagens drift.
Prosjektgruppen har bedt PHT i VV om deres erfaringer fra dagens drift.
Prehospitale tjenester i VV erfarer at de to PHT i VV og OUS ivaretar tjenestene forsvarlig
innenfor hvert sitt område.
Imidlertid erfarer tjenesten at et delt sykehusområde ikke ivaretar pasientenes behov for
prehospitale helsetjenester godt nok. Bakgrunnen for dette er at organiseringen bryter med de
regionale og nasjonale målene om at pasientene skal forholde seg til EN helsetjeneste i et
sykehusområde, og at tjenestene skal henge godt sammen med færrest mulig ledd. Det er ikke
ett felles styringssystem for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet og som sikrer at tjenestene er
koordinerte og likeverdige.
I dagens organisering er det ikke en felles ledelse som gir muligheter for å skape en felles kultur
mellom fagmiljøene i Vestre Viken og i de prehospitale tjenestene. Tjenesten ser en klar
sammenheng mellom en felles ledelse, kultur, kvalitet og pasientsikkerhet.
I dagens organisering er det etablert et ekstra ledd i det prehospitale pasientforløpet, ved at det
er to helseforetak som administrerer de prehospitale tjenestene i VV. De to helseforetakene har
ikke etablert felles helhetlige prehospitale pasientforløp, standardiserte prosedyrer,
bestillingsrutiner eller informasjon til pasienter og rekvirenter. Dette opplever PHT i VV at
skaper forvirring og uforutsigbarhet hos pasienten og i det operative miljøet.
At to helseforetak, som ikke har felles integrerte kvalitetssystemer og som har ulike
styringssystemer for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet, leverer prehospitale tjenester i VV,
er svært krevende. Uheldig hendelser i de to helseforetakene registreres og behandles i to ulike
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systemer. Det er erfart forsinkelser i behandlingen og oppfølgingen av uheldige hendelser. De to
tjenestene samhandler ikke om tiltak og forebygger ikke godt nok at uheldige hendelser kan
oppstå igjen. Organiseringen skaper variasjon i tjenestetilbudet.
PHT VV erfarer at de to tjenestene ikke samhandler i tilstrekkelig grad. Dette har ført til at VV
har gjennomført oppdrag for OUS i Asker og Bærum. Dette gjelder oppdrag i alle hastegrader.
Uenighet om oppdrag og ulike systemer for transport i de to helseforetakene har medført at
tjenestetilbudet er ulikt, har en lavere effektivitet og en mer kostbar drift ved at transporter
gjennomføres på feil nivå. Ambulanser i VV kjører ut av distriktet og reduserer tilgjengelig
beredskap i sitt nedslagsfelt og luftambulanse har blitt brukt til transport i stedet for
bilambulanse.
Det operative miljøet i barne- og ungdomsavdelingen og nyfødt Intensiv i VV har sendt til
prosjektgruppen sine negative erfaringer med dagens organisering.
Avdelingssykepleier ved Barne- og ungdomsavdelingen i VV uttaler:
-

«Tungvint generelt at vi må forholde oss til 2 forskjellige ambulansedistrikt.
Tenker ikke alltid over hvor pasient bor når vi trenger transport.
Opplevd flere ganger at ambulansen kommer for sent ved transport til RH – til polikliniske
kontroller/undersøkelser.
Vi bestiller i god tid før timen og skriver i tillegg i bestillingen når pasienten har time.
Fått tilbakemeldinger fra AMK om det ikke kjøres overflyttinger i vaktskiftet.
Pasienter blir meldt til sykepleier i barnemottak fra AMK, uten at legen er involvert.
AMK ringer inn å varsler om pasient rett før de er på sykehuset uten å ha vært i kontakt med
AMK eller lege i forkant.
Pasientoverflyttinger fra OUS har ofte sene transporter på kveld der pasienten har vært klar
fra formiddagen.
Vanskeligere å planlegge overflytting med OUS i forkant av transport slik vi gjør med VV.»

I uttalelse til prosjektgruppen fra seksjonsoverlege ved Nyfødt Intensiv heter det:
«Vi opplever per dags dato store utfordringer ved overføring av pasienter bosatt i Asker og
Bærum fra OUS til Drammen Sykehus og fra Drammen sykehus til OUS. Dette gjelder
primært kuvøse-transporter og transport av premature barn.
Ved kuvøse-transporter blir samlet kjøreavstand og kjøretid dobbelt så lang for
ambulansen. Ressursbruken oppleves unødig stor. Fordi prehospitale tjenester for pasienter
bosatt i Asker og Bærum tilhører OUS, skjer elektive overflyttinger mellom
nyfødtavdelingen i Drammen og Oslo med «OUS ambulansen». I praksis fungerer tjenesten
slik:
-

OUS ambulanse (tom bil) reiser fra Oslo til Drammen for å hente kuvøse og
personell
tilbake til OUS for å hente pasienten
-til Drammen med pasient
-retur til Oslo med tom bil

Totalt er det 30-40 overflyttinger per år der OUS ambulansen kjører dobbelt-turer.
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Da overflyttingen er såpass ressurskrevende, blir slike tidskrevende transporter ofte utsatt
fra dagtid til kveld. Dette har vist seg å være gjentagende problem. Tidsfrister for transport
overholdes ikke, og flere ganger i året utføres elektive transporter av vakt team på
kveldstid/vakttid. Dette anses som spesielt uheldig da vaktberedskapen for premature og
nyfødte på Drammen Sykehus svekkes.»
I uttalelse fra avdelingssykepleier ved Nyfødt Intensiv heter det:
«Ambulansebestilling: Bestiller elektronisk til pasienter tilhørende Buskerud. Ringer AMK
sentralen i Oslo for Asker og Bærumpasienter (ink gjestepasienter fra Oslo), her tar det ofte
tid før vi får snakke med riktig person.
Den største utfordringen vår er tidsbruken, blir satt over flere ganger før vi kommer til
koordinator. Vi får ingen kvittering på bestillingen, det er derfor vanskelig å finne tilbake til
bestillingen. Vi må hver gang forklare at de må komme hit for å hente personell og
reisekuvøse, rutinen er ikke innarbeidet ved AMK Oslo.
Vi får ofte spørsmål om vi skal benytte intensivambulansen, det kan ofte virke som om dette
er en enklere løsning. Vi har blitt overprøvd 2 ganger hvor intensivambulansen ble benyttet
til å overflytte.»
Det er etablert eget samhandlingsnettverk mellom OUS, Bærum sykehus og kommunene Asker
og Bærum vedrørende akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Nettverket inngår ikke som
en del i det formelle samhandlingsnettverket for øvrig i VV. Konsekvensen er at det ikke er en
felles planlegging av tjenestene i sykehusområdet.
Brukerutvalget støtter opp om PHT VV sin erfaring med todeling av tjenesten og mener det må
etableres et likeverdig og samlet tilbud til pasientene innenfor helseområdet.
De ansattes organisasjoner og vernetjenesten i PHT VV slutter seg også til erfaringene som
beskrives. I vedlegg 8 fremgår uttalelse fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten i VV.

3.4.

Ambulansetjenesten Vestre Viken
3.4.1. Oppsummering

Ambulansetjeneste i VV har gode systemer for oppfølging av pasientsikkerhet og kvalitet. Solid
organisering med gode kommunikative linjer mellom stedlig, sentral ledelse og støttende
stabsfunksjoner i organisasjonen. Dette sikrer ivaretagelse av avdelingens samfunnsoppgaver og
de forventningene som til enhver tid stilles til tjenestene som leveres. I dette arbeidet vektlegges
kontinuerlig konsolidering av daglige tjenesteleveranser og innovativ tilnærming til
tjenesteutvikling og kvalitetsoppfølging.
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3.4.2. Ambulanseavdelingen Vestre Viken
I ambulanseavdelingen VV er det 25 ambulanser som er fordelt på 15 ambulansestasjoner. I
tillegg er en ambulanse ved Drammen ambulansestasjon bemannet med lege, i tillegg til to
ambulansearbeidere. Tjenesten har 327 ansatte. Avdelingen er organisert med en avdelingssjef
og fire seksjonsledere hvor tre seksjoner har driftsansvar i distriktene og en seksjon har
ansvaret for kompetanseutvikling. Avdelingen har også vektlagt stedlig ledelse, hvor hver
ambulansestasjon har en stasjonsleder som har det daglige driftsansvaret.
Gjennom VV sin samhandlingsavtale med kommunene i Buskerud har PHT, i tråd med gjeldende
lovkrav, etablert gode samhandlingsarenaer hvor Ambulanseavdelingen er representert. PHT og
ambulanseavdelingen vektlegger dette samarbeidet mellom de ulike forvaltningsnivåene. Det
erfares at dette er en sentral faktor for å sikre forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske
tjenester for befolkningen.
For å sikre nødvendig og god kvalitet på de akuttmedisinske tjenestene ambulanseavdelingen
skal levere i henhold til gjeldende krav og forventninger, legger avdelingen vekt på kontinuerlig
kvalitetsarbeid. Dette arbeidet er implementert i avdelingens målsettinger og i praktiske rutiner
for oppfølging av tjenestene som leveres. Dette kvalitetsarbeidet gjøres gjennom ulike
monitorerings- og kompetansehevende tiltak.
For å sikre god faglig kompetanse har ambulanseavdelingen en egen kompetanseseksjon som
ivaretar dette. Seksjonen har blant annet ansvar for ulike personlige sertifiserings- og
resertifiseringsordninger og kompetanseheving gjennom organiserte fagdager.
Kompetanseseksjonens 12 seksjonsinstruktører er sentrale i dette arbeidet. I kraft av å være en
av Buskeruds største lærebedrifter, har avdelingen også vært en sterk bidragsyter i utdanning
av nye ambulansearbeidere til interne som eksterne tjenester. Avdelingen har også i en rekke år
gitt økonomisk støtte til personell som har gjennomført Nasjonal Paramedic utdanning.
Oppfølgning av responstider (tid fra varsling AMK til ambulanse er fremme på oppmøtested)
monitoreres fortløpende. VV har ansvar for store områder med grisgrendte strøk og områder
som defineres som tettbygde. I enkelte områder har man funnet det nødvendig med tiltak for å
bedre responstidene. Tiltakene innebærer at man starter med beredskapspunkt der man har
funnet det hensiktsmessig. Et beredskapspunkt er en fast beredskapsforflytning til et
forutbestemt punkt og for å sikre nødvendig beredskap i normalsituasjonen. Videre har man
tilført ekstra ressurser i form av syketransportbil og legebemannet ambulanse som er stasjonert
i Drammen.
Som et kvalitetsforbedrende tiltak, gjennomføres det også flere internrevisjoner årlig. I tillegg til
revisjoner, foretas oppfølging av ambulansejournaler. Dette foregår både i form av
stikkprøvekontroll og systematisk gjennomgang.
Avdelingen har innført elektronisk prehospital pasientjournal fra 2010, som landets eneste.
Dette IKT-verktøyet har muliggjort en fortløpende monitorering og kvalitetssikring av det
prehospitale arbeidet.
Avdelingen har representanter som deltar i ulike regionale og nasjonale prosjekter. Herunder
kan nevnes arbeidet med utvikling av felles prosedyrer i regi av HSØ, ulike innkjøpsprosjekter

19

for utstyr til tjenesten, samt innovativt arbeid med utvikling av ulike IKT-systemer for
prehospitale tjenester.

3.5.

AMK Vestre Viken
3.5.1. Oppsummering AMK

AMK VV har gode systemer for oppfølging av pasientsikkerhet og kvalitet. Det er siden 2011
implementert tekniske løsninger og innarbeidet gode rutiner for operativ samhandling med
omliggende AMK-sentraler for å sikre rask og effektiv helsehjelp ved tidskritiske hendelser. I
AMK VV er det etablert gode samhandlingsarenaer med andre nødetater og kommuner i
Buskerud. AMK-sentralen har de siste 7 årene vært samlokalisert med de to andre
nødmeldesentralene 110 og 112. Dette har resultert i at nye og endrete samhandlingsrutiner og
systemer for håndtering av trippelvarslinger (når politi, brann og helse varsles og samarbeider
om samme hendelse)nå blir innført nasjonalt i alle landets nødmeldesentraler. Sentralen har sin
reserveløsning hos AMK Oslo, men på grunn av tekniske kapasitetsutfordringer der er VV i
dialog med Vestfold om en etablering av reservesentral.

3.5.2. AMK Vestre Viken
AMK VV er organisert som en avdeling i Prehospital klinikk. I tillegg til avdelingssjef, helsefaglig
rådgiver og merkantil medarbeider, er det 30 ansatte fordelt på ambulansearbeidere og
sykepleiere. Avdelingen har også 5 operasjonsledere som følger opp fag og kvalitet i det daglige.
Alle nyansatte gjennomfører et 12 ukers opplæringsprogram som ender i en utsjekk og
sertifisering. Dette er i tråd med KoKom (Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens
kommunikasjonsberedskap) sine anbefalinger. I tillegg sikres kompetanse og kvalitet i tjenesten
ved kontinuerlig scoring av lydlogger samt årlig resertifiseringer av operativt personell.
Avdelingen har gjennomført flere kvalitetsstudier de siste årene; systematisk bruk av indeks,
identifisering av FAST symptomer, identifisering av hjertestans og bedret samvirket nødetatene
imellom. Dette er i tråd med oppdragsdokumentet som går fra departementet til
helseforetakene og prioriteringer fra helsedirektoratet. Årlig internrevisjon inngår i klinikken
og avdelingens årshjul.
Det er innarbeidet et godt regionalt samarbeid innen AMK i regionen i regi av fagrådet i HSØ.
Dette har blant annet resultert i at det foreligger en rekke felles prosedyrer for de 5 AMKsentralene i helseregionen, noe som sikrer ensartede prosesser.
AMK Vestre Viken har som nevnt etablert sin reserveløsning hos AMK Oslo. Dette er en løsning
med tilgang til AMIS (journalsystem) og ICCS (telefoni/nødnett). Den er testet ved etableringen
og blir kontrollert årlig. På grunn av de kjente tekniske kapasitetsutfordringene som eksisterer i
AMK Oslo er VV i dialog med AMK Vestfold om en reserveløsning der. AMK VV er av AMK Oslo
bedt om å fungere som reserveløsning for dem i de første kritiske timene inntil de får installert
seg i egen reservesentral på Lørenskog.
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AMK Oslo har imidlertid ikke ferdigstilt eller testet denne løsningen. Før dette er på plass
eksisterer det ikke reserveløsning for AMK Oslo i VV. OUS er informert om dette.
Alle landets sentraler bruker samme datasystem. I tillegg gjøres utspørring av innringer i
henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.
Siden 2011 har AMIS til AMIS blitt innført i tjenesten. Dette medfører at man kan dele
informasjon mellom AMK sentralene uten tidstap ved for eksempel feilruting. I tillegg har alle de
5 AMK-sentralene i HSØ innført muligheten for å se hverandres ambulanseressurser. Dette
sikrer at man til enhver tid kan benytte seg av nærmeste ressurs ved en akutt hendelse.
I 2016 ble det innført nasjonale svartidskrav for henvendelser til medisinsk nødtelefon, hvor 90
% av alle 113 henvendelser skal besvares innen 10 sekunder. Med svartid menes tiden
telefonen begynner å ringe på AMK til samtalen besvares. AMK VV ligger godt over
svartidskravet og besvarer pr november 2017 94 % av alle nødsamtaler innen 10 sekunder.
Gjennom VV sin samhandlingsavtale med kommunene har PHT etablert gode
samhandlingsarenaer. AMK VV er representert på disse arenaene.
I 2010 flyttet AMK VV inn vegg i vegg med 110 og 112 på politihuset i Drammen. I de årene
nødmeldesentralene har vært samlokalisert i Drammen (SAMLOK) har de utviklet et felles
utspørringsverktøy og felles rutiner for håndtering av trippelvarslingshendelser (hendelser hvor
alle tre nødetatene er involvert). Som tidligere nevnt er det i perioden gjennomført et
kvalitetsstudie som viser tidsgevinstene ved å jobbe sammen på denne måten. Det er besluttet at
denne arbeidsmetodikken skal innføres som et nasjonalt verktøy i alle nødmeldesentraler og
AMK VV er representert i arbeidsgruppen som ledes av POD på vegne av DSB, HDir og POD.
Utfallet av politireformen har resultert i at 110 og 112 i Drammen, i løpet av første halvår 2018,
flyttes til Tønsberg. Det jobbes for at de gode innarbeidede rutinene for samhandling skal
opprettholdes etter flytting.
Aktivitetsutvikling i AMK VV:
I 2011 hadde Vestre Viken det prehospitale ansvaret for kommunene Hjartdal, Tinn og
Notodden i Telemark. Disse kommunene ble overført til de prehospitale tjenestene i Vestfold og
Telemark i løpet av 2014. Aktivitetstall i perioden 2011-2014 er derfor ikke sammenliknbare
med dagens aktivitetstall. I tabellen vises aktivitetstall fra de to siste årene:
Aktivitetstall
Antall 113-henvendelser
Antall totalt

2015

2016

Endring %

28745
144870

30711
153303

6,8 %
5,8 %

Begge foretak har AMK svartid innenfor de anbefalinger som ble innført i 2016.
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3.6.

Pasientreiser Vestre Viken
3.6.1. Oppsummering pasientreiser

Pasientreiseavdelingen har gode systemer for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet. Det jobbes
med kontinuerlig forbedring i avdelingen og internkontroll utføres etter årlige planer i
klinikken. Pasientreisekontoret i tidligere Sykehuset Buskerud/VV har siden overtakelsen fra
Folketrygden i 2004 effektivisert tjenesten ved å øke samkjøringen av pasienter. Dette er i tråd
med en nasjonal målsetting. Det har ikke skjedd endringer av betydning for videre organisering
for dette området siden sluttrapporten i 2011 vedrørende avklaring om ansvaret for PHT i Asker
og Bærum.

3.6.2. Pasientreiser Vestre Viken
Pasientreisekontoret i VV er organisert som en avdeling i prehospital klinikk.
Pasientreisekontoret er sentralt lokalisert i Drammen. Kontoret har 15 ansatte i tillegg til
avdelingssjef og fagkonsulent. Det er 3 ansatte som er knyttet til oppfølging av avtaler med
transportører, rekvirenter og kontroll av fakturagrunnlag fra transportører.
Alle nyansatte ved pasientreisekontoret i VV må gjennom en opplæring som varer i 4 til 5 uker.
Opplæringen innbefatter kjennskap til lovverk og forskrift, prosedyrer og tiltakskort, samt
øvelse i å mestre samtaler med rekvirenter eller pasienter. Avdelingen har etablert gode
systemer for e-læring.
Pasientreiser har fokus på service og kvalitet overfor publikum som kontakter kontoret. Dette
innbefatter at avdelingen har vektlagt å informere om pasientenes rettigheter, det er skapt en
kultur for å melde avvik, samt at det er akseptert at personell følges opp i det daglige arbeidet
for kontinuerlig og kunne forbedre seg. Avdelingen jobber med kontinuerlig forbedring for å
utvikle tjenestene videre og følger klinikkens sitt system for interkontroll.
Avdelingen deltar i et godt etablert regionalt samarbeid innen pasientreiser i HSØ. Det er
etablert egne faggrupper, nettverksgrupper og samhandlingsmøter hvor ulike rutiner og
rekvisisjonspraksis har fokus.
Det er ingen begrensninger på IKT systemer med hensyn til geografi, omfang eller tilstrekkelig
kapasitet som benyttes i tjenesten.
Helseforetakene overtok ansvaret for pasientreiser fra folketrygden i 2004. Bakgrunnen for
omstillingen var at det var et ønske om å effektivisere tjenesten. VV har siden overtakelsen
iverksatt flere tiltak for å effektivisere tjenesten ved å øke samkjøringen for å sikre drift innenfor
tildelte rammer. Det viktigste tiltaket for å effektivisere tjenesten var etableringen av
Helseekspresser og – busser. Pasientreisekontorene i Helse Sør-Øst er med i et nasjonalt
prosjekt hvor det skal utvikles et samkjøringsverktøy (Trapez) for å forbedre samkjøring for
hvert enkelt Pasientreisekontor. Utrulling av dette verktøyet skal skje i siste halvdel av 2018 for
Helse Sør-Øst. Det er Pasientreiser HF i Skien som er prosjektansvarlig.
Tabellen på neste side viser aktivitetsutviklingen i pasientreiser fra 2011 til 2016. Tabellen viser
utviklingen for tilrettelagte pasientreiser med rekvisisjon.
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Aktivitetsutvikling i pasientreiser i VV:
Reise med rekvisisjon
Antall rekvisisjoner
Samkjøringsgrad

3.7.

2011
201 716
1,80

2016
242 400
2,13

Endring %
20,2 %

Prehospitale tjenester OUS

Prosjektgruppen sitter ikke med oppdaterte tall og annet underlagsmateriale for Asker og
Bærum da dette ikke har vært mulig å fremskaffe fra OUS. Det er derfor benyttet grunnlagsdata
fra 2011-rapporten. Disse tallene baserer seg på 2010-resultater. Vi har imidlertid mottatt
oppdaterte aktivitetstall for hele OUS sitt PHT område, inkludert AMK og pasientreiser for 2016.
Dette er gjengitt nederst i kapittelet.
I 2010 ble det utført 12 700 ambulanseoppdrag for pasienter som befant seg i Asker og Bærum
kommuner. I HSØ sin strategiplan fremkommer det at aktivitetsøkningen i ambulansetjenesten i
HSØ har økt med mellom 3-7 % årlig i de siste 20 årene (HSØ, 2017).
Responstid (målt fra AMK mottar en henvendelse til ambulansen er fremme på hentested) er det
mest benyttede og anvendelige kvalitetsmålet for tjenesten. For akutte oppdrag er tidsaspektet
tidskritisk for å sikre helse og overlevelse. Gjennomsnittlig responstid i Asker og Bærum var i
2010 marginalt høyere enn i tett befolket Oslo, og marginalt lavere enn nabokommunene i
Buskerud.
I Norge er det ingen krav til responstider i ambulansetjenesten. Den nasjonale anbefalingen er at
90 % av oppdragene skal være utført innen 12 minutter for i tettbebygde strøk og innen 25
minutter i grisgrendte strøk. Definisjonen av tettbebygd og grisgrendt strøk er ikke
kommuneavhengig.
I 2011-rapporten kom det frem at hovedtyngden av oppdragsmengden i Asker og Bærum
foregår innenfor kommunegrensene og til Bærum sykehus. I akutte tilfeller ble det benyttet
ressurser over helseforetakets grenser. I 2010 ble ambulanser fra Oslo brukt inn i Asker og
Bærum i 10 – 15 % ved akutte tilfeller. I rapporten ble det ikke oppgitt tall på hvor ofte Asker og
Bærum ambulanser bidro inn i Oslo.
Etter 2011 har OUS innført beredskapspunkter for å forbedre responstidene i deres nedslagsfelt.
Aktivitetsutvikling i ambulanse OUS:
Aktivitetstall Ambulanse
Totalt OUS
A/B

2011
..
12 234

2016
167 242
12 601

Endring %
..
3%

2011
..
..

2016
172 934
473 514

Endring %
..
..

Aktivitetsutvikling i AMK Oslo:
Aktivitetstall AMK Oslo
Antall 113-henvendelser
Antall totalt

23

Aktivitet i pasientreiser i Asker og Bærum kommuner:
Reise med rekvisisjon
Antall rekvisisjoner Bærum
Antall rekvisisjoner Asker

3.8.

2011
57 449
21 950

2016
68 021
25 710

Endring %
18,4 %
17,1, %

Erfaringer fra omstillingen av AMK Østfold til AMK OUS.

Prosjektleder gjennomførte et telefonmøte med PHT i Østfold den 9. oktober 2017.
Avdelingsleder for ambulansetjenesten, klinikkdirektør i Østfold (var med i starten av møtet) og
klinikkdirektør i VV deltok i møte.
Bakgrunnen for telefonmøte var at prosjektgruppen ønsket erfaringer fra Østfold. Sykehuset
Østfold Kalnes overførte AMK-sentralen i sykehusområde til OUS i 2015. Det er tilsvarende
organisering av tjenesten som alternativ 2 bygger på i denne utredningen.
Bakgrunnen for at AMK sentralen i Østfold ble flyttet til OUS var at det ikke var økonomi til å
bygge en ny sentral i nytt sykehus på Kalnes. Samtidig var det stilt spørsmål i nasjonale
prosjekter om hvor mange AMK-sentraler det skulle være i Norge.
PHT i Østfold har 5 ambulansestasjoner med 18 ambulanser på dagtid og 12 på natt. Østfold er
et enkelt fylke å betjene. Befolkningstettheten er størst i Nedre Glommaregionen.
I det daglige operative arbeidet får man et inntrykk av at tjenestene fungerer bra. Det har ikke
vært noen større beredskapshendelser i området siden overtakelsen. Det har vært avholdt
øvelser, der AMK Oslo har vært involvert.
Av samtalen kommer det frem at samhandlingen mellom de to tjenestene og kommunene i
Østfold ikke er formalisert, verken gjennom avtaler eller møtearenaer. PHT i Østfold har
begrenset adgang til data for å sikre tjenesten. Tjenesten mottar datautrekk månedlig fra AMK
Oslo, men kan ikke hente ut opplysninger om oppdrag og hendelser i sann tid. Det har tatt
tjenesten i Østfold 2 år å få virksomhetsdata som er nødvendig for å følge driften.
Tjenestene har ikke like systemer for å håndtere avvik. Det bekreftes at behandlingen av avvik
og iverksettelse av tiltak forsinkes. Det er ikke etablert et felles system, planer for internkontroll
eller kontinuerlig forbedringsarbeid mellom AMK Oslo og ambulansetjenesten i Østfold for å
sikre pasientsikkerhet og kvalitet. Ut fra samtalene kan man få en forståelse for at det er lite rom
for nødvendige lokale tilpasninger.
PHT i Østfold er ikke kjent med hvilke reserveløsninger AMK Oslo iverksetter om deres
systemer går ned. Tjenesten har ingen kunnskap om hvordan reserveløsningen virker inn mot
deres ambulansetjeneste og vurderer dette som kritisk.
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4.0. ALTERNATIVE FORSLAG TIL FREMTIDIG ORGANISERING
4.1.

Innledning

I henhold til mandatet er det fire alternative forslag til fremtidig organisering som er beskrevet
og vurdert. Alternativene er:
1. Samle Prehospitale tjenester i VV i en tjeneste, som inneholder ansvaret for Asker og
Bærum
2. Utrede muligheten for å organisere AMK-sentralen i VV sammen med OUS, og overføre
ambulansetjenesten og pasientreiser i Asker og Bærum til VV
3. Utrede muligheten for å organisere de prehospitale tjenesten i VV sammen med OUS til
en felles tjeneste for området
4. Prehospitale tjenester i VV er organisert som i dag
4.1.1. Oppsummering i lys av krav til de ulike alternativene
De ulike alternativene skal møte pasientenes behov i dag og i fremtiden og sikre likeverdige,
koordinerte og tilgjengelige tjenestetilbud. Pasientens behov for helsetjenester skal være
førende for struktur og innhold i tjenestene. Brukermedvirkning er avgjørende for å skape
pasientens helsetjeneste. Videre skal det sikres en bærekraftig utvikling for å bidra til at
kvaliteten i tjenesten skal bedres i tråd med nasjonal kvalitetsstrategi. Dette innebærer at
tjenesten skal:
-

Være virkningsfulle
Være trygge og sikre
Involvere brukere og gi dem innflytelse
Være samordnet og preget av kontinuitet
Utvikle ressursene på en god måte
Være tilgjengelige og rettferdig fordelt

Et sentralt prinsipp for utvikling av tjenestene i Helse Sør-Øst er at helseforetakene som utgjør
et sykehusområde skal ta et helhetlig ansvar for sin befolkning (HSØ Styresak 108/2008).
Alternativene skal;
”sikre effektive og trygge prehospitale tjenester med høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet,
som understøtter den funksjonsfordelingen som er etablert innenfor det enkelte
sykehusområdet og i regionen som helhet”. (HSØ Styresak 108/2008)
HSØ har imidlertid valgt andre løsninger for noen av sine helseforetak.
I en utredning fra Fagrådet for prehospitale tjenester og akuttmottak i HSØ anbefaler fagrådetat
prehospitale tjenester er en del av helseforetakets kjernevirksomhet:
”Ambulanse og nødmeldetjenesten er tett integrert med kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Tjenestene er sykehusets forlengede arm og utfører diagnostikk og
behandling på sykehusets vegne, og er derav en viktig del av sykehusets kjernevirksomhet”.
Analyse av aktivitet viser at over 90 % av all aktivitet i AMK, ambulansetjenesten og
pasientreiser foregår innenfor eget sykehusområde. (Faglig innspill til regional plan for
prehospitale tjenester, juni 2010, side 21)
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De ulike alternativene skal søke å tilfredsstille kravene i hovedstadsprosessen hvor felles ledelse
og felles kultur er viktig for å oppnå gode og trygge helsetjenester. Dette er i tråd med
anbefalingene i stortingsmelding 13-2015 «Kvalitet og pasientsikkerhet» og «Forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten» (2016).
De ulike alternative skal tilfredsstillekravene i mandatet;
1. At det fremtidige tilbudet til befolkningen i Vestre Vikens sykehusområde blir minst
like godt som i dag
2. At det sikres en god ressursutnyttelse av kjernedriften i helseforetaket, samt god
samhandling med kommunene
3. At organiseringen sikrer god ivaretagelse av kvalitet og pasientsikkerhet
4. At Vestre Viken når sine strategiske mål for perioden
Alternativene skal bidra til å oppfylle ett av de viktigste kravene i Nasjonal Helse og sykehusplan
2016 -2019 om pasientens helsetjeneste som «ÉN helsetjeneste» ved å styrke de
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus og samhandling med kommunehelsetjenesten.
Samhandlingsperspektivet er understreket i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus 2015.
Prosjektgruppen mener at alternativ 1 tilfredsstiller de beskrevne utredninger og gjeldende
nasjonale forskrifter og mål og anbefaler dette. Dette alternativet møter de organisatoriske
endringene i regionen, kommunene, i OUS og VV. Alle de 7 perspektivene som ble vurdert i
SWOT analysen blir ivaretatt. I dette alternativet er konsekvensene for utøvende personell
håndterbare. Arbeidsoppgaver og arbeidssted endres i liten grad. Prosjektgruppen forutsetter at
det fremtidige tilbudet til befolkningen i VV` sykehusområde blir minst like godt som i dag, også
i omorganiseringsfasen.
Alternativ 3 vil være mulig å anbefale, og kan møte de organisatoriske endringene som
beskrevet i alternativ1. Alternativ 3 vil bryte med prinsippet om at prehospitale tjenester er en
del av kjernevirksomheten i helseforetakene og sykehusenes forlengede arm i diagnostisering
og behandling. Dette alternativet vil heller ikke ivareta en felles ledelse i et sykehusområde, som
skal sikre felles kultur mellom fagområdene og helhetlige pasientforløp. Det vil dessuten bli en
krevende samhandlingsarena mellom ett prehospitalt helseforetak, fire sykehusforetak og et
meget stort antall kommuner. I dette alternativet må to AMK-sentraler opprettholdes inntil ny
teknologi og forsvarlige reserveløsninger er på plass. En del av prosjektgruppen er bekymret for
at størrelsen på nedslagsfeltet for denne AMK sentralen blir for stor. Dette alternativet må evt.
utredes nærmere på HSØ-nivå og vil ta lang tid å utrede og gjennomføre. I dette alternativet vil
konsekvensene for ansatte kunne bli mer omfattende.
Uansett valg av alternativ løsning må HSØ sine 12 prinsipper for medvirkning følges i
omstillingsprosesser.
Slik analysen nedenfor viser, er ikke alternativ 2 og 4 hensiktsmessig så lenge man stiller krav
om at dette er en del av foretakets kjernevirksomhet og en helhetlig helsetjeneste.
Det vises for øvrig til beskrivelsen av de 4 alternative modellene nedenfor.
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4.2.

Alternativ 1
4.2.1. Kort beskrivelse av alternativet

Alternativ 1 innebærer at PHT (AMK, ambulanse og pasientreiser) for Asker og Bærum
overføres og organiseres i VV. VV vil overta ansvaret for ytterligere 180 000 innbyggere
prehospitalt, og vil betjene 483 000 innbyggere. AMK-sentralen vil være den nest største i
Norge.
Med den grunnlagsdokumentasjonen prosjektgruppen er forelagt, har ikke SWOT analysen
identifiserte områder som medfører at denne organiseringen ikke kan anbefales. Alternativet
tilfredsstiller overordnede krav for å møte de fremtidige organisatoriske endringene i
kommunene og helseforetaket som skissert i kapittel 2.2.1.
Analysen identifiserte områder det må utarbeides kort- og langsiktige tiltak for i en
handlingsplan for å iverksette modellen. Endringer som dette alternative innebærer anses å
være håndterbare.
Valg av dette alternativet innebærer en organisering som samsvarer med kravene i mandatet,
jfr. kapittel 2.1, nasjonale og regionale føringer. Prosjektgruppen er kjent med at det etableres
nye kommuner og regioner, samt at når det nye sykehuset i Drammen står ferdig i 2024/2025
vil aktivitet ved Blakstad sykehus bli flyttet til Drammen. De prehospitale tjenestene kan
tilpasses til det nye opptaksområdet i forbindelse med sammenslåing av kommunene Asker,
Røyken og Hurum og fremtidig endret pasientflyt i helseforetaket.
I dette alternativet vil det være ett styringssystem som ivaretar pasientsikkerhet og kvalitet i VV.
I et helhetlig system i VV kan det skapes koordinerte og likeverdige helsetjenester med liten
variasjon og som ivaretar pasientenes behov for helsetjenester. Forslaget tilfredsstiller kravet til
et enhetlig styringssystem i helseforetaket, herunder internkontroll, håndtering av uheldige
hendelser og kontinuerlig forbedring. Kravet til enhetlig styringssystem (internkontroll) er
ytterligere skjerpet av ny lov 2017. Forslaget innebærer krav om helhetlige og standardisert
pasientforløp fra hjem til hjem i VV.
Organiseringen sikrer en felles ledelse. Ansvarslinjer og ansvarsforhold er avklart, ledelsesmessig gjennomføringskraft sikres og tilrettelegging for en enhetlig kultur mellom fagområder
og ledernivåer er muliggjort. Det er en klar sammenheng mellom felles ledelse, kultur og
pasientsikkerhet. Videre sikrer dette at PHT kan følge opp helhetlige pasientforløp i VV fra hjem
til hjem. Forslaget vil føre tilet større fagmiljø med felles prosedyrer og kompetanseplaner som
tilrettelegger for forskning i VV. Dette er viktige momenter for å sikre pasientens helsetjeneste
gjennom helseforetakets mål for pasientsikkerhet og kvalitet. (Pasientsikkerhetskampanjen
2011-13).
Forslaget vil føre til en enhetlig samhandling mellom VV og kommunene, forankret i en felles
samarbeidsavtale. Kommunene kan forholde seg til ett system for samhandling. For å ivareta
pasientsikkerhet og kvalitet er det viktig at foretaket har tilgang til pasient- og driftsdata i sann
tid. (HSØ 2008).
AMK VV har teknologisk kapasitet i dagens IKT systemer til å overta ansvaret for befolkningen
Asker og Bærum. AMK VV har etablert sin reserveløsning hos AMK Oslo.
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Siden utredningen i 2011 har alle AMK-sentralene i HSØ tatt i bruk teknologiske systemer for å
se hverandres ressurser og raskt kunne overføre oppdrag mellom sentralene. Denne teknologien
sikrer god flåtestyring ved å kunne kalle ut nærmeste ressurs ved akutte oppdrag i
grenseområder, og redusere forsinket kommunikasjon ved feilruting. Felles prosedyrer i HSØ
sikrer og regulerer det nødvendige samarbeidet mellom AMK-sentralene i HSØ på dette
området.
Prosjektgruppen har ikke identifisert forhold som hindrer at dette alternativet kan
gjennomføres. Prosjektgruppen har reist spørsmål om responstidene i Asker og Bærum blir
skadelidende ved ny organisering. Prosjektgruppen legger til grunn at uavhengig av
organisering skal responstidene ivaretas minst like godt som i dag, gjennom arbeid med
kontinuerlige tiltak for bedre ressursutnyttelse, slik som beredskapspunkter for
ambulansetjenesten i VV, beskrevet i kap. 3.4.2.
I SWOT analysen trekker imidlertid gruppen frem svakheter og trusler som det vil være viktig å
ha fokus på ved valg at dette alternativet.
I denne sammenheng kom det frem at det kan oppstå usikkerhet i befolkningen i Asker og
Bærum, om tjenestene i regi av VV vil opprettholde samme faglig kvalitet som dagens løsning
gjennom OUS. Prosjektgruppen mener ikke det er grunn for slik bekymring, og forutsetter at
PHT VV skal utøve tjenestene etter samme gode standarder som gjelder for PHT OUS.
Det ble også uttrykt usikkerhet om hvorvidt VV PHT kan ha samme fokus på tjenesteutvikling og
forskning som i OUS. Prosjektgruppen vurderer det slik at VV PHT allerede i dag har en velutviklet posisjon for tjenesteutvikling og at med et større nedslagsfelt for sine tjenester vil også
grunnlaget for forskning være god.
I SWOT-analysen kom det også fram usikkerhet om man vil kunne klare å samkjøre de to PHTenhetene på en god måte. PHT VV vil ved en eventuell overtakelse av de to ambulansestasjonene i Asker og Bærum ha fokus på ivaretagelse av arbeidsmiljø og kulturbygging.
Dessuten vil HSØ sine retningslinjer for omorganisering bli fulgt og ansatte vil bli ivaretatt på en
god måte. Dette vil også sikre opprettholdelse av rekruttering og kompetanse under
omorganiseringen og i en etablert ny struktur.
Det vises for øvrig til SWOT analyse alternativ 1 i vedlegg 4.

4.3.

Alternativ 2.
4.3.1. Kort beskrivelse av alternativet

Alternativ 2 innebærer at AMK VV organiseres sammen med AMK Oslo. Ansvaret for
ambulansetjenesten og pasientreiser for kommunene Asker og Bærum overføres fra OUS til
VV.
Det er enighet i prosjektgruppen om at styrker og muligheter som er skissert i alternativ1 vil
gjelde for ambulansetjenesten og pasientreiser også i dette alternativet. Vi henviser til kapittel
4.2.1 og utdyper ikke dette videre her. I det videre vil vi kun beskrive styrker og svakheter ved å
slå sammen AMK- sentralene.
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Dette alternativet er ikke i tråd med anbefalingene i akuttutvalgets rapport om helhetlige
akuttmedisinske tjenester (NOU-2015:17) eller signalene gitt i Nasjonal Helse og sykehusplan
(2016-19) Dessuten tilfredsstiller ikke dette alternativet fremtidige behov i de planlagte
endringene i kommunene og i VV. Alternativet innebærer en organisering som ikke samsvarer
med prinsippene om et helhetlig ansvar for sin befolkning innenfor helseforetakene som utgjør
et sykehusområde. (HSØ 2008).
Alternativet vil imidlertid gi enhetlig pasientsikkerhet, kvalitet og standardiserte systemer innad
i AMK-sentralen og ut mot ambulansetjenesten og øvrige samarbeidspartnere. Felles ledelse av
AMK-sentralen med samling av hele området for VV og OUS vil gi en robust enhet med
spisskompetanse og der det gir rom for fagutvikling og innovasjon. Det oppfattes også som
positivt med en stor AMK-sentral for å håndtere større katastrofer i hele nedslagsfeltet.
Samhandlingen mellom AMK, helseforetakene, kommuner og andre enheter kan gjøres
helhetlige med standardiserte avtaler og prosedyrer.
I SWOT-analysen identifiserte prosjektgruppen forhold som medfører at dette forslaget ikke kan
anbefales på kort sikt, fordi man i dag ikke har teknologiske løsninger og reservekapasitet til å
dekke et så stort område. Gruppen viser til akuttutvalgets rapport (NOU, 2015-2016), som
konkluderer med at nye IKT systemer må på plass før man kan etablere større AMK sentraler i
Norge. Konklusjonen i akuttutvalgets rapport bygger på rapporten etter den 22. Juli 2011, som
omhandler årsaken til at IKT-systemet i Oslo brøt sammen denne dagen. Årsaken var at
systemet ikke var dimensjonert til å takle det store volumet (Metier 2017, akuttutvalget
2015:17).
I henhold til Akuttforskriften 2015 kap 4§15pkt p: AMK sentralene skal ha reserveløsninger for
AMK sentralenes funksjoner ved svikt. Det må etableres robuste og gode reserveløsninger med
nok ressurser og nasjonale IKT-systemer med god nok kapasitet til å håndtere store hendelser.
Det er et politisk mål at disse systemene skal være nasjonale. En eventuell fremtidig
omorganisering av AMK- sentraler til større enheter bør inngå i en nasjonal plan. Dette for å
sikre helhetlige systemer for nødvendig samhandling. Det er i dag ingen andre AMK-sentraler i
Norge som vil være stor nok, ha kapasitet og ressurser nok til å ivareta en reserveløsning.
Bygger man en så stor AMK-sentral må man samtidig etablere og drifte en fullgod
reserveløsning. Dette vil være økonomisk krevende og ta tid.
Helseforetakene ble orientert om at det nasjonale IKT (NIKT) prosjektet ble stoppen den 26. mai
2017. Bakgrunnen for beslutningen om å stoppe prosjektet var at helseregionene ikke var
omforent om innholdet i rapporten, hvordan 22. juli rapporten skulle forstås og hva som lå i
begrepet felles systemer for AMK (Metier, 2017). Med dagens kjente utfordringer i de
teknologiske løsningene vurderes det at det ikke kan sikres trygge og effektive tjenester med
god nok kvalitet i dette alternativet innenfor et rimelig tidsintervall. HSØ har ikke kunnskap om
når en ny nasjonal løsning kan foreligge. Styringsgruppen for videreutvikling av prehospitale
tjenester i HSØ fastslår at man må drifte med nåværende systemer i flere år fremover. Det er
komplisert å iverksette tiltak i gamle systemer for å håndtere større volum.
Det må bygges en ny AMK-sentral som skal ha ansvaret for befolkningen i Oslo, Akershus,
Buskerud, Østfold og etterhvert Sør Hedmark. Dette er en befolkning på litt over 1,9 mill
innbyggere. Et oppdragsområde som skal dekke litt under 40 % av Norges befolkning. Det
geografiske området vil strekke seg fra svenskegrensen i øst, gjennom det mest befolkningsrike

29

områdene sentralt på Østlandet og helt opp mot grensen til Sogn og Fjordane Dette vil utgjøre et
fremtidig areal på rett i underkant av 30 000 km2og dekke en befolkning på 1,9 millioner
innbyggere.
Noen i prosjektgruppen er bekymret for at denne sentralen vil bli for stor. Den siste nasjonale
utredningen gir ingen klar føring for størrelse på AMK sentraler. Klimaforhold, lange avstander
og spredt befolkning medfører at det er mer krevende å organisere og drifte de prehospitale
tjenester i Norge enn i andre land man kan sammenligne seg med. ( NOU, 2015:17.)
Andre i prosjektgruppen vurderer at det kan være flere styrker og muligheter med å bygge en ny
AMK-sentral som dekker et så stort område som beskrives i dette alternativet.
Prosjektgruppen problematiserer at dette alternativet innebærer et brudd på gode
lederprinsipper ved at et helseforetak styrer ressursbruk for andre helseforetak. Et sentralt
prinsipp for utvikling av tjenestene i Helse Sør-Øst er at helseforetakene som utgjør et
sykehusområde skal ta et helhetlig ansvar for sin befolkning.
Pasient- og driftsdata er nødvendig for å sikre god styring av driften, internkontroll og for å
ivareta pasientsikkerhet og kvalitet. Dette underbygger behovet for en juridisk enhet innenfor
hvert sykehusområde.
Etableringen av sykehusområdene skulle sikre at kommunen skulle samhandle med ett
helseforetak i ett sykehusområde og at partene skulle finne lokale løsninger til det beste for
pasientene (NOU 2015:17). AMK sitt ansvarsområde er i grensesnittet mellom kommune- og
spesialisthelsetjenesten og er en viktig samhandlingsaktør i den akuttmedisinske kjeden
(legevakt, akuttmottak, AMK, ambulanse, og luftambulanse). Det er hjemlet i Akuttforskriften § 4
at tjenestene skal samhandle og inngå forpliktende avtaler. Prosjektgruppen ser at det vil være
vanskelig å etablere gode samhandlingsrutiner mellom en stor AMK-sentral, fire helseforetak
med tilhørende kommuner.
Viser for øvrig til SWOT analyse alternativ 2 (vedlegg 5)

4.4.

Alternativ 3
4.4.1. Kort beskrivelse av alternativet

Alternativ 3 innebærer at de prehospitale tjenesten i VV og OUS organiseres sammen til en
felles tjeneste for området.
Alternativ 3 vil være mulig å anbefale, og kan møte de organisatoriske endringene som
beskrevet kapittel 2.2. Dersom dette alternativet velges, vil tjenesten betjene 4 helseforetak med
tilhørende kommuner med prehospitale tjenester.
Prosjektgruppen mener imidlertid at denne organiseringen vil bryte med prinsippet om at
prehospitale tjenester er en del av kjernevirksomheten i helseforetakene og sykehusenes
forlengede arm i diagnostisering og behandling. Dette alternativet vil heller ikke ivareta en felles
ledelse i et sykehusområdet, som skal sikre felles kultur mellom fagområdene og helhetlige
pasientforløp. Det vil dessuten bli en krevende samhandlingsarena mellom ett prehospitalt
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helseforetak, fire sykehusforetak og et meget stort antall kommuner. I dette alternativet må to
AMK-sentraler opprettholdes inntil ny teknologi og forsvarlige reserveløsninger er på plass.
En del av gruppas bekymring over størrelse på nedslagsfeltet til AMK-sentralen vil også gjelde i
dette alternativet.
Prosjektgruppa stiller derfor spørsmål om en slik organisering skal begrense seg til prehospitale
tjenester i VV og OUS, eller om dette skal omfatte prehospitale tjenester i hele HSØ, organisert
som et eget helseforetak. Modellen reiser også flere spørsmål som krever overordnede
vurderinger fra de enkelte foretakene i HSØ og RHF, blant annet om prehospitale tjenester skal
være en del av kjernedriften i foretakene. Det vises i denne sammenheng til tidligere
vurderinger om dette innledningsvis i rapporten. Prosjektgruppen registrerer at det er valgt
andre løsninger for deler av tjenesten i HSØ, og mener derfor at man må løfte problemstillingen
opp til regionalt, eventuelt nasjonalt nivå.
Det ble stilt spørsmål i gruppen om dette forslaget vil bidra til at VV når sine strategiske mål for
planperioden. Med kryssende mål og strategier i det prehospitale helseforetaket og i VV kan
overordnede krav til tjenesten bli utfordret.
Gruppen mener at VV kan miste påvirkningskraft i sitt nedslagsfelt. Dette vil utfordre
pasientbehandlingen ved at helseforetaket og kommunene ikke får sikret helhetlige
pasientforløp, fordi ambulansetjenesten ikke tilpasses og styrkes i tråd med de fremtidige
funksjonsfordelinger og organisasjonsendringer. Prosjektgruppen er bekymret for at dette
særlig vil ramme distriktene i Vestre Viken, at nødvendige lokale tilpasninger for pasientene
ikke vil bli ivaretatt som forutsatt i Nasjonal helse og sykehusplan(2016-19).
Ved en eventuell samling av PHT for VV, OUS, Østfold og AHUS mener prosjektgruppen at
etablering av et prehospitalt helseforetak er å foretrekke. Dette vil kunne gi likeverdige og
koordinerte tjenester inn mot de fire «sykehusforetaket» og kommunene. Fordelene ved å samle
de prehospitale tjenestene i et eget helseforetak er at det vil gi stordriftsfordeler. Dette gjelder
både på system- og driftsnivå.
Som for alternativ 2 vil også dette alternativet gi enhetlig pasientsikkerhet, kvalitet og
standardiserte systemer innad i AMK-sentralen og ut mot ambulansetjenesten og øvrige
samarbeidspartnere. Felles ledelse av AMK-sentralen med samling av hele området for VV og
OUS vil også for dette alternativet gi en robust enhet med spisskompetanse og der det gir rom
for fagutvikling og innovasjon og vil gjennom dette også stimulere til forskning.
Det oppfattes også som positivt med en stor AMK-sentral for å håndtere større katastrofer i hele
nedslagsfeltet og gi mulighet for gjennomføring av storskalaøvelser. Samhandlingen mellom
AMK, helseforetakene, kommuner og andre enheter kan gjøres helhetlige med standardiserte
avtaler og prosedyrer.
Det kan videre etableres likeverdige helhetlige tjenester innenfor hele nedslagsfeltet og en vil få
enhetlig samhandling inn mot kommuner og helseforetak. Det antas også at alternativet vil gi et
stort PHT-helseforetak større gjennomslagskraft til å få utviklet ny kunnskap og ny teknologi.
Viser til SWOT av alternativ 3 (vedlegg 6).
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4.5.

Alternativ 4
4.5.1. Kort beskrivelse av alternativet

Alternativ 4 innebærer at tjenesten er organisert som i dag.
VV har det prehospitale ansvaret for alle kommunene i Buskerud, Svelvik og Sande i Vestfold og
Jevnaker i Oppland. Asker og Bærum kommuner får sine prehospitale tjenester utført fra
OUS.AMK, ambulansetjenesten og pasientreiser (PHT) for Asker og Bærum er organisert under
OUS.
Alternativ 4 (dagens organisering) blir utfordret med ny kommunestruktur og endringer i
klinikk for psykisk helse og rus i VV. Det må blant annet inngås nye avtaler på nye
samhandlingsarenaer.
Det konkluderes i SWOT-analysen med at begge PHT-tjenestene ivaretar pasientsikkerheten
godt hver for seg. Organiseringen av PHT i VV bryter derimot med hovedprinsippet i HSØ om
tjenesteansvar i eget helseområde. Dagens organisering med to styringssystemer
(internkontroll, behandling av uheldige hendelser, kontinuerlig forbedring) sikrer ikke i
tilstrekkelig grad ivaretakelse av pasientsikkerhet og kvalitet. PHT i VV erfarer at behandlingen
av uheldige hendelser forsinkes, fordi det er ulike systemer for dette i OUS og VV. Fordi man
opererer innenfor to juridiske enheter er det problemer med å fremskaffe pasientdata og
styringsdata.
I et delt område er det logistiske utfordringer som kan gi pasienten forsinket helsehjelp. Ulike
systemer for rekvirering i ambulansetjenesten og pasientreiser kan være utydelige for pasienter
og helsepersonell.
Endringer som er beskrevet i bakgrunnen for prosjektet medfører at videre drift med dagens
organisering skaper en kompleks situasjon for både kommuner og helseforetak for å ivareta
samhandlingsavtaler og samhandlingsarenaer. Som følge av kommunereformen med
sammenslåing av Røyken, Hurum og Asker, vil nye Asker kommune få to foretak å forholde seg
til når det gjelder PHT.
Prosjektgruppen har identifisert svakheter ved denne organiseringen som gjør at den ikke
anbefaler at dette alternativet videreføres. Alternativet oppfyller ikke kravene som beskrevet
kapittel 4.1.1.
En videreføring av dagens modell i påvente av en sentralisering i form av alternativ 2 eller 3 vil i
en mellomfase kunne ha negative konsekvenser i forhold til å holde på kompetent bemanning og
rekruttering av nye medarbeidere i AMK-sentralen. Videreutvikling av tjenesten innenfor
alternativ 4 vil i en mellomfase også kunne bli skadelidende, da det vil være vanskelig å
prioritere nye investeringer innenfor området.
Det henvises for øvrig til SWOT analyse alternativ 4 (vedlegg 7).
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5.0. Vedlegg
Vedleggsnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Innhold
Mandat
Prosjektdeltakere
Litteraturliste
SWOT-analyse Alternativ 1
SWOT-analyse Alternativ 2
SWOT-analyse Alternativ 3
SWOT-analyse Alternativ 4
Uttalelse fra ansattes organisasjoner og vernetjenesten i Vestre Viken HF
Tilsynssak mot sykehuset i Vestfold HF i behandlingen av pasient
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Vedlegg 1

Prosjektmandat
Fremtidig organisering av prehospitale tjenester i Vestre Viken HF
Prosjektets navn er:
Fremtidig organisering av prehospitale tjenester i Vestre Viken HF.
Prosjektet eies av:
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff, som del av arbeid med Utvikling- og strategiplan
2035.

Bakgrunn for, hensikt med og kort beskrivelse av prosjektet
Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambulansetjenesten og pasientreiser
(prehospitale tjenester) for Asker og Bærum er organisert under Oslo Universitetssykehus HF
(OUS). Organisering av de prehospitale tjenester i Vestre Viken HF bryter derfor med
hovedprinsippet i Helse Sør-Øst RHF om tjenesteansvar innenfor eget helseområdet.
Organisering av de prehospitale tjenester har vært utredet i flere prosesser siden 2004, både
internt i Buskerud, regionalt og nasjonalt.
Den siste regionale utredningen, etter oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, gjeldende videre
ansvarsforhold for de prehospitale tjenestene i Asker og Bærum, ble gjennomført i 2011. I den
faglige utredningen kom det ikke til enighet om en foretrukket løsning. I 2013 ga igjen Helse SørØst RHF Vestre Viken HF i oppdrag å se på den videre organiseringen og ansvaret for
prehospitale tjenester i kommunene Asker og Bærum. I dette arbeidet var det kontakt mellom
Vestre Viken HF og OUS HF, men det var ingen endring i den faglige oppfattelsen fra 2011.
AMK i Vestre Viken HF har vært samlokalisert med nødmeldesentralene for brann og politi på
politihuset i Drammen siden 2010. Som et resultat av politireformen flytter politi og brann ut av
den samlokaliserte sentralen og etableres ved politiets hovedsete i Tønsberg i løpet av 2018.
Ved gjeldende kommunereform vil kommunene Røyken og Hurum slå seg sammen med Asker
kommune og det er besluttet at deler av Røyken kommune får Bærum sykehus som sitt
lokalsykehus. Dette som en del av arbeidet med å optimalisere nytt sykehus i Drammen.
Prosjektet skal utrede alternative løsninger for effektive og trygge prehospitale tjenester, med
høy kvalitet og tilstrekkelig kapasitet og som understøtter funksjonsfordelingen innenfor det
enkelte sykehusområdet og i regionen som helhet.
Arbeidet gjøres som et delprosjekt under Utviklings- og strategiplan 2035.
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Gjennomføring av prosjektet
Utredningen
Prosjektgruppen skal evaluere framtidig organisering av prehospitale tjenester med
utgangspunkt i følgende 4 alternativer:
1. Samle Prehospitale tjenester i Vestre Viken i en tjeneste, som inneholder ansvaret for
Asker og Bærum.
2. Utrede muligheten for å organisere AMK sentralen sammen med OUS HF, og overføre
ambulansetjenesten og pasientreiser i Asker og Bærum til Vestre Viken HF.
3. Utrede muligheten for å organisere de prehospitale tjenestene i Vestre Viken HF
sammen med OUS HF til en felles tjeneste for området.
4. Prehospitale tjenester i Vestre Viken HF er organisert som i dag.
Organisering av arbeidet
Styringsgruppen
Styringsgruppe er styringsgruppen for Utvikling- og strategiplan 2035.
Styringsgruppen har ansvar for at prosjektet oppfyller mandatet.

Prosjektgruppen skal utarbeide forslag til arbeidsmetodikk og fremgangsmåte som legges frem
for Styringsgruppen for godkjenning.

Fremdriftsplan
Prosjektet skal gjennomføres innen: 15. november 2017
Krav til prosjektet
Arbeidet inngår som ledd i Utvikling- og strategiplan 2035.
Organisasjonens forpliktelser overfor prosjektet
Organisasjonen må stille med personell fra klinikker og/eller stabsfunksjoner som kan bistå
prosjektet og delta i arbeidsgruppen.
For å få en forutsigbar og styrt prosess må organisasjonen prioritere tidsbruk og gjøre
nødvendige avklaringer slik at prosjektets krav til fremdrift og kvalitet ivaretas.
Økonomi
I sammenheng med fremleggelse av forslag til arbeidsmetodikk og fremgangsmåte, legger
prosjektgruppen frem forslag til budsjett for godkjenning i Styringsgruppen.
Videre arbeid
Resultat av arbeidet inngår i Utvikling- og strategiplan 2035.
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Vedlegg 2
Prosjektgruppens deltakere:
Navn

Rolle

Ingar Pettersen

Prosjektleder

Inger Lise Hallgren

Klinikkdirektør PHT

Hans-Christian S. Platou

Fagsjef medisin PHT

Lise-Mette Lindland

Representant PHT/AMK-sentralen

Liv Blom-Stokstad

Representant akuttmottak Bærum sykehus

Oddmund Nestegard

Representant akuttmottak Ringerike sykehus

Berit Marstein

PKO (deltok kun i innledende møte, men har fått tilsendt all
dokumentasjon og resultater av analysearbeidet i
prosjektgruppen)

Ola Borstad

Representant fra OUS – Observatør (deltok i de tre

Meera Grepp

Representant Asker kommune

Grete Syrdal

Representant Bærum kommune

Anniken Blichfeldt Muren

Representant Drammen kommune

Lillemor Sandberg

Brukerutvalget

Steinar Freberg Smith

Tillitsvalgt

Christin Holmen

Tillitsvalgt

Robert Bø

Verneombud

første møtene i prosjektgruppen)
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Vedlegg 3
LITTERATURLISTE
•

•

•

•

Lover og forskrifter
• Spesialisthelsetjenesteloven 2001
• Akuttforskriften 2015
• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten - 2016
Stortingsmeldinger
• St.m. 29-2012 Samfunnssikkerhet
• St.m. 11-2015 Nasjonal Helse og Sykehusplan
• St.m 13- 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet
• St.m. 43 - 1999 – Om akuttmedisinske beredskap
Føringer fra HOD, RHF og HF
• God virksomhetsstyring – HSØ 2010
• Lederansvar i sykehus – HOD 2013
• Strategi VV 2025
Offentlige utredninger
• NOU 1998-9 – Hvis det haster
• NOU 2015-17 – Først og fremst
• NOU 2016-25 – Kvinnsland-utvalget

Andre rapporter og utredninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2008 :112 rapporten – felles nødnummer
2008: Hovedstadsprosessen HSØ
2009: Helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenester
2010: Kommentarer fra fagrådet HSØ ang hovedstadprosessen
2011: Utredning PHT VV og Asker og Bærum
2011: Kamedo rapporten – Utøya
2011: Hdir – Læring for bedre beredskap - Utøya
2012: Gjørv rapporten – Utøya
2012: Evaluering SAMLOK Drammen
2014: Nasjonalt nødmeldeprosjekt
2016: Sentrale elementer vedr. organisering av AMK sentralene
2012-17: HSØ utviklingsprosjekt PHT
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Vedlegg 4

SWOT-ANALYSE AV ALTERNATIV 1
Samle Prehospitale tjenester i Vestre Viken i en tjeneste,
som inneholder ansvaret for Asker og Bærum.

Styrker/muligheter
•

•
•

•

•
•
•

•

Pasientperspektivet:
Prehospitale tjenester vil bli en del av
kjernedriften i hele VVHF
– Bygge felles VVHF kultur også
prehospital, arbeidsformer og
protokoller
– Man vil få likhetsprinsippet gjeldende
internt i samme foretaket.
– Del av den helhetlige strategiplanen i
VVHF
En felles ledelse å forholde seg til for
pasientene (hvem er «ledelsen»)
Pasientsikkerhet og kvalitet helhetlig i Vestre
Viken
– Strukturerte/enhetlige pasientforløp
«hjem-til-hjem», vil også kunne
innebære A/B. Letter når ett HF
– Enhetlige beredskapsplaner og øvelser
i sykehusområdet.
– Samlet erfaringsbaser kunnskap
– Ivaretagelse av internkontroll og
pasientsikkerhet i eget helseforetak, i
dag to å forholde seg til.
– Enhetlig avvikshåndtering
(behandling og oppfølging)
– Involveringen og medvirkningen av
utviklingen av tjenesten vil styrkes.
Enhetlig kommunesamarbeid
– Helseforetaket forholder seg til ett
kommunesamarbeid.
– Kommunen og helseforetak har tettere
samhandling i sykehusområdet
– Oversiktlig for kommuner og
helseforetak ved endringer
Utvikle faget med brukerne i hele
sykehusområdet (brukermedvirkning)
Alle bestiller transport ett sted, både
pasientreiser og AMK.
Samhandling med andre nødetater, erfaringen
fra AMK VVHF og SAMLOK.
Erfaringslæring i etablering i samarbeidsfora.
Samhandlingsperspektivet:
Samhandlingsavtaler gjeldende hele
sykehusområdet.

Svakheter/trusler
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Pasientperspektivet:
Dårlig geografisk kunnskap om A/B, må
opparbeides (AMK)
Ulike systemer bestilling/pasientreiser,
kan oppleves at man ikke innfrir
forventningene
AMK må forholde seg til to
politidistrikter
Bryter opp etablerte fagnettverk VVHF
(Bærum) – OUS (Ambulanse).
– Innmelding av pasienter,
traumer, VVHF ikke så gode
som OUS
Taper ansatte som ikke vil være med i
virksomhetsoverdragelse, som gir
bemanningsutfordringer.
I en overgangsfase kan det mangle noen
systemer som kvalitetssikrer
Nedsatt responstid
Politikk, politisk holdning i A/B, komme
ut feil informasjon som skaper «frykt» i
befolkningen.
Pas opplevd avstand fra spesialressurser
Pas kultur -opplevelse av tilhørighet til
OUS
Samhandlingsperspektivet:
Anseelse og motstand i befolkningen i
A/B
Dårligere kommunikasjon med OUS
Mindre eksterne utviklings innspill
Dårligere pasientflyt og kommunikasjon
mellom OUS og Bærum sykehus (mister
man samarbeidsarenaer?)
Kompetanseperspektivet:
Mister man tjenesteutvikling med to
perspektiver da man ikke lengre
involverer OUS
Overgangsfase med ansatte som kan
«velge side» i forhold til arbeidsgiver
(Tap av kompetanse?)
Muligheten til forskning for
medarbeidere
To ulike org kulturer som skal samkjøres
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Styrker/muligheter
–

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Svakheter/trusler

Kommunen forholder seg til ett HF i
forhold til samhandling
– Ingen forsinkelser mellom HF og
kommunene (ingen tilleggsavtaler på
tvers av helseforetak, skaper nye
møtefora?)
Ingen konflikt om «hvem som eier transporten
av pasienten»
Alle bestiller transport ett sted (pasienter,
sykehus, kommuner)
Ett sted å samhandle for sykehusene i
VV/PHT
Pasientforløp dør-til-dør, fast-track, mulighet
til å lage omforente prosedyrer.
– Enhetlig pasientforløp,
arbeidsmetoder, møtefora, utvikling,
ivaretas med en samlet tjeneste i ett
helseforetak, som kan føre til
potensiale for rasjonalisering
Deling av pasientinformasjon
Bedre kommunikasjon/info flyt

•

Kompetanseperspektivet:
Enhetlig kompetanseplaner i foretaket som er
enhetlige, og er kjent.
Kompetanse utover det som er forskriftskrav,
god kompetanse i alle avdelingene i PHT
(ambulanse, AMK, Pasientreiser,
Luftambulanseavdelingen)
Pasientene vil få samme behandling internt i
helseforetaket, ikke forskjellige
behandlingsprotokoller
Økt mulighet for forskning i VVHF

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

AMK VV midlertidig mindre geografi
kunnskap om A/B
Teknologiperspektivet:
Teknologisvikt (strøm brudd, evakuering
m.m.)
Ulike systemer i ambulansesystemer
(bytte ut utstyr)
Miljøperspektivet:
Tap av anseelse i A/B for VVHF
Arbeidsmiljøutfordringer
To ulike org kulturer som skal samkjøres
Ansatte PHT A/B føler tilhørighet til
OUS
Økonomiperspektivet:
Lønnsøkning for ansatte i VVHF da man
må opp på OUS nivå
Kostnader ved utbytting av utstyr for å få
felles MTU i hele foretaket (og opplæring
av dette)
Kostnadsoverskridelser i forhold til
budsjett ved omorganisering
Økte kostnader for Helse Sør-Øst, om
man må øke tilskudd for drift i ett område
A/B som følge av omorganisering.

Teknologiperspektivet:
EPJ i dag, mulighet for å kvalitetssikre
tjenesten
Teknologisk stabil kapasitet i AMK
– Fullverdig reserveløsning for AMK
– Avlaster volumutfordringen AMK
OUS har i dag (AMIS har
kapasitetsbegrensninger – «antall
hendelser som kan håndteres
samtidig»)
Utvikle felles IKT tjenester mellom kommuner
og foretak, trenger ikke forholde seg til flere
systemer opp mot flere HF

Miljøperspektivet:
Mulighet for samkjøring av pasienter og
utnyttelse av ressurser ved transporter
– Helseekspresser som kan kjøre også
A/B, og kan øke samkjøring. Sparer
ytre miljø
– Potensiale for større utnyttelse av
ressurser(også retur ambulanse)
Fysisk miljø, tilrettelagt bygningsmessig for
AMK, og kapasitet
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Styrker/muligheter
•
•
•
•

•
•

Svakheter/trusler

Enhetlig system for ivaretagelse av ytre miljø
Enhetlige anskaffelser innenfor hele
helseforetaket
Bedre egendekning Bærum Sykehus
Økonomiperspektivet:
Får stordriftsfordeler i helseforetaket, og kan
bruke de ressursene man har i foretaket fritt,
både mot A/B og Røyken. Styrer flåten
enhetlig.
– Økt egenkontroll, når pasienten holdes
internt i helseforetaket.
– Potensiale for
effektivisering/rasjonalisere
transportene ytterligere
Inntektsmodellen vil fordele ressursene i tråd
med beredskapsressursene
Styre virksomheten godt når man har
sanntidsdata på virksomhetens aktivitetsnivå,
kan sesong variere drift.
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Vedlegg 5

SWOT-ANALYSE AV ALTERNATIV 2
Organisere AMK-sentralen sammen med OUS HF, og overføre
ambulansetjenesten og pasientreiser i Asker og Bærum til Vestre Viken HF

Styrker/muligheter
Pasientperspektivet og
pasientsikkerhet/kvalitet
 Likeverdige tjenester
 Felles VVHF kultur, arbeidsformer og
protokoller (ambu/pasr)
 Pasientsikkerhet og kvalitet helhetlig i
Vestre Viken (ambu/pasr)
 Gir mulighet for gode pasientforløp
«hjem-til-hjem» i nedslagsfeltet
 Ivaretagelse av internkontroll og
pasientsikkerhet i eget helseforetak, i
dag to å forholde seg til. (ambu/pasr)
 Enhetlig avvikshåndtering (behandling
og oppfølging) ambu/pasr
 Involveringen av utviklingen av
tjenesten vil styrkes.
 Bruke bilene mer på tversstordriftsfordel
 Felles systemer og prosedyrer i hele VV
(ambu/pasr)
Kompetanseperspektivet
 Ny AMK-felles arbeidsmiljø Felles medisinsk teknisk utstyr (ambu)
 Felles systemer og prosedyrer i hele VV
 Større fagmiljø
 Enhetlig og større muligheter for
fagutvikling
 Rekruttere fra to ambulansemiljøer
 Utvikle spisskompetanse i AMK
Miljøperspektivet:
 Stordriftsfordel-utnytte ressursene
bedre i en AMK– sentral
 Ressursutnyttelse (flere ressurser/fylle
opp ressurser i ambu og pasr)

Samhandlingsperspektivet
 OUS er vant til å samarbeide med flere
HF

Svakheter/trusler
Pasientperspektivet og
pasientsikkerhet/kvalitet
 Pr dd finnes det ingen mulighet for
reserveløsning for en så stor AMK
sentral
 VV mister en kjernefunksjon
 Dagens AMIS kapasitet er ikke
tilstrekkelig (Ref OUS «røde» flagg,
referat fagrådet HSØ)
 Nedsatt responstid i distriktene
 Sårbarhet nasjonalt med en så stor
sentral
 Skille ut AMK: Avvik og internkontrollvanskelig å drive kvalitetsutvikling hente ut data
 Fragmentert tjeneste AMK/ambulanse
& pasientreiser
 Miste nøkkelpersonell
 Gir mulighet for gode pasientforløp
«hjem-til-hjem» i nedslagsfeltet (ref
styrker/mulighet) men ulike prosedyrer
og rutiner i to ulike organisasjoner vil
være en trussel
Samhandlingsperspektivet
 Samhandling med et så stort antall
kommuner- må forholde seg til 2 HF
 Utfordrende å etablere enhetlige
beredskapsplaner og øvelser i
sykehusområdet
 Blir flere møtearena for samhandling og
drift
 AMK må samhandle med flere HF
Ledelsesperspektivet
• Pr dd finnes det ingen mulighet for en
så stor AMK sentral
 Brudd på gode lederprinsipper ved at et
HF styrer ressursbruk for et annet HF
(vanskeliggjør bl a økonomi kontroll)
 Dagens AMIS kapasitet er ikke
tilstrekkelig (Ref OUS «røde» flagg,
referat fagrådet HSØ)
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Styrker/muligheter





Enhetlig samhandling innad i felles
AMK og ambu/pasr
Enhetlig lederlinje i ambu/pasr
Enhetlig beredskapsplaner etc innad i
amk og innad i ambu/pasr
En AMK ved nasjonale katastrofer
(forutsatt ikt løsninger)

Økonomiperspektivet:
 Bedre kontroll på egendekning i VV/pas
flyt
 Ressursutnyttelse (flere ressurser/fylle
opp ressurser i ambu og pasr)
 Nasjonalt system og utvikling (AMK en
tung aktør)
 Stordriftsfordel-utnytte ressursene
bedre i en AMK– sentral
Ledelsesperspektivet:
 Stordriftsfordel
Teknologiperspektivet:
 AMK- mulighet for nytt IKT-system
 Utvikle og investere ny teknologi
 Med.teknisk utstyr-ambulanseflåten
 AMK: stordriftsfordeler . Mer robust

Svakheter/trusler








Utfordrende med flere lederlinjer
OUS/VV
Utfordrende
avvikshåntering/klagebehandling
mellom to ulike organisasjoner
Utfordrende samarbeid som må jobbes
med
Møtearenaer osv.
Stort krav til ledelse; gjennomslagskraft
og oversikt
VV mister sentral del av PHT
Tap av styringsdata: vanskelig å hente
styringsdata

Kompetanseperspektivet
 Miste nøkkelpersonell
 Tap av kompetanse på kort sikt
 Utfordringer med rekruttering
 Lokalisering av ny AMK-sentral vil kunne
påvirke rekruttering.
Teknologi
 Dagens AMIS kapasitet er ikke
tilstrekkelig (Ref OUS «røde» flagg,
referat fagrådet HSØ)
 Samkjøring av ulike datasystemer
 Ulike avvikssystemer
Miljøperspektivet:
 Ekstra pendlervei for ansatte
Økonomiperspektivet:
 Brudd på gode lederprinsipper ved at et
HF styrer ressursbruk for et annet HF
(vanskeliggjør bl a økonomi kontroll)
 Felles AMK krever investering i nye
arealer/lokaler
 Utfordring med rekruttering
 Dagens AMIS kapasitet er ikke
tilstrekkelig (Ref OUS «røde» flagg,
referat fagrådet HSØ) -Må ha nytt IKTsystem
 Bygge opp «reserveløsning»
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Vedlegg 6

SWOT-ANALYSE AV ALTERNATIV 3
Utrede muligheten for å organisere de prehospitale
tjenestene i Vestre Viken HF sammen med OUS HF til en felles
tjeneste for området.
Styrker/muligheter

Svakheter/trusler

Pasientperspektivet
- Enhetlig tjeneste med en helhetlig
internkontrollsystem internt i organisasjonen
– likeverdige tjenester
- Standardiserte systemer og prosedyrer i dette
området - stordriftsfordeler
- Felles informasjon om tjenesten
- Kvalitet bør bety mer enn økonomi
- Robust organisasjon, potensielt stort og
strømlinjeformet.
- Felles
prosedyrer/utstyr/kompetanse/avvikssystem
- Potensielt mer likeverdige tjenester*
- Samvirkekompetanse lokalt VV
(utspørring)(samvirke helse/politi/brann) kan
spres**
- Samfunnssikkerhet og beredskap /nasjonal
sårbarhet:
- Færre involverte ”parter” ved svært store
hendelser
- Likeverdige tjenester
- Kompetanselikhet i området
- Felles rutiner, systemer, prosedyrer (bedret
pasientforløp i prehospital akuttfase)
- felles interne øvelser
- Samlet kvalitetsutvikling
- En robust organisasjon ved store (nasjonale)
hendelser

Pasientperspektivet
- Pasientsikkerhet og kvalitet kan bli truet av ulike
prioriteringer og økonomi i en annen organisasjon –
PHT blir ikke en del av kjernevirksomheten i VV/om
HF blir det heller ikke i OUS.
- Kan organisasjonen bli for stor - påvirke kvaliteten i
tjenesten i hele VV. Minster VV påvirkningen inn i en
så stor organisasjon – blir Oslo prioritert?
- Positivt for PHT å være et stort helseforetak – men
med kjernedriften i VV?
- Vil VV miste påvirkning av PHT og kvalitet for sine
pasienter. Det pasientbehandlingen i sykehusene.
Helseforetakene kan finne kvasiløsninger selv som
ikke er innenfor lovverket (ambu)
- Forskjellige kvalitets- og avvikssystemer – hvilket
skal gjelde?
- Bryter med HSØ områdefunksjon – dele data i sann
til – kontinuerlig forbedringsarbeid
- Pasientene ønsker å ha sin journal i sann tid – ett
sted å henvende seg for å få hele journalen
- Samhandle om pasientforløp med 4 helseforetak
- Sårbar med en så stor Amk sentral
- Avvikshåndtering/klagebehandling over flere
helseforetak/kommuner – ulik systemer – forsinket
behandling.
- For høy eller utelater noe i en minimumstandard kan
går ut over pasientene i distriktene – eks trombolyse
- Ressurser fra tettbygde strøk suger ressurser inn fra
distriktene
- Potensielt mindre likeverdige tjenester* (by/land)
- Reserveløsning/back up
- Utfordringer ift lokalkunnskap?
- Potensielt utfordringer ift stor, byråkratisk
organisasjon med stort kontrollspenn
- Utfordringer ift AMIS-kapasitet, se under teknologi
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Styrker/muligheter

Svakheter/trusler
-

Samhandlingsperspektivet
- Enhetlig samarbeidsfora for PHT i hele
området (vil være avhengig av organisering)
- En Amk ved nasjonale katastrofer. Felles
beredskapsplaner
- Intern bedre samhandlin i PHT området.
- Færre involverte ”parter” ved svært store
hendelser; én operativ ledelse
- Internt: Bedret samhandling
- Bedret/sammenhengende planverk (i
samhandling m kommuner/HF)
- Større gj føringsevne øvelser
Ledelsesperspektivet
- Tydelige lederlinjer med avklart ansvar o roller
internt i organisasjonen
- Felles kultur
- Organisere styringssystemr som passer for PHT
(avhengig av org)
- Enhetlig ledelse ett sted
- Stor og tung prehospital aktør – kan påvirke
mye i et prehospitalt miljø nasjonalt – stor
gjennomføringskraft
- NB ULIKE ORGANISASJONSMULIGHETER GIR
ULIKE FORDELER/ULEMPER
- Robust organisasjon/økt gjennomføringskraft
- Færre involverte ”parter” ved svært store
hendelser; én operativ ledelse
- Tydelige lederlinjer innad i organisasjonen
- Internt: ett system for internkontroll,
avvikshåntering
- Stor og tung prehospital aktør – kan styre og
påvirke mye i et prehospitalt miljø. Stor
gjennomføringskraft

-

-

Samvirkekompetanse lokalt VV
(utspørring)(samvirke helse/politi/brann) kan bli
borte**
Samfunnssikkerhet og beredskap/nasjonal
sårbarhet:
Utfordring: Backup -løsning som umiddelbart kan tre
i kraft av tilstrekkelig dimensjon.
Pr dd finnes det ingen mulighet for reserveløsning
for en så stor AMK sentral, Sårbarhet nasjonalt med
en så stor amk sentral
VV/OUS mister en kjernefunksjon – utfordringer i
pasientforløp
Dagens AMIS kapasitet er ikke tilstrekkelig (Ref OUS
«røde» flagg, referat fagrådet HSØ) Fare for svikt i
forh til pasientformasjon, dokumentasjon, overføring
av oppdrag. Øket responstid
En ny org/Et nytt prehospitalet foretak skal
samhandle om pasientforløp og beredskap med 4
ulike HF (VV, OUS, Østfold, Innlandet) og kommuner
Utfordrende avvikshåndtering/klagebehandling
mellom flere ulike organisasjoner
Fare for svikt i pas sikkerhet i omorg perioden

Samhandlingsperspektivet
- VV må forholde seg til to helseforetak i
samhandlingen
- Prioriteringer i de ulike organisasjonenen går ”ikke i
takt”.
- Et stor ny organisasjon eller helseforetak som skal
samhandle med xx kommuner – vil de få til lokal
tilpasning.
- Utfordrende å samhandle om enhentlige
beredskapsplaner og øvelser i området (avhengig av
organisering)
- Etablere flere og nye møtearenar for samhandling og
drift både for HF og kommunene. Er vi istand til å
prioritere dette og få kontinuitet i arbeidet om
samhandling
- Reserveløsning/back up
- Flere parter å forholde seg til (sykehus / PHT) for
kommunene og omvendt, tilsvarende innad i
spesialisthelsetjenesten
- En ny org/Et nytt prehospitalet foretak skal
samhandle med 4 HF (VV, OUS, Østfold, Innlandet)
- En ny org/Et nytt prehospitalet foretak skal
samhandle med xx antall kommuner
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Styrker/muligheter

Svakheter/trusler
-

Kompetanseperspektivet
- Felles prosedyrer, opplæring og protilkoller
- Større fagmiljø/muligheter for forskning –
større fagmiljø å forske på
- Robust organisasjon.
- Større fagmiljø
- Lettere ift rekruttering?
- Større muligheter for
kompetanseutvikling/større fleksibilitet
- Tilsvarende ift forskning/utvikling
- Samme komp møter pas ved kontakt med
AMK
- AMK: standard for opplæring (behov nasjonal
standard for opplæring)
- Felles prosedyrer/opplæring
- Større fagmiljø
- Større mulighet for rekruttering
- Påvirke/bidra til utdanningssystemer for ambu
personell (lærlinger)
- Større muligheter for forskning og fagutvikling
i en stor organisasjon

Teknologiperspektivet
- Større aktør for å kunne utvikle og investere i
ny teknologi
- Felles med tekniske systemer innad i
organisasjonen, mer robuste
- Stordriftsfordeler – mer robust
- Potensielt stort felles system (nasjonalt system
på sikt?)(Ikke mulig i dag, avhenger av
tidsperspektivet på gjennomføringen av en evt
organisasjonsendring)
- Utvikle og investere ny teknologi
- Felles med.teknisk utstyr, mere robuste
systemer
- Stordriftsfordeler (redundans etc)

Utfordrende å samordne enhetlige beredskapsplaner
og øvelser i sykehusområdene og kommuner
Blir flere møtearena for samhandling og drift
Nåværende gode samarbeidsnettverk legges
ned/nye må bygges opp

Ledelsesperspektivet
- For stor organisasjon med tanke på befolkning, klina
- VV mister makt og myndighet over PHT – blir ikke en
del av kjrnevirksomheten. Kontinuerlig
forbedring/utvikling – mister tankegangen og
nærheten til å utvikle pasientforløp - lederuenighet
- Leder i en annen organisasjon kan prioritere og
utvikle tjenesten på tvers avt med
kjernvirksomheten i VV. Det vil ikke bli en flees plan
hor hele pasientbehandlingen – bryter med
tankegangen rundt pasientens helsetjenesten,
hovedstadprosessen samt nyere utredninger
- Viser til ny forksrit internkontroll der leder, leder har
stort ansvar for å ivareta internkontroll – vanskelig
for VV resterende tjeneste å utvikle pasientforløp
hjem til hjem
- Ulike systemer for avvik mellom tjenestene i OUS,
VV og PHT
- Mange møtearenaer/ledelse langt unna – vanskelig å
nå for samarbeidspartnere
- Stor organisasjon – lang vei frem til ledelse –
storebrror/lillebror yndromet
- Litt hummer og kanari organisasjon – Østfold bare
inne med AMK – hva om de ikke vil inn som et HF?
- For stor AMK sentral ikke erstatter for AMK
- Dette alternativet må være en dela av et større
nasjonalt prosjekt/plan eller i det minste HSØ
prosjekt – blir stykkvis og delt innad i HSØ
- PHT en kjernevirksomhet i foretaket som foretaket
da mister, utfordringer ift styringen av tjenestene i
VV sitt område, manglende helhetlig ledelse
- Potensielt utfordringer ift stor, byråkratisk
organisasjon med stort kontrollspenn
- Reserveløsning/back up
- Utfordringer ift større kontrollspenn ift
kompetanseheving hos ansatte
- I omstillingsfase fare for å miste ansatte
- Pr dd finnes det ingen mulighet for reserveløsning
for en så stor AMK sentral
- Utfordring i forh til ressurs og økonomikontroll
mellom ny organisasjon og HF og kommuner
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Styrker/muligheter

Svakheter/trusler
-

Miljøperspektivet
- Nytt AMK bygg kan bygges grønt
- Effektivisere driften i ambu og PASR ytterligere
(utnyttelse og samkjøring)
- Mulig bedre ressursutnyttelse av ambulanser
- Nytt AMK bygg kan bygges «grønt»
- Flåtestyring – utnytte ressurser

Økonomiperspektivet
- Stordriftsfordeler
- Slipper å konkurrere med de øvrige klinikkene
om drifts og inverstringmidler
- Robust organisasjon/stordriftsfordeler
- Ressursstyring/flåtestyring stor og fleksibel
(mindre sårbart)
- Stordriftsfordel

-

Manglende styringsdata - dagens AMIS kapasitet er
ikke tilstrekkelig (Ref OUS «røde» flagg, referat
fagrådet HSØ)
Utfordrende avvikshåndtering/klagebehandling
mellom flere ulike organisasjoner
Mange møtearenaer
Stor organisasjon – lang avstand mellom ledelse og
ansatt

Kompetanseperspektivet
- Mister følelsen av tilknytningen til den inhospitale
virksomheten – kan miste forståelse av hva som
planlegges og mål inned si sykehusene.
- Kompetansetap – ved at personell fra VV ikke flytter
med (tar lang tid å utdanne operatører)
- Lokalisering av ny sentral vil kunne påvikre
rekruttering/utnyttelse av ressurser
- Stor organisasjon – lang vei melleom familjø og
ledelse
- Miste nøkkelpersonell både i ambulanse/AMK og
PASR
- Større gjennomtrekk av ansatte?
- I omstillingsfase fare for å miste ansatte
- Utfordringer ift lokalkunnskap?
- Utfordringer ift større kontrollspenn ift
kompetanseheving hos ansatte og mulig fare for økt
terskel for kompetanseheving i distriktene
- Mister nøkkelpersonell/ lederkompetanse ved
samlokalisering
- Utfordringer med rekruttering
- Stor organisasjon – lang avstand mellom ledelse og
ansatt

Teknologiperspektivet
- Dagen AMIS systemer har ikke stor nok kapasitet.
Timingen på dette prosjektet feil? Bør diskusjonen
komme senrer og i en større sammenheng.
- Samkjøre ulike datasystemer AMBU/Ledelse
(avvikssystemene)
- Reserveløsning/back up
- AMIS-kapasitet utfordring per i dag, avhengig av
nasjonale løsninger
- Dagens AMIS kapasitet er ikke tilstrekkelig (Ref OUS
«røde» flagg, referat fagrådet HSØ)
- Samkjøring av ulike datasystemer
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Styrker/muligheter

Svakheter/trusler
-

Ulike avvikssystemer

Miljøperspektivet
Økonomiperspektivet
- Utfordringer ifht lederprinsipper ved at prioriteringe
i en organisasjon for konsekvenser for andre
organisasjoner
- Må bygge opp en hel organisasjon ved et HF – (HR;
økonomi, kommunikasjon…. Hel sentral stab som
man benytter i HF i dag er ikke lenger tilgjengelig
- Nye IKT systemer , ny bygningsmasse bygge opp
reserveløsninger –
- Lavere egendeknning?
- Ulike budjsetter og priorteringer- settes ikke i
sammnheng med kjernedrifte i sykehusområdene.
- Behov for investeringer/bygningsmasse ved én stor
AMK-sentral
- Behov for investeringer teknologi og reserveløsning
- Potensielt utfordringer ift stor, byråkratisk
organisasjon med stort kontrollspenn
- Øket utfordring i forh til lederprinsipper ved at
prioriteringer i en org får konsekvenser for den andre
org ( bl a økonomi kontroll)
- krever investering i nye arealer/lokaler
- Økte utgifter til overtid utfordring med rekruttering
AMK
- Dagens AMIS kapasitet er ikke tilstrekkelig (Ref OUS
«røde» flagg, referat fagrådet HSØ) -Må ha nytt IKTsystem
- Bygge opp en reserveløsning

PASR: vi antar at det vil være mange av de samme
styrker og svakheter som ambu
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Vedlegg 7
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SWOT-ANALYSE AV ALTERNATIV 4
Prehospitale tjenester i Vestre Viken HF er
organisert som i dag.
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

Pasientperspektivet

Pasientperspektivet

Pasientperspektivet

Pasientperspektivet

Har en PHT som har enhetlige og

Bryter med HSØ – helhetlig tjeneste Få ut gode synergier av

gode systemer for pasientsikkerhet

innad i sykehusområdet.

og kvalitet og følger planer og mål
for Buskerud.
PHT driften i Buskerud følges opp
etter system i VV. VV har god
kontroll på Buskerudtjenesten.
Kontinuerlig forbedringsprosjekter i
Buskerud (Hjerneslag, hoftebrudd og

hverandre(VV/OUS), til det beste for

pasienter; tap av

pasientene.

pasientinformasjon?

dag (nyfødte) kan være flere.

Ingen omstillingsutfordringer

Ikke helhetlige pasientforløp

Bestiller transporter i ulike

Felles HSØ prosedyrer for ambulanse

organisasjoner og systemer.

og AMK

Avvikshåndtering

Ikke felles

Reserveløsning AMK ivaretatt

Økende aktivitet gir risiko for

Logistiske utfordringer – vi kjenner i

beredskapsplaner/øvelser

hjertestans) og Asker/Bærum.

Fragmentert ledelse

OUS drifter tjenesten godt i Asker og

Ulike systemer – forvirrer

Bærum

pasienten. Ikke enhetlig

Pasientsikkerheten ivaretas i hele
området

Ulike rutiner for innmelding av

informasjon. Bestiller turer i ulike
organisasjoner.

Amis kapasitet
Ikke helhetlige pasientforløp innenfor
HF
Ventetid pasienttransport (båre)
Avvikshåndtering

innenfor HF

forverring av svakheter nåtid
Økende aktivitet fører til flere
transporter fra /B ut av sitt område
og inn i VV. Flere tomme biler
tilbake og mulig forverring av
responstider i A/B

Ikke data i sann tid for Asker og
Bærum
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

Lokal kjennskap innenfor områdene i

Forskjellige rutiner ved OUS/VV

Samhandlingsperspektivet

Samhandlingsperspektivet

HF

avlevering fra VV ambulanse til

Etablere og utnytte gode

Asker og Bærum kommune får to

samarbeidsfora for samarbeid

foretak å forholde seg til

Reserveløsning ivaretatt
Amis kapasitet

Bærum
Ytterligere forbedring av dagens
systemer

Lokalkunnskap god
God fagkompetanse
Veldreven organisasjon uten kjente
trender i avvik som truer pas
sikkerhet
Kvalitetsutvikling (beredskapspunkt,
transportbil…)
Tjenesteutvikling (turvogn)
Robust AMK (internkontroll,
kvalitetskontroll etc)

Forbedre samarbeidsrutiner
Ett sykehusområde – to HF

Ledelsesperspektivet

med kommunene Asker og Bærum Utvikle ledelsesarenaer og mer
VV har to samhandlingsarenaer for
PHT – Buskerud og OUS.
Organisering på tvers av
politidistrikter

Skjer endringer rundt VV –
Røyken/Hurum til BS, Psykiatrien
fra Asker til DRM i 2024.

Samhandlingsperspektivet
PHT VV ikke inne i samhandlingen

prehospitalt.

samarbeid på tvers.
Ikke ansvar for hele sitt

Kommune/regionsreform
Ett sykehusområde – to HF
Nye Asker må forholde seg til 2
prehospitale tjenester

kjerneområde (bryter m HSØ
prinsipper)
Ledelsesperspektivet

Avvikshåndtering
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

A/B kommuner har ikke opplevd

A/B PHT ikke en del av

Kompetanseperspektivet

Dårligere samarbeid er en trussel:

større svikt i pasientsikkerhet

kjernevirksomheten: Samhandling

Helhetlig arbeid med
pasientsikkerhet og kvalitet i VV

for forbedringsarbeid/pasientforløp
Enkelte feilhenvendelser til AMK og
uklare ansvarslinjer for enkelte
oppdrag

Samhandlingsperspektivet
Evaluert og blitt enige om en ny
samhandlingsavtale for Buskerud
Startet arbeidet med
handlingsplaner
Etablerte samhandlingsarenaer.

Videreutvikling av
samhandlingskultur VV

Standardisere og utvikle felles
kompetanseutvikling.
Fortsette kompetansearbeidet med
de andre nødsentralene, selv om de

Ledelsesperspektivet
Ikke en felles ledelse, bryter med

Etablert samarbeid mellom BS, OU

HSØ beslutning om ledelse i

og kommunene Asker og Bærum

sykehusområdet.

Beredskapsmessig forholder PHT seg

Må planlegge for en ny AMK sentral

til et fylke i beredskapsarbeidet

innen 2029

personavhengig.
Kvalitetsarbeid kan bli utfordrende
fordi systemene er ulike.

skal flytte
Bevare og ivareta samvirke (felles
håndtering av

A/B kommuner – samarbeidsavtale trippelvarslingshendelser)
inkl. samøv på plass

Samarbeid og møtearenaer er

Teknologiperspektivet
Standardisering av
teknologi/løsninger nasjonalt
Felles prehospital teknologi
(forutsetter enighet innad i HSØ)

Kompetanseperspektivet
Ulike krav i fremtiden innenfor de
ulike PHT/gir ulikheter i foretaket.
Skjevhet i rekruttering
Rekruttering
Mister mulighet til utvikling på
bakgrunn av større
befolkningsgrunnlag

Bygge ny AMK innen 2029
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

System/avtaler etablert med

Ikke en felles ledelse som kan skape Videreutvikle EPJ-grensesnitt

Ikke en helhetlig

kommuner

felles kultur for dette området

kompetanseutvikling innen

Flere samhandlingsarenaer
Etablert god nærhet og
samhandlingskultur mellom HF og

Ikke samme kvalitetssystem for BS
og OUSIkke felles VV-samarbeidsarena for

A/B kommuner opplever god

PHT i VV/OUS

Ledelsesperspektivet
Oversiktlig og overkommelig
størrelse på sykehusområde
En del av VV strategiplan PHT
(Buskerud)

Trusler (fremtid)

sykehusområdet

Miljøperspektivet
Bruke ressurser mer på tvers/mindre
tomkjøring for ambulansen

Teknologiperspektivet
Behov for nye IKT løsninger på sikt

Utfordring: helhetlig oversikt i
forhold til styring og ledelse

Økonomiperspektivet

Interkontroll

Utnytte ressurser bedre i hele HF

Miljøperspektivet

Utvikle samarbeidet med OUS

Økonomiperspektivet

Ytterligere forbedring av dagens

Finansieringsmodellen: endringer?

org

Leiekontrakt AMK; nytt sykehus,
effektiviseringskrav

Følger de samme lederprinsipper,
prioritering og fordeling av økonomi

sykehus/kommuner. Innovasjon

innad i VV (mandatet)

kommuner unntatt A/B kommuner

samhandling med OUS

Muligheter (fremtid)

Kompetanseperspektivet
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

med resten av HF og følges opp etter

Ulikt kompetansekrav for

Lokaliteter AMK (leiekontrakt til

fastsatt system

delegering

2029)

Stabil ledelse og ledergruppe

Fortsette god utvikling av

Begrenset utvikling mot en mer

kompetansebygging og pas

robust organisasjon

sikkerhetsarbeid

(befolkningsgrunnlag)

PHT egen klinikk i HF

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

ro i befolkning (og ansatte?)
Organisert som egen klinikk i et HFkorte linjer mellom klinikkene
Gode lederressurser i eksisterende

Teknologiperspektivet
Det er ulike systemer i PHT

klinikk
Helhetlig tjeneste med alle
funksjoner (AMK, AMB, LAT og PASR)

Kompetanseperspektivet
God kompetanse i PHT – godt over
forskriftskrav både i VV og i OUS

Miljøperspektivet

Økonomiperspektivet
Effektiviseringskrav i
spesialisthelsetjenesten

Innovasjonsprosjekter
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Forskningsprosjekter

Ekstra plass AMK lokaliteter

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

Mastergrader
Plan for kompetanseutvikling
Faglig kompetanse god
God
endringskultur/forbedringskultur
God utvikling av kompetansebygging
og pas.-sikkerhetsarbeid

Teknologiperspektivet
Kapasitet i systemer AMK
Har en utprøvd AMK-reserve i OUS,
der alle systemer er utprøvd
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

Det meste har felles systemer med
resten av VV (avvik osv.)
EPJ
EPJ i VV
Amis tilstrekkelig kapasitet/stabil i
VV
Etablert praksis med Elektronisk
Pasientjournal i tjenesten
Stabil amis-løsning
Redundans
Reserveløsning AMK

Miljøperspektivet
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Styrker (nåtid)

Svakheter (nåtid)

Muligheter (fremtid)

Trusler (fremtid)

Nasjonalt – høyest samkjøringsgrad
PSR

Økonomiperspektivet
Kontroll på økonomien
Ingen investering i nye lokaler
Økonomisk bærekraftig klinikk
Stabil drift i organisasjonen
Lokaliteter

(Ansattperspektivet
De ansatte i OUS/Asker og Bærum
ønsker å fortsette med dagens
modell og være ansatt i OUS.)

57

Vedlegg 8
Dato:
Saksbehandler:

14. november 2017
Robert Bø

Uttalelse fra ansattes organisasjoner og klinikkhovedverneombud
i Vestre Viken HF
Bakgrunnen for uttalelsen
De tillitsvalgte og vernetjenesten har vært godt representert og deltatt gjennom hele prosessen.
Tillitsvalgte og vernetjenesten ønsker å understreke noen forhold som man anser som viktig i
prosessen videre. Disse ble også presisert gjennom prosjektperioden.

Oppsummering
Tillitsvalgte og vernetjenesten støtter konklusjonen fra prosjektet, hvor man enstemmig anbefaler
videre arbeid med alternativ 1:


Samle Prehospitale tjenester i Vestre Viken i en tjeneste, som inneholder ansvaret for Asker
og Bærum.

Begrunnelse
Bakgrunnen for dette innebærer utfordringer man bl.a. gjennom rapporten peker på.
Man vil gjennom en slik organisering få ett større fagmiljø, med en styrking av PHT VV, både i
ambulanseavdelingen og i AMK. Man ser da at AMK VV vil kunne være en reell back-up sentral for
AMK OUS. En slik back-up ser man som utfordrende ved alternativ 2 og 3.
HVO har i dag erfart tilbakemelding fra Klinikk Bærum Sykehus (KBS), hvor det uttales at det kan
være utfordrende å rekvirere pasienttransport, da man har flere systemer å forholde seg til, og man
ser da at dette kan gå ut over pasientsikkerhet og planlegging av pasientflyten til og fra KBS.
Det ble hevdet at selve overleveringen av traumer fra VV-ambulanser til akuttmottaket på Bærum
sykehus holdt en lavere kvalitet enn den akuttmottaket opplever fra OUS-ambulanser. Vi stiller oss
undrende til påstanden da det er svært sjelden VV-ambulanser leverer traumer til akuttmottaket på
Bærum sykehus. I den grad det har skjedd, har det oftest dreid seg om tilfeller hvor en VV-ambulanse
tilfeldigvis har kommet opp i en situasjon i nærheten av Bærum sykehus, hvor en skadd pasient så er
levert til nevnte akuttmottak. I den grad det er en opplevd kvalitetsforskjell, har dette trolig
sammenheng med forskjellige rutiner og prosedyrer mellom BS og øvrige deler av VV.
Samtidig ser man i dag at det har blitt etablert lokale løsninger for samhandling prehospitalt mellom
PHT OUS (Bærum Ambulansestasjon) og KBS, noe som gjør at man har arena som ikke er forankret i
samhandlingen i VV, eller med PHT VV. Vår oppfatning er at dette er konstruktive arenaer, men kan
gi noen utfordringer med øvrige pasientflyter i VV, da være seg spesielt når man arbeider med
«Pasientforløp fra dør til dør».
58

Fagorganisasjonene og klinikkhovedverneombudet bemerker seg også klinikkdirektør PHT VV’s
bekymringer vedrørende dagens organisasjonsform, hvor klinikkdirektør mener man må vurdere
forsvarligheten med denne organisasjonsformen (alternativ 4 i prosjektet).
Vi vil understreke at samarbeidet mellom operativt personell i akuttsituasjoner, både mellom VV og
OUS AMK og ambulansetjenesten i begge HFer oppleves som godt og profesjonelt.

Drammen, 14. november 2017

Robert Bø
KHVO

Frode Olufsen
HTV Delta

Christin Holmen
HTV Fagforbundet
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Steinar Smith
TV Norsk Sykepleierforbund

Vedlegg 9
Tilsynssak mot sykehuset i Vestfold HF i anledning behandling av
pasient
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