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Bakgrunn og organisatorisk forankring 

Sykehuset Telemark HF har for mange somatiske senger i Telemark(1) i forhold til 

innbyggertallet. Direktør og klinikksjef har i forbindelse med samhandlingsreformen bedt 

meg utrede muligheten for å få til et samarbeid med tilsluttende kommuner om drift av 

kommunale senger i sykehuset på Notodden. Avklart med direktør, klinikksjef og leder i 

styringsgruppa for samhandling i Telemark. 

Mål: Redusere/omgjøre somatiske sykehussenger på Notodden til kommunale senger. 

Avklare muligheten for en fellessøknad med kommunene om prosjektmidler for oppstart av 

dette i 2014. 

Effektmål 

Frigjøre seks til åtte somatiske senger og stille disse til disposisjon til interkommunalt 

samarbeid i tråd med samhandlingsreformens intensjoner. 

Resultatmål 

1. Avvikle seks til åtte somatiske senger med tilsvarende årsverk f.o.m.2014 

2. Inngå avtale med aktuelle kommuner om et samarbeid om frigjorte sykehussenger 

3. Bli enig om finansiering av driften for disse sengene 

Analyse og argumentasjon rundt problemstillingen 

Det er registrert at Sykehuset Telemark HF har for mange sykehussenger (1)i forhold til 

befolkningsgrunnlaget. Det er nå ønskelig å se på muligheten for å redusere antallet somatiske 

senger ved å overføre deler av driften til kommuner i opptaksområdet. 

I driften på Notodden har vi samlokalisert medisinsk og kirurgisk sengepost etter ombygging i 

2011. Vi redusert sengeposten fra 46 -7 døgns senger til 38 -7 døgns senger i 3. etasje. I 2. 

etasje er det beholdt åtte senger som driftes fem dager i uken. 

Det er en kostbar og utfordrende drift å opprettholde pasientsenger i 2.etasje. Disse ønsker vi 

å få avviklet på sikt. 

Kommunene som er aktuelle for et samarbeid, har allerede et interkommunalt 

legevaktsamarbeid som er lokalisert i klinikken på Notodden. De har samarbeid på vakter, og 

har rullerende legevakt mellom kontorene på dagtid. 

Kommunene som har etablert dette samarbeidet er: Notodden(vertskommunen med ansvaret 

for driften), Hjartdal, Sauherad, Bø, Kviteseid og Seljord. 

De har til sammen har en befolkning på ca 30 000 innbyggere. 
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Samhandlingsreformens(vedlegg 2) føring for at kommunene skal ha opprettet ØH tilbud med 

oppstart i 2016, tilsier at sengebehovet er mellom to og seks totalt.(avhengig av om kravet er 

en ØH seng pr.5000 innbygger, eller pr.15000 innbygger) 

Ved å få til et slikt interkommunalt samarbeid, vil en kunne benytte kompetansen rundt ØH 

sengene med allerede ansatte sykepleiere og leger i kommunal legevakt for å kunne ivareta 

ØH pasientene. (medisinske pasienter med kols, diabetes o. l) 

Det vil kreve styrking av fagpersonell og en felles daglegevakt i sykehuset. Kostnadene og 

kvaliteten rundt denne driften vil kunne være hensiktsmessig for den enkelte kommune, i 

stede for å måtte etablere denne tjenesten/tilbudet hver for seg. 

Framdriftsplan med milepæler 

Hvis en skal ha mulighet for å kunne få til en oppstart av dette fra og med januar 2014, er det 

viktig at interessen er kartlagt og avklart innen sommeren 2013. Dette for å kunne 

imøtekomme sykehuset og kommunene sitt behov for tidlig budsjettering i 2014. 

Interessenter:  

Rådmenn, kommuneleger, sykehusleger, seksjonsledere i kommuner, klinikksjef, direktør 

STHF og kontrollere.(Interessentanalyse, vedlegg 3) 

Milepælsplan:  

Ikke igangsatt  

Igangsatt  

Sluttført  

 

Problem Tiltak Interessenter Tidspunkt  
Drift av felles 

interkommunale 

senger 

Utarbeide forslag for 

drift 

Prosjektleder, 

kontrollere,seksjonsleder 

vertskommunen 

Mai/ juni 2012  

Avklare interessen 

for prosjektet 

Fellesmøte med 

samarbeidspartnere  

Prosjektleder, ledere i 

styringsgruppene for øst 

og midt Telemark 

Mai/juni//august 

2012 
 

Avklare og utrede 

muligheter for 

interkommunalt 

samarbeid 

Felles møte med 

seksjonsledere i helse 

og omsorg 

Prosjektleder, 

seksjonsledere i 

kommunen 

August/sept 

2012 
 

Avklare interessen 

for samarbeid med 

kommunene  

 

Arrangere møte med 

rådmenn 

Prosjektleder, direktør, 

klinikksjef og rådmenn 

Sept/okt 

2012 
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Budsjett- nøkkeltall 

Reisekostnader til de aktuelle kommunene og møtemat ved fellesmøter.  

 

Risikoanalyse 

 

Risikofaktor Beskrivelse S K RF Tiltak 

1. Finansieringen av 

interkommunale senger 

i sykehuset?  

 

Uenighet om finansieringen. 

Uklart om hvordan dette vil 

økonomisk og ressursmessig bli 

for den enkelte kommune 

8 10 80 Må utredes og avklares 

med interessenter.  

2. Er det økonomisk 

gunstig for kommunene 

å etablere et 

interkommunalt 

pasienttilbud på 

sykehuset? 

Vil kommunene komme bedre ut 

med et interkommunalt samarbeid 

både ressursmessig og 

økonomisk? 

6 10 60 Må utredes i forhold til 

en etablering av egne 

tilbud i hver kommune 

3 Får en kommunelege 

med på å etablere en 

felles daglegevakt på 

sykehuset med 

tilleggsansvar for 

kommunale ØH 

pasienter? 

 

Kommuneleger får merarbeid og 

oppgaver utover det de nå har. 

Kan motsette seg dette. 

9 10 90 Møte med rådmenn og 

kommuneleger for å se 

på mulighetsbilde for 

dette 

 

Avklar faglig 

forsvarlighet ved 

denne 

organiseringen 

Arrangere møter med 

kommuneleger og 

sykehusleger 

Klinikksjef, 

prosjektleder, 

seksjonsledere i 

kommunen, 

kommuneleger 

Okt/nov 

2012 
 

Hva er 

mulighetsbilde for 

samarbeid? 

Ferdigstille prosjektet 

med rapport om 

anbefalinger og videre 

framdrift 

Prosjektleder, direktør 

og klinikksjef 

31.12.12  
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4 Ønsker kommunene å 

etablere ØH senger på 

sykehuset? 

Mulig enkelte kommuner ønsker 

å etablere dette selv. 

6 8 48 Møter med kommunene 

for avkl. om hvem som 

kan tenkes seg det 

 

7.Klarer klinikken å 

avvikle de somatiske 

sengene hvis ikke 

prosjektet gjennomføres 

Hvis kommunene ikke etablerer 

tilbud selv, men velger å betale 

for ØH plasser på sykehuset, kan 

en risikere at presset på 

sengeposten blir for stort til at en 

kan redusere somatiske senger.  

6 6 36 Klinikksjef igangsetter 

egen intern 

arbeidsgruppe for å 

kvalitetssikre reduksjon 

av somatiske senger 

 

 

 

S står for Sannsynlighet.  Sannsynligheten for at problemet inntreffer vises med en faktor fra 10 til 1, 

hvor 10 viser 100 % sannsynlighet for at problemet inntreffer. 

K står for Konsekvens. Konsekvensen vises i en faktor fra 10 til 1, hvor 10 gir størst konsekvens for 

prosjektet.   

RF står for Risikofaktor og er faktoren av sannsynlighet og konsekvens. 

 

Konklusjoner og anbefalinger 

Prosjektet vil være i tråd med samhandlingens intensjoner, og bør derfor utredes  med 

kommunene. Av Ros analysen ser en at det vil være behov for mye møtevirksomhet mellom 

berørte parter, for å øke sannsynligheten for å lykkes. Kommunelegene vil ha en nøkkelrolle i 

driften av ØH sengene, så en avklaring med kommunene og kommunelegene rundt dette vil 

være viktig.  

 

 

 

 

 


