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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING

1.
1.1

Innledning
Oppgaver og organisering

Martina Hansens Hospital (MHH) er et privat ideelt sykehus i offentlig helsesektor.
Hospitalet er organisert som et aksjeselskap eid av den ideelle stiftelsen Martina Hansens
Hospital. Helt siden 1970 har MHH inngått i det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar.
Hospitalet tar også imot pasienter fra hele landet som benytter seg av fritt behandlingsvalg.
MHH mottar årlig sine oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, om leveranser av
spesialisthelsetjenester. En av hospitalets oppgaver å drive med klinisk forskning som bidrar
til forbedring av tjenestetilbudet innen ortopedi og revmatologi. Hospitalet har også som
oppgave å utdanne og videreutdanne leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og
annet helsepersonell. Hospitalet er en godkjent utdanningsinstitusjon og er etter gammel
ordning gruppe I sykehus innen ortopedi og gruppe II sykehus innen revmatologi.
Hospitalets funksjoner
MHH leverer spesialisthelsetjenester innen elektiv ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og
revmatologi. Hospitalet har også støttefunksjoner innen radiologi, medisinsk biokjemi,
fysioterapi, ergoterapi og sosionomtjeneste, for å gi et helhetlig behandlingstilbud.
Hospitalet har i en årrekke hatt flerområdefunksjon for fagområdene ortopedisk kirurgi,
revmakirurgi og revmatologi.
Hospitalet er et lite sykehus, men er relativt stort innen sine spesialområder. I et normalår
utfører hospitalet ca. 4.500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske konsultasjoner.
Ortopedisk avdeling er en av de største avdelingene i landet innen fagområdet elektiv
ortopedisk kirurgi. Avdelingen utfører et bredt spekter av inngrep i blant annet rygg, hofte,
kne, skulder, hånd, albue, fot og ankel. For å sikre et høyt faglig nivå og høy grad av
spesialisering er avdelingen er inndelt i 4 faglige seksjoner. Kirurgene utfører et stort antall
inngrep innenfor alle kategorier, som sikrer at kirurgene blir erfarne i det de driver med.
Ortopedisk avdeling er blant annet en av de største i landet innen innsatte leddproteser og
innen ryggkirurgi. Avdelingen har i tillegg høy kompetanse innen artroskopisk
kne/skulderkirurgi, avansert fot- og ankelkirurgi og håndkirurgi. Avdelingens leger er opptatt
av at alle pasienter skal få en grundig utredning før behandling. Før legene vurderer kirurgi
skal ikke-kirurgiske behandlingsformer skal være utprøvd.
Revmatologisk avdeling er en av de største avdelingene i landet innen fagområdet
revmatologi. Avdelingen tar imot pasienter til både planlagt og øyeblikkelig hjelp.
Revmatologene ved avdelingen har spesialkompetanse som dekker utredning og behandling
av alle typer revmatiske betennelsesaktige sykdommer i ledd og rygg, i tillegg til systemiske
bindevevssykdommer og vaskulitter. Pasientene behandles i hovedsak med medikamentell
behandling og injeksjonsbehandling i ledd og seneskjeder.
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Revmatologisk avdeling har også dagbehandling med infusjoner av biologisk medisin og en
egen enhet for bentetthetsmåling. Moderne medikamentell behandling, særlig med
biologiske medikamenter, har ført til redusert behov for innleggelser og kirurgisk behandling
av revmatiske sykdommer.
Hospitalet har også en personalbarnehage som har vært et tilbud for de ansatte i over 40 år.
I 2021 besto barnehagen av 4 avdelinger. Tildeling av plass ved barnehagen foretas av
barnehagestyrer etter hospitalets behov. Primært prioriteres barn til ansatte ved hospitalet,
men plasser kan tildeles til eksterne barn ved ledig kapasitet.
Organisering
Hospitalet ligger i Bærum kommune og hele hospitaldriften er lokalisert og organisert på
hospitalets område. Hospitalet er organisert for å ivareta god faglig styring, med
utgangspunkt i offentlige rammer og oppdrag. Hospitalet er organisert i 4 ledernivåer: 1.
administrerende direktør, 2. stabsdirektører og klinikksjefer, 3. avdelingssjefer, 4.
avdelingssykepleiere og enhetsledere. Øverste nivå rapporterer til styret. Pr. desember 2021
hadde hospitalet 299,78 årsverk fordelt på 320 ansatte, inkludert personalbarnehagen.
Organisasjonskart pr. 2021:

1.2

Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag

Hovedoppgaven til hospitalet er å tilby hver enkelt pasient innenfor fagområdene ortopedi
og revmatologi helsetjenester av høyeste kvalitet, basert på styringsbudskapet fra Helse SørØst, føringer fra myndigheter og helselovgivningen.
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Kjernevirksomheten til hospitalet er innenfor de 4 lovpålagte oppgavene til hospitalet:
Pasientbehandling, forskning, undervisning for pasienter og pårørende og utdanning av
helsepersonell.
Overordnede føringer i sentrale strategiske dokumenter for virksomheten:
Visjon
Martina Hansens Hospitals visjon er å være «Ditt førstevalg», for målgruppene til hospitalet.
Visjonen er hospitalets ledestjerne og det vi hele tiden strekker oss mot.
Hovedmål
Hospitalet har definert 3 overordnede målsettinger for å nå visjonen «Ditt førstevalg»:




Pasienter skal oppleve kunnskaps- og forskningsbasert behandling som bygger på
kvalitet og kontinuerlig forbedring.
Medarbeidere skal oppleve god ledelse og utøve aktivt medarbeiderskap.
Samarbeidspartnere skal oppleve tilgjengelighet, god dialog og aktiv samhandling.

Verdier
Våre tjenester skal bygge på verdiene:
 Kvalitet: Hospitalet skal gjennom profesjonell kompetanse og god praksis tilby pasienter
tjenester av høyeste kvalitet. Kvalitet skal ivaretas gjennom effektiv bruk av ressurser,
kompetansebygging, tverrfaglighet, forskning og innovasjon.
 Trygghet: Hospitalet skal ivareta medbestemmelsen til pasienter og pårørende og sørge
for at alle opplever å bli hørt, og er trygge på at de får den behandlingen de med størst
sannsynlighet vil ha størst nytte og glede av.
 Respekt: Pasienter og pårørendes skal bli møtt med respekt. Respekt for hverandre skal
også være gjennomgående i arbeidsmiljø og arbeidskulturen.
 Omsorg: Hospitalet skal vise omsorg og medmenneskelighet for pasienter og pårørende
som er i en sårbar situasjon.
Visjon og verdier skal vektlegges i intern og ekstern kommunikasjon, prosjekter,
investeringer og i daglig drift.
1.3

Mål for virksomheten

Mål for 2021
Hospitalets målsettinger fastsettes i handlingsplan for Ledelsens gjennomgang (LGG).
De mest aktuelle målsettingene fra handlingsplan LGG i 2021 var:
 Videreutvikle behandlingstilbud i ortopedi: konservativ behandling, poliklinikk, tverrfaglig
poliklinikk og elektiv kirurgi.
o Ortopedisk elektiv kirurgi skal ha tilsvarende operasjonsmal som 2019 og 2020.
o Øke antallet polikliniske ryggkonsultasjoner.
o Strykninger fra operasjonsprogrammet skal være under 4 %.
o Totalt dype postoperative dype infeksjoner skal være under 1 %.
 Videreutvikle behandlingstilbud i revmatologi: dagenhet, poliklinikk, urinsyreklinikk,
artrittklinikk, og videreføre: infusjonsenhet og osteoporoseklinikk.
o Forbedre behandlingslinje urinsyregikt og akutt artritt (T2T)
 Tilby helhetlig pasienttilbud gjennom pasient- og pårørendeundervisning. Videreføre
proteseskole, artroseskole, RA-skole og livsstyrketrening.
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1.4

God pasientflyt og pasientbehandling ved ulike avdelinger/enheter.
Videreføre samarbeid med utdanningsinstitusjoner og sørge for en god og trygg
praksisplass.
Utdanne spesialister i ortopedisk kirurgi og revmatologi, og undervise spesialstudenter
innen operasjon og anestesi, og sykepleie-, fysioterapi-, sosionom-, bioingeniør og
radiografstudenter.
God kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.
Vedlikeholde/øke kompetanse - Sørge for at alle ansatte har nødvendig kompetanse til å
utføre trygg pasientbehandling. Lederutvikling for å sikre nødvendig lederkompetanse.
God dokumentasjon av kompetanse og obligatoriske opplæringsaktiviteter.
God funksjonell organisering, godt arbeidsmiljø og under 6 % sykefravær.
Reell brukermedvirkning: endringsprosesser, utviklingsprosesser, brukerutvalgsmøter,
forskning, pasientbehandling og kartlegging/undersøkelser.
God oppfølging av klager og tilbakemeldinger – løsning for anonyme tilbakemeldinger.
Trygg og god meldekultur for rapportering av uønskede hendelser.
Utføre risikovurdering av alle kritiske prosesser, ha god risikooversikt over aktiviteter og
sørge for riktig bruk av risikovurdering - Ingen brudd på informasjonssikkerhet.
Kontinuerlig arbeid med pasientsikkerhetsprogrammet og forbedringsarbeid.
Bedre pasientkommunikasjon gjennom digitale innbyggertjenester.
Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll

Styret ved Martina Hansens Hospital jobber kontinuerlig for å imøtekomme krav i Forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, og arbeider etter veilederen
for «God virksomhetsstyring - Grunnlag for god pasientbehandling» ved intern styring og
kontroll.
I alle styremøter presenteres styret for ulike styring- og økonomiparametere, aktivitets- og
kvalitetsdata, resultater fra interne og eksterne tilsyn, tiltaks- og handlingsplaner, øvrig
virksomhetsdata og innstillinger/orientering om større utviklingsprosjekter.
God og systematisk virksomhetsstyring er helt nødvendig for at MHH skal sikre etterlevelse
av lover og forskrifter, oppdrag/styringsmål, interne mål og krav fra eier. Hospitalet bruker
forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og veilederen God virksomhetsstyring som
rammeverket for virksomhetsstyring og intern kontroll ved MHH. Basert på rammeverket
har ledelsen etablert styrende dokumenter som beskriver virksomhetsstyring og
oppfølgingssystemet, som skal gjelde på alle nivå i organisasjonen.
Hospitalet etterstreber å følge alle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Ved
hendelser som avdekker brudd på bestemmelsene, ved tilsyn, revisjoner eller egne tiltak har
hospitalet rutiner for å registrere og lukke avvikene. Eventuelle lovbrudd følges regelmessig
opp i møter mellom avdelingene og klinikkledelsen.
Risikovurderinger innen måloppnåelse oppdateres tertialvis, både på klinikk- og hospitalnivå. Ledelsen rapporterer på økonomisk risiko til styret kvartalsvis. Hospitalet utfører også
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risikovurderinger ved innføring av større prosjekter eller omstillingsprosesser, og for kritiske
områder innen pasientsikkerhet og personvern/informasjonssikkerhet.
Ledergruppen til administrerende direktør (AD) følger opp om hospitalet etterlever lov og
forskrifter, krav fra oppdragsgiver på en god måte, gjennom det årlige arbeidet med LGG.
Administrerende direktør har jevnlig fulgt opp måloppnåelse og status med klinikksjefer og
stabsdirektører på ADs ledermøte. Klinikksjefer har hatt fulgt opp måloppnåelse med sine
ledergrupper.
Forbedring av kultur for å forebygge, avdekke og melde om feil/mangler eller forbedring er
et kontinuerlig arbeid. Ansatte registrerer uønskede hendelser gjennom kvalitetssystemet
som en del av daglige driftsoppgaver. Et viktig ledd i hospitalets arbeid med systematisk
forbedring er behandling og oppfølging av uønskede hendelser. Oppfølging av uønskede
hendelser har fått større fokus i hospitalet de siste årene, som følge av god organisering av
kvalitetsarbeidet i sykehusets kvalitetsutvalg og avdelingens kvalitetsutvalg. Ved behov
utfører hospitalet systematiske hendelsesanalyser av alvorlige hendelser for å avdekke
årsak. Slike analyser skaper en felles forståelse av hendelsen og gir et viktig bidrag i
forbedringsarbeidet gjennom gode tiltak.
De fleste avdelinger har god meldekultur og hospitalet hadde høy skår på sikkerhetsklima i
ForBedrings-undersøkelsen 2021. Innføring av Kompetanseportalen og etablering av
kompetansekrav knyttet til uønskede hendelser/avviksregistrering forventes å bidra til å
ytterligere styrke melde- og forbedringskulturen.
Hospitalet bruker interne revisjoner som et verktøy i det systematiske kvalitetsarbeidet. Det
er et viktig supplement til tilsyn som gjennomføres av eksterne myndigheter og revisjoner
som gjennomføres av konsernrevisjonen. Resultater fra revisjoner og tilsyn legges frem for
ADs ledergruppe og styret.
HMS-arbeidet består av aktiviteter som vernerunder, medarbeidersamtaler og ForBedringsundersøkelse med mer. Aktivitetene utføres årlig og skal sikre et dokumentert, planmessig
og systematisk HMS-arbeid, med obligatoriske aktiviteter. Ansvar for HMS-arbeidet ligger i
lederlinjen. OU-avdelingen har et særskilt ansvar i forhold til koordinering/organisering av
det overordnede kvalitets- og HMS-arbeidet ved hospitalet, herunder sikre god involvering
fra verneombud og tillitsvalgte.
Ledelsen har jevnlig rapportert til styret status om beredskapsavtaler, vaktordninger,
smittevernstiltak og konsekvenser for drift og økonomi i 2021.
I 2021 har hospitalet gjennomført prosessen med å revidere strategiplanen til hospitalet.
Styret har vært deltakende i arbeidet og hadde strategiarbeidet som tema på styreseminaret
høsten 2021. Ny strategiplan ble vedtatt av styret 6. desember 2021.
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1.5

Medvirkning fra brukere og ansatte

Medvirkning for ansatte blir sikret gjennom fagforeningene og vernetjenestens
representasjon i råd, utvalg og ved ansattes representasjon i styret for Martina Hansens
Hospital AS, i henhold til Aksjeloven. Ledelsen ved hospitalet har jevnlige dialogmøter med
hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, for å sikre gjensidig informasjon og drøfting av
sentrale saker. Ledelsen gjennomfører også formelle drøftinger etter Hovedavtalens
bestemmelser i saker som har betydning for ansattes arbeidsforhold. Tillitsvalgte,
verneombud og brukerrepresentanter deltar direkte i prosjekter og arbeidsgrupper i viktige
utvikling- og omstillingsprosesser.
Brukerutvalget ved MHH består av fire medlemmer oppnevnt fra brukerorganisasjonene FFO
(Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforum av
funksjonshemmedes organisasjoner). Brukerutvalget har lagt Helse Sør-Øst sine 13
prinsipper for Brukermedvirkning på systemnivå til grunn for sin virksomhet.
Ny leder for brukerutvalget ble utnevnt av styret i februar 2021. Brukerutvalget har i 2021
gjennomført 5 møter, hvor 4 av møtene ble utført digitalt som følge av koronapandemien.
På møtene har utvalget fått presentert informasjon om aktiviteter, kvalitet- og
forbedringsarbeid, oppdragsdokument, årlig melding, status drift og tiltak i forbindelse med
koronapandemien, status bassengdrift, strategiarbeidet og status prosjekter.
Leder av Brukerutvalget deltar på sykehusets kvalitetsutvalgsmøter, styresamlinger og
styremøter. Leder av utvalget har deltatt på gjennomgang/befaring av skilting for
fremkommelighet av hensyn til universell utforming, og deltatt i arbeidet med utforming av
informasjon om pasientorganisasjoner til infoskjermer i ventearealer. Videre er planen at
ytterligere informasjon om pasientorganisasjoner også skal legges ut på hjemmesiden til
hospitalet i løpet av 2022. Brukerutvalget har i 2021 hatt fokus på «Samvalg» og har fått en
gjennomgang av klinikksjefer av hvordan samvalg praktiseres i klinikkene. Utvalget har også
engasjert seg i bassengsaken og har kommet med en uttalelse om saken.
Årsrapport for brukerutvalget er vedlagt.

2.

Vurdering av virksomheten

2.1

Positive resultater og uløste utfordringer

Drift
Året 2021 har også være et driftsår utenom det normale som følge av strenge
smitteverntiltak knyttet til koronapandemien. Hospitalet har i 2021 i tråd med ønskene til
oppdragsgiver Helse Sør-Øst i større grad opprettholdt elektiv drift, og holdt aktiviteten
oppe så langt som mulig fremfor å låne ut personell til Vestre Viken HF, som ble gjort i
starten av pandemien.
Hospitalet har hatt strenge smitteverntiltak gjennom hele året og har unngått
smitteutbrudd. Ortopedisk poliklinikk har opprettholdt normal drift, med omtrent 100 %
8

pasientaktivitet, og operasjonsaktiviteten for hovedoperasjon og dagkirurgi var på totalt 92
% for hele året. Ortopedisk klinikk hadde noe redusert drift ved utbrudd Nordre Follo i
februar 2021, med 83 %. Revmatologisk klinikk har opprettholdt normal pasientaktivitet i
hele 2021. Klinikken har hatt stort fokus på smitteverntiltak som skåner deres pasientgruppe
som er spesielt sårbar for eventuell koronasmitte.
Kompetanseutvikling
Pasient- og pårørendeopplæring har ikke blitt gjennomført i 2021 som følge av
smittevernhensyn. Hospitalet har ikke hatt store nok lokaler som har egnet seg til
undervisning med de restriksjonene som har vært. Hospitalet planlegger å gjenoppta
ordinær undervisning i 2022 og eventuelt omlegging av fysisk undervisning til digital eller
videoundervisning for pasienter som skal til proteseskole.
Hospitalet har i 2021 hatt reduserte muligheter for kompetanseutvikling for sine ansatte,
herunder uttak av tariffestede overlegepermisjoner.
Streik
Martina Hansens Hospital ble for første gang i historien rammet av streik. Bruddet mellom
Spekter og UNIO i årets tariffoppgjør, resulterte i at det ble varslet plassfratredelse for 45 av
hospitalets ansatte. 27 ansatte rakk å være ute i streik før den ble avblåst ved frivillig
lønnsnemd. Streiken varte i 12 dager. Streikeuttaket ved MHH var forholdsmessig høyt med
tanke på antall ansatte.
Streiken påvirket pasientaktiviteten ved hospitalet, og pasienter fikk utsatte timer til
polikliniske konsultasjoner, fysioterapikonsultasjoner, ergoterapikonsultasjoner, røntgen- og
MR-undersøkelser. Organisasjon- og utviklingsdirektør hadde daglige møter med lederne
ved berørte avdelinger og organisasjonenes streikekomite for å avklare konsekvenser for
drift og om streiken ville utgjøre «fare for liv og helse». Det ble iverksatt nødvendige tiltak
for å sikre forsvarlig drift som følge av kapasitetsreduksjonen ved streikeuttaket.
Revisjoner og tilsyn
Hospitalet har gjennomført to internrevisjoner i løpet av 2021; bestilling av blodprodukter
og legemiddelhåndtering. Funnene fra revisjonene ble presentert på ADs ledermøte. Det har
vært å utfordrende å gjennomføre ønsket antall internrevisjoner i 2021, en av årsakene har
vært smitteverntiltak. Revisjon av blodprodukter ble gjennomført som anonym
spørreundersøkelse, og revisjon av legemiddelhåndtering ble gjennomført med intervju og
gjennomgang av dokumentasjon i Dips og pasientkurver.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utførte tilsyn i januar 2021. Tema for
tilsynet var: HMS/kvalitet, Håndtering og vedlikehold av medisinsk utstyr og vedlikehold at
elektrisk anlegg. DSB gav 1 avvik på oversikt over planlagte kontroll og utbedring av elektrisk
anlegg og 2 anmerkninger. Asker og Bærum brann og redning IKS utførte Branntilsyn i 2021
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avgrenset til området kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger.
Hospitalet har rapportert inn på avvikene og sakene er lukket.
2.2

Evaluering av egen virksomhet og organisering

Hospitalet har ikke gjennomført store organisatoriske endringer i løpet av 2021. Det har
derimot vært flere hendelser/prosjekter som har påvirket organisasjonen.
Koronapandemien har også preget organisasjonen i 2021, med strenge tiltak, endrede
rutiner og arbeidsoppgaver.
Koronapandemien
Hospitalet hadde i 2021 flere organisatoriske endringer som følge av håndtering av
koronapandemien:
 Beredskapsledelse - Hospitalets ledelse har jobbet og organisert seg etter en egen
beredskapsplan for koronapandemien.
 Ressursgruppe - Hospitalet har hatt en ressursgruppe som jevnlig har diskutert
problemstillinger/tiltak og videreformidlet informasjon til organisasjonen.
 Smittevern - Hospitalet har primært fulgt føringene fra helsemyndighetene og
Folkehelseinstituttet (FHI) for tiltak/råd for ansatte og pasienter. Dette har omfattet alt
fra basale smittevernrutiner, håndhygiene, munnbind, avstand, restriksjoner på
møtevirksomhet, hjemmekontor, reiserestriksjoner, testing/munnbind for uvaksinerte,
utsettelse av julebord m.m.
 Adgangskontroll og securitastelt - Hospitalet hadde adgangskontroll med securitasvakt
og telt frem til 1. oktober 2021, med registrering av status på alle pasienter og
besøkende ved hospitalet. Adgangskontrollen ble mot slutten av året erstattet med et
digitalt avklareringsskjema, hvor pasienter og godkjent følge kunne svare på
kontrollspørsmål før oppmøte. Lenke til skjema ble sendt på SMS til pasienter og det ble
hengt opp QR-koder for registrering ved inngangspartiet.
 Beredskapsavtale med Vestre Viken HF - Hospitalet har hatt beredskapsavtale med
Vestre Viken HF (VV) som har vært tilgjengelig gjennom hele året. Avtalen ble aktivert i
forbindelse med påsken 2021 hvor blant annet en anestesilege ble utlånt til VV-Bærum
sykehus. I tillegg ble den aktivert i forbindelse med julen 2021 hvor MHH stilte til
rådighet, for VV- Bærum sykehus, beredskapslister med anestesi- og intensivsykepleiere
samt sykepleiere. Anestesi- og intensiv sykepleiere ble tilkalt til vakter. Beredskapslistene
i julen var basert på frivillighet og økt lønnskompensasjon. I tillegg til dette hadde
personalbarnehagen ved MHH et beredskapsteam klart dersom behovet for akutt
barnehageplass skulle oppstå.
 Avtale med Bærum kommune om å bistå i vaksineringsdugnaden Martina Hansens Hospital tilbød Bærum kommune bistand i vaksineringsdugnaden i
romjulen. Hospitalet stilte eget personell og lokaler til rådighet og vaksinerte 576 av
kommunens innbyggere, primært lærere og helsepersonell.
 Testing av pasienter - I lengre perioder har hospitalet testet pasienter før innleggelse til
operasjon og dagkirurg. Skallarealet i 1. etasjen i nytt tilbygg, Vestfløyen ble benyttet
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som teststasjon for pasienter. Det har vært et stort logistikkarbeid og en stor innsats fra
flere avdelinger for å bemanne stasjonen. Teststasjonen ble primært organisert og
bemannet av ortopedisk poliklinikk. For at teststasjonen skulle komme raskt i gang ble
det også brukt sykepleiere fra andre avdelinger (sykepleiere fra operasjon,
innleggelseskontoret og poliklinikken).
Testing av ansatte - Hospitalet har i hele 2021 oppretthold testtilbud for ansatte ved
luftveissymptomer og andre forhold hvor FHI har anbefalt testing av befolkningen og
spesifikt for helsepersonell. Testingen med PCR er utført av laboratoriet etter bestilling
fra leder, mens hurtigtest er utført på ortopedisk poliklinikk eller av den ansatte selv.
Vaksinasjon av ansatte - Hospitalet har gjennomført koronavaksinasjon av over 96 %
prosent av ansatte i 2021. Helsepersonell ved hospitalet fikk dose 1 og 2 etter en
prioriteringsliste. Arealet som ble benyttet til teststasjon ble også benyttet til
vaksinasjonssenter i perioder med vaksinering. Vaksinasjonen ble organisert av
hygienesykepleier i samarbeid med kliniske avdelinger.

Ny Sterilsentral
Ibruktakelse av den nye sterilsentralen i Vesfløyen ble utsatt fra 2020 til 2021 som følge av
utskiftning av himlinger/tak som ble vurdert som uegnet til operasjon av hensyn til renhold.
Hospitalet tok i mars 2021 bruk ny sterilsentral i U1 i Vestfløyen. Driften av ny sterilsentral
har ført til store logistikkendringer i forhold til instrumentflyt mellom sterilsentralen i U1 og
operasjonsavdelingen i 4. etasje. Den nye sterilsentralen ble gradvis tatt i bruk i løpet av en
periode på 8 uker, med 3 trinn for endringer i logistikk. Det ble laget flytskjemaer for
logistikken i de ulike trinnene.
Transfusjonssamarbeid
Laboratoriet ved MHH har de siste årene jobbet med overføring av
transfusjonsenhetssamarbeid fra Ahus til Vestre Viken Bærum Sykehus. Nytt samarbeid
starter opp fra 1. februar 2022. Endringen i samarbeid har liten innvirkning for avdelinger
utenom laboratoriet, men vil medføre en enklere prosess for bestilling av
blod/blodprodukter på vakt. For laboratoriet vil det nye samarbeidet bety kortere
tjenestevei og mulighet for større faglig kompetanse, og lettere tilgang på undervisning og
hospitering.
Avvikling av bassengtilbud
Da koronapandemien startet i mars 2020 ble bassenget midlertidig nedstengt som følge av
smittevernhensyn. I perioden bassenget var nedstengt utførte hospitalet en evaluering av
bassengdriften. I tråd med oppdrag fra Helse Sør-Øst skal hospitalet bruke sine midler til
utvikling av pasienttilbudet i spesialisthelsetjenesten. Bassengtilbud er underlagt
primærhelsetjenesten (kommunen) og faller derfor utenfor denne tjenesten.
Evalueringen viste en stor økonomisk belastning av å drive et varmtvannsbasseng og at
kostnadene ved videre drift og vedlikehold av bassenget vil gå ut over kjernevirksomheten til
hospitalet. Rapporten ble presentert for til ledergruppen høsten 2020. Hospitalet utførte
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drøftingsmøter med tillitsvalgte iht. Hovedavtalen. Avvikling av arbeidsforholdet til de
bassengansatte ble utført i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser kapittel 15.
Før styret vedtok sin beslutning om å permanent avvikle bassengdrift i regi av hospitalet var
saken til høring hos berørte pasientforeninger, brukerutvalget, arbeidstakerorganisasjoner,
leietager av bassenget og kommunene Asker og Bærum. I juni 2021 besluttet Styret Martina
Hansens Hospital å permanent avvikle hospitalet sin drift av bassenget. Styret besluttet at
hospitalet inntil videre ikke vil benytte seg av arealet til andre formål og at arealet kan leies
ut. Høsten 2021 startet hospitalet en prosess med å se på muligheter for utleie av
bassengarealet til ekstern leverandør. En eventuell utleieavtale ble satt på vent som følge av
smittevernrestriksjonene i slutten av 2021, men det forventes at ny dialog gjenopptas i
2022.
Strategiarbeid
I styremøte i august 2021 gav styret tilslutning til utarbeidelse av en ny strategi for perioden
2022-2027. Arbeidet med organisering av strategiarbeidet ble ledet av organisasjon- og
utviklingsdirektøren. Arbeidet med strategiplanen har hatt bred involvering underveis.
Ledergruppen utformet overordnet utkast til visjon, hovedmål og 7 hovedområder. Det ble
avsatt 7 arbeidsgrupper med representanter fra ulike fagområder for å vurdere det
overordnede utkastet og beskrive et ambisjonsnivå for sitt hovedområde. På
strategiseminaret i oktober ble styret forelagt arbeidsgruppenes arbeid og gav sine innspill
til strategiarbeidet. Før strategien ble vedtatt av styret i desember 2021 var utkastet på
høring både hos klinikkenes ledergrupper, brukerutvalget, og ble formelt drøftet med
tillitsvalgte og behandlet i AMU. Våren 2022 fortsetter strategiarbeidet med utarbeidelse av
handlingsplaner med tiltak som støtter opp under strategien. Handlingsplanene vil i tillegg
være styrende for prioriteringer som må gjøres i budsjettprosessen.
Valg av ansattes representanter
Hospitalet gjennomførte 15. mars 2021 nytt valg av ansattes representanter til styret. Denne
gangen ble valget gjennomført elektronisk av Sykehuspartner, med lenke til stemmegivning
via epost. 138 ansatte stemte ved valget, som utgjorde 48 % valgdeltakelse. Det er omtrent
samme nivå på valgdeltakelse som valget i 2019. 3 representanter og 2 vara ble valgt for en
periode på 2 år, 2021 til 2023.
Kompetansearbeid
Hospitalet startet arbeid med implementering av Kompetanseportalen fullskala i slutten av
oktober 2020. OU-avdelingen sammen med Sykehuspartner gjennomførte våren 2021
opplæring av ledere i portalen. Avdelingen har utviklet en felles kompetanseplan for
nyansatte og har påstartet arbeid med utvikling av en felles kompetanseplan for ledere. De
fleste tilbakemeldinger fra ledere som har tatt i bruk portalen er at de kan se nytteverdien av
systemet i forhold til oppfølging av ansatte på sikt, men at det er tidkrevende å etablere nye
planer. Ledere har fått jevnlig tilbud om oppfølging og bistand. Arbeidet med videre
oppfølging av ledere og etablering av sentrale og lokale planer fortsetter våren 2022.
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Lederutvikling
Hospitalet har høsten 2021 gjenopptatt arbeidet med lederutviklingsprogram for alle ledere.
Det er planlagt opplæringsaktiviteter for 2022 med refleksjonsgrupper, HMS-kurs for ledere,
grunnopplæring for nye ledere, lederseminar og matpakkekurs for faglig påfyll. Stabene
startet høsten 2021 opp med utsending av nyhetsbrev til ledere for å forbedre informasjon
til ledere om aktuelle temaer.
HMS-arbeid
Ledergruppen startet i 2021 en gjennomgang av HMS-arbeidet for å få en tydeligere struktur
på det systematiske HMS-arbeidet ved MHH. Det inneholder blant annet en tydeliggjøring av
ansvar og roller, organisering av arbeidet, overordnet HMS (handlingsplan) og beskrivelse av
HMS-indikatorer til rapportering.
Teknisk avdeling har i 2021 jobbet med forbedring av brannvernrutiner og avfallshåndtering.
Det er påstartet gjennomgang av strålevernarbeidet ved hospitalet, planlegging av HMSopplæring av ledere, verneombud og tillitsvalgte, og gjennomgang av
retningslinjer/skjemaer knyttet til HMS-runder. Arbeidet vil fortsette i 2022.

DEL II:

3.
3.1
3.1.1

RAPPORTERINGER

Oppfølging av styringsbudskap for 2021
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
Ventetid somatikk

• Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres i alle helseforetak sammenliknet med 2020.
• I 2021 skal gjennomsnittlig ventetid innen somatiske tjenester være under 54 dager i
helseforetakene i Helse Sør-Øst. Målet er å oppnå gjennomsnittlig ventetid under 50
dager i 2022.
Hospitalet overvåker ventetider kontinuerlig. Gjennomsnittlig ventetid for alle
omsorgsnivåer i 2021 var på 47,4 dager. Det er en reduksjon på over 3 dager sammenlignet
med ventetider for 2020.
Ventetider til ortopedisk poliklinikk lå i 2021 på 57 dager som er en reduksjon på over 9
dager i forhold til 2020. Ventetider til ortopedisk innleggelse var på 76,5 dager og 57,8 dager
til dagkirurgi. Revmatologisk klinikk hadde i 2021 ventetider på 44 dager til poliklinisk time,
som er en reduksjon på 10 dager fra 2020.
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3.1.2

Pasientavtaler

• Helseforetaket skal overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med
2019 (passert planlagt tid). Helseforetaket skal overholde minst 95 pst. av avtalene innen
utgangen av 2021.
• Helseforetaket skal øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder i
2021, sammenliknet med andre halvår 2020: Dette skal måles ved indikatoren
planleggingshorisont.
• Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon skal være
over 15 pst.
Andel overholdelse av pasientavtaler var i 2021 på 99,55 %. Antall fristbrudd var på 55, som
utgjør 0,45 % av pasientavtalene. Antallet fristbrudd er redusert med 77,73 % sammenlignet
med 2020. I 2020 hadde hospitalet et høyt antall fristbrudd som følge timeutsettelser under
beredskap til Vestre Viken HF.
Ved ortopedisk klinikk var andel polikliniske episoder som ble gjennomført med video,
telefon og elektronisk hjemmekontroll ca. 4 % i 2021. De fleste nyhenviste pasienter ved
ortopedisk avdeling har tilstander/diagnoser som krever klinisk undersøkelse under
konsultasjonen. Det gjelder også de kontroller som ikke kan gjennomføres med
hjemmekontroll. Det er derfor urealistisk at så mange som 15 % av konsultasjonene kan
gjennomføres med telefon og/eller video ved ortopedisk klinikk. Revmatologisk klinikk
gjennomførte 3,54 % vide- og telefonkonsultasjoner i 2021. Flere av video- og
telefonkonsultasjonene som var registrert i 2021 ble feilregistrert. Det er tilfeller hvor det er
dokumentert i pasientjournal at konsultasjonen ble gjennomført over telefonkonsultasjon,
men registrert som fysisk konsultasjon. Problemstillingen er tatt opp hos berørte avdelingen
og det er gitt tydeligere informasjon om hvordan denne type konsultasjon skal registreres i
Dips.
Revmatologisk klinikk gjennomførte fra 2020 til 2021 et prosjekt med hjemmeoppfølging av
218 pasienter med revmatoid artritt. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Helse SørØst og ble avsluttet i 2021. Hospitalet har inngått avtale med leverandør Dignio om videre
bruk av appen utover studieperioden. Alle pasienter som var med i studien fikk i 2021 tilbud
om å fortsette å bruke appen etter prosjektperioden. 147 pasienter har fortsatt å bruke
appen. Oppfølging av disse prosjektpasientene i studieperioden og etter har ikke blitt
registrert som aktivitet i Dips i 2021. Klinikken skal jobbe videre i 2022 i forhold til utvikling
av appen og utvidet bruk på flere pasientgrupper/forløp, bruk av video-konsultasjoner, og
hvordan dette skal registreres i Dips.
3.1.3


Uønsket variasjon

Uønsket variasjon skal reduseres og data fra helseatlas og kvalitetsregistre skal brukes.
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Ortopedisk klinikk har stort kontinuerlig fokus på riktig indikasjonsstilling og
kunnskapsbasert tilnærming i forhold til de tilstander og diagnoser som behandles ved
klinikken.
Revmatologisk klinikk bruker «prioriteringsveilederen revmatologi» for å sørge for lik
praktisering av prioriteringer av pasienter til timeavtaler. Klinikken har lik avsatt
konsultasjonstid til nyhenviste pasienter og lik avsatt konsultasjonstid til pasienter som skal
til kontroller. Pasienter som har et komplekst sykdomsbilde og er krevende å utrede får
avsatt lengre konsultasjonstid.
3.1.4


Kapasitetsutnyttelse

Helseforetaket skal gjennomføre tiltak som gir kortere ventetider ved poliklinikker i
2021.

Ortopedisk klinikk har opprettholdt full drift i hele 2021. Revmatologisk klinikk har
opprettholdt korte ventetider for nyhenviste pasienter til poliklinisk utredning. I forhold til
kontrolltimer har klinikken i 2021 økt antallet revmatologiske sykepleierkonsultasjoner for å
redusere ventetider til kontroll.
3.2

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.2.1

Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur

• Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal
reduseres til 10 prosent eller lavere.
• Andel enheter med godt sikkerhetsklima i et helseforetak skal være minst 75 prosent,
målt gjennom undersøkelsen Forbedring og beregnet med Helsedirektoratets definisjon
på indikatoren.
GTT-resultatene for hele 2021 foreligger først i april 2022. GTT tall for 1. og 2. tertial 2021
viser at totalt 12 pasienter har erfart pasientskade av 140 undersøkte sykehusopphold, som
utgjør 8,57 % av undersøkte opphold.
Hospitalet scorer høyt på sikkerhetsklima med totalt 87 poeng for hele virksomheten. Av 23
avdelinger/enheter med svar har samtlige et godt sikkerhetsklima, med over 72 poeng.
95,65 % av avdelingene har over 80 poeng og 47,83 % over 90 poeng.
3.2.2

Legemidler

• 30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika i 2021 sammenliknet med
2012. 2021 er siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og
målepunkt for planperioden.
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• Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med Norsk Helsenett legge til rette for at En vei
innløsningen/melde.no tas i bruk for melding av uønskede hendelser, herunder
bivirkninger av legemidler og vaksiner. Helseforetaket skal følge opp dette arbeidet.
MHH overvåker bruk av antibiotika via prevalensmålinger fire ganger årlig. Ved behov for
behandling med bredspektret antibiotika konfererer hospitalet rutinemessig med
infeksjonsmedisiner ved Vestre Viken Bærum Sykehus. Hospitalet har generelt svært lavt
forbruk av bredspektrede antibiotika. I 2021 behandlet ortopedisk klinikk 17 inneliggende
pasienter med antibiotika (6 med Kinoloner, 8 med Vancomycin og 3 med Klindamycin).
Klinikken hadde også 17 dagkirurgiske pasienter som fikk behandling med Dalacin. Ved
revmatologisk klinikk ble 12 pasienter ved revmatisk dagbehandling ble behandlet med
Dalacin eller Doxylin.
MHH har registrert bivirkninger fra koronavaksinering i bivirkningsregisteret
(Legemiddelverket). Hospitalet har lagt inn direktelenke til https://melde.no i
avvikssystemet til hospitalet. Det var ingen uønskede hendelser i 2021 som var av den
karakter som skal meldes videre til melde.no.
3.2.3

Korridorpasienter

• Ingen korridorpasienter.
MHH hadde ingen korridorpasienter i 2021.
3.2.4


Epikriser somatikk

Minst 70 pst. av epikrisene er sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk
helsetjeneste.

Ortopedisk klinikk sendte i 2021 i snitt ut 52,6 % av epikrisene innen 1 dag etter utskrivelse.
Hospitalet har ikke statistikk for gjennomsnitt for epikriser innen 1 dag etter utskrivelse for
revmatologisk klinikk som primært har polikliniske pasienter. For begge klinikkene var
gjennomsnitt for epikriser sendt innen 7 dager på 82,4 % i 2021.
3.2.5


Behandlingstilbud

Helseforetaket skal vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet,
kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i habiliteringstjenestene, i
samsvar med Helsedirektoratets veileder.

Hospitalet vurderer løpende behov for økte ressurser for å sikre høy kvalitet i tjenestene
som hospitalet tilbyr. Hospitalet har også jobbet med en ny strategiplan for 2022 til 2027
hvor blant annet «Kompetanse og bemanning», «Kommunikasjon og samfunnskontakt» og
«Teknologi» er nye hovedområder for hospitalet. Våren 2022 vil klinikkene/avdelingene
jobbe med å lage nye handlingsplaner med tiltak i forhold til hovedområdenes ambisjoner.
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3.2.6

Bemanning og kompetanse

• Helseforetaket skal iverksette tiltak for å ivareta medarbeiderne på en god måte og ha
særskilt oppmerksomhet på arbeidsmiljø og arbeidsforhold i lys av koronapandemien.
Hospitalet har hatt tilnærmet ordinær drift i hele 2021, men har opprettholdt strenge
smitteverntiltak knyttet til både pasienter og medarbeidere.
Det har i store deler av 2021 vært strenge restriksjoner på sosial kontakt, som har begrenset
muligheter til samling på og utenfor arbeidsstedet. Noe kompetanseutvikling er gjennomført
digitalt, mens noe ble satt på vent, herunder deler av lederutviklingsprogrammet. En rekke
Overlegepermisjoner er også satt på vent som følge av pandemien.
Medarbeidere ved MHH har ved flere anledninger dette året arbeidet ved Vestre VikenBærum Sykehus som følge av Beredskapsavtalen med Vestre Viken HF. Dette er nærmere
beskrevet i punkt 2.1.
Hospitalet har lagt til rette for hjemmekontor for administrativt personell og har benyttet
seg av digitale møter. Ledere har individuelt fulgt opp ansatte på hjemmekontor og ansatte
som har hatt andre utfordringer som følge av pandemien. Ansatte med hjemmekontor har
blitt oppfordret til å ta et avbrekk midt på dagen med en tur i frisk luft. Ledere har brukt
resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til å vurdere og gjennomføre avdelingsvise tiltak.
Hospitalet har også hatt fokus på å tilrettelegge for at avdelinger kunne gjennomføre sosiale
aktiviteter/samlinger i perioder med mindre restriksjoner. Mange avdelinger fikk
gjennomført avdelingssamlinger høsten 2021, før det ble nye restriksjoner i slutten av
november. Arbeidsmiljøutvalget har hatt også hatt fokus på smitteverntiltak og arbeidsmiljø
i sine møter. Ansatte som har hatt utfordringer som følge av pandemien har fått tilbud om
oppfølging fra Bedriftshelsetjenesten.
• I foretaksmøte 25. juni 2020 ble frist for å rapportere på status for sluttrapportering for
lokale forsøk/piloter i arbeidet med inkluderende rekruttering forlenget til 1. mai 2021.
MHH har sendt status for inkluderingsarbeidet pr. 31.12.2021 er rapportert i årlig
rapportering til HSØ 10. januar 2022.
3.2.7

Ny teknologi for bedre helsehjelp

• Helseforetaket skal ha beredskap for å prioritere digitaliseringstiltak som understøtter
håndtering av pandemien.
• Ny teknologi skal tas i bruk for bedre helsehjelp og eldre applikasjoner skal utfases.
MHH innfører nye digitale løsninger i samarbeid med Sykehuspartner og andre leverandører
i markedet ut fra konkrete behov.
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Vurdering av ny teknologi er et kontinuerlig arbeid for MHH i samarbeid med
Sykehuspartner og de leverandører hospitalet har avtaler med. Det pågår flere initiativer for
å fornye applikasjonsporteføljen til MHH. Det kan nevnes at MHH har fokus på å ta bruk
«Mine henvisninger» for å sende meldinger direkte fra fastlege til MHH. MHH planlegger
utvidet bruk av appen Dignio første halvår 2022, som skal bidra til at flere polikliniske
konsultasjoner kan gjennomføres digitalt. Prosjekter/teknologi er nærmere beskrevet i
punkt 4.1.
3.3

Øvrige krav og rammer for 2021

3.3.1

Beredskap og sikkerhet



Helseforetaket må videreutvikle sine beredskaps- og smittevernplaner i lys av erfaringer
med og evalueringer av koronapandemien og tidligere hendelser og øvelser.

Hospitalet har en oppdatert beredskapsplan i forhold til organisering og håndtering av
koronapandemien. Smittevernprosedyrene ved hospitalet oppdateres løpende i henhold til
nasjonale føringer og lokale behov. Hospitalet hadde som plan å oppdatere overordnet
beredskapsplan i 2021, men dette arbeidet har blitt utsatt 2022.
3.3.2

Informasjonssikkerhet

• Helseforetaket skal benytte Sykehuspartner HFs og Norsk helsenett SFs årlige rapport om
trusler, trender, sårbarheter og relevante tiltak i sitt arbeid med risiko- og
sårbarhetsvurderinger.
• Helseforetaket skal videreføre arbeidet med systematisk innføring av Nasjonal
sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og sikre systematisk adressering
av arbeidet med informasjonssikkerhet på alle nivåer.
• Helseforetaket skal presentere status fra arbeidet med informasjonssikkerhet, herunder
ledelsens årlige gjennomgang, i de etablerte oppfølgingsmøtene med Helse Sør-Øst RHF
og i årlig melding.
• Helseforetaket skal ha oversikt over informasjonssikkerhetsrisiko og -tilstand, herunder
trusselbildet, sårbarheter, tiltak og hendelser. Håndtering av de største risikoområdene
skal prioriteres.
MHH har innleid informasjonssikkerhetsansvarlig fra Sykehuspartner som følger opp aktuelle
trusler, trender og sårbarheter i markedet.
MHH vedtok høsten 2021 en ny overordnet informasjonssikkerhetspolicy. Det vil for 2022 bli
fokus på forankring og oppfølging av policyen i organisasjonen.
Informasjonssikkerhetsansvarlig fra MHH vil delta inn i et av de planlagte dialogmøtene med
HSØ og orientere om arbeidet med implementering av ny informasjonssikkerhetspolicy.
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MHH har et tett samarbeid med Sykehuspartner for å holde oversikt over trusselbildet. MHH
har også systemeiere som har definert ansvar for andre leverandører i markedet, som MHH
vurderer informasjonssikkerhetsrisikoen for, sammen med informasjonssikkerhetsansvarlig.
3.3.3

Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser

• Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon om forventede ventetider i
ordningen fritt behandlingsvalg viser at det er til dels store avvik mellom ventetidene
pasientene faktisk opplever og de forventede ventetidene som oppgis på nettsiden
helsenorge.no/velgbehandlingssted. Det er stor variasjon mellom behandlingssteder. Det
kan føre til at pasientene foretar valg av behandlingssted på feil informasjonsgrunnlag.
Helseforetaket må følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av kvaliteten på informasjon
om forventede ventetider i ordningen fritt behandlingsvalg, også med sikte på å legge til
rette for mer ensartet registrering av forventede ventetider.
• Riksrevisjonen gjennomførte i 2018 en oppfølging av undersøkelsen om helseforetakenes
håndtering av uønskede hendelser fra 2015. Riksrevisjonens vurdering var at
helseforetakene fremdeles har utfordringer når det gjelder meldekultur og læring av
meldte hendelser. Det vises også til Dokument 3:2 (2019– 2020) Kontroll med
forvaltningen av statlige selskaper, hvor Riksrevisjonen har varslet at de vil følge opp
saken. Helseforetaket må følge opp at tiltakene som er satt i verk faktisk fungerer og at
tilgjengelige virkemidler som kan bidra til å bedre meldekulturen er tatt i bruk. Arbeidet
må sees i sammenheng med oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av
styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten, samt krav i
2020 om å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i
helse- og omsorgstjenesten.
Hospitalet har stort fokus på at ventetidene som oppgis på Helsenorge, faktisk er reelle.
Dette gjennomgås hver måned før tallene sendes inn.
Hospitalet har et elektronisk system for melding av uønskede hendelser. Det elektroniske
meldesystemet ble sommeren 2021 oppdatert i samsvar med endringene i Norsk kodeverk
for uønskede pasienthendelser (NOKUP).
4 ganger i året har gjennomgås uønskede hendelser og konsekvenser av disse i avdelingens
kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (AKPSU). AKPSU har blant annet i oppgave å overvåke
meldekulturen og saksbehandle uønskede hendelser. Sykehusets kvalitetsutvalg (SKU)
bestående av administrerende direktør, klinikksjefer, brukerrepresentant, kvalitetssjef og
hygienesykepleier arrangeres to ganger i året, og behandler særskilt alvorlige, sammensatte
saker eller prinsipielle saker samt følger med på trender relatert til meldte hendelser.
3.4
3.4.1

Tildeling av midler og krav til aktivitet
Økonomiske krav og rammer

• Martina Hansens Hospital skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv
måte og slik at de kommer pasientene til gode. Resultatkrav skal nås gjennom god drift
og riktig bruk av ressurser.
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• Helseforetaket skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav som er
gitt fra Helse Sør-Øst RHF i oppdrag og bestilling og foretaksmøter, slik at det legges til
rette for en bærekraftig utvikling over tid.
Beløp i 1000 kr

Tall fra HSØ

Foreløpig regnskap
2021

159 780

148 419

Driftsinntekter
ISF-refusjoner HSØ
Poliklinikkinntekter Helfo
Basisramme 2021

10 048
172 669

172 669

Sum driftsinntekter

331 137

Andre kompensasjoner
Kompensasjon for smittevern- og beredskap
Covid-19

1000

1000

Annen kompensasjon covid-19 første halvår

6 008

Annen kompensasjon covid-19 andre halvår

12 500

Streik

2 100

Tilskudd til turnustjeneste, foreløpig som
2020

3.4.2


62

62

Aktivitetskrav

Martina Hansens Hospital skal i 2021 ha en aktivitet innen sine tjenesteområder i
samsvar med aktivitetskravene fra Helse Sør-Øst RHF. (En oversikt over de detaljerte
kravene er tatt inn i vedlegg til OBD 2021).

Mål Somatikk

Innrapportert
Somatikk

6810

6354

Antall utskrivninger døgnbehandling (total)

2668

2266

Antall liggedøgn døgnbehandling (total)

6895

5109

Antall oppholdsdager dagbehandling (total)

2405

2360

35811

35665

5342

1177

Aktivitet i 2021
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm.
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret (4)
Pasientbehandling

Antall inntektsgivende polikliniske opphold (total)
Andel telefon- og videokonsultasjoner på 15 %
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4.

Andre rapporteringer

4.1

Andre forhold ved driften

I løpet av 2021 ble det implementert og påstartet flere større prosjekter:
 Digitale ventelistebrev/innkallingsbrev - I august 2020 startet hospitalet
implementering av prosjektet digitale ventelistebrev. Ortopedisk poliklinikk startet i
januar 2021 med utsending av digitale innkallingsbrev. Ved utgangen av mars var alle
avdelinger i gang med utsending av timebrev digitalt. Ved slutten av året ble omtrent
80 % av alle timebrev ved hospitalet ble sendt digitalt.


Sunnsoft metodebok - Hospitalet startet i 2021 med arbeidet med implementering av
Metodebok.no, utviklet av Sunnsoft Publishing i samarbeid med Helse Sør-Øst. Planen er
at alle fagrelaterte prosedyrer skal overføres fra dagens EK-system til Metodeboken.no.
Arbeidet vil fortsette i 2022.



Radiologisystemer - Radiologisk avdeling startet i slutten av januar 2021 opp med nytt
billedsystem (PACS) levert av Agfa Healtchare, herunder XeroViewer som er et program
for å se på radiologiske bilder.



Patient Journey app - Hospitalet startet i 2019 arbeidet med appen Patient Journey, med
informasjon og varslinger til pasienter som skal gjennomgå større hofte-, kne-, og
rygginngrep. Appen er et tiltak for å potensielt kunne redusere reoperasjoner og
strykninger ved at pasienter er mest mulig forberedt i forkant av en operasjon.
Informasjonen i appen skal være samkjørt med informasjon på hjemmesiden og i
brosjyrer. I appen kan pasienten legge inn hvilket inngrep de skal gjennom og
operasjonsdato og deretter følge informasjon i forhold til forløpet til behandlingen. De
vil også få «push-varsler» om viktige påminnelser. Arbeidet ble satt på pause i mars
2020, men ble gjenopptatt høsten 2021. Appen er planlagt å tas i bruk i løpet av 2022.



BAT (bestilling av tilganger) - Hospitalet tok i slutten av april 2021 i bruk Sykehuspartner
sitt bestillingssystem for bestilling av tilganger. Tidligere benyttet hospitalet et manuelt
«bestillingsskjema» og «oppdragsskjema».



EK-håndboken oppdatering - Oppdatering av Elektronisk kvalitetshåndbok til ny
infrastruktur var planlagt gjennomført i 2020, men har blitt utsatt flere ganger pga.
manglende ressurser hos Sykehuspartner. Infrastrukturprosjektet er estimert ferdig og
levert av Sykehuspartner i løpet av Q1 2022. Ved ny infrastruktur kan systemet
oppdateres til EK3, hvor dokumentmodulen kan flyttes fra en Windows basert
applikasjon til et rent web grensesnitt, ny infrastruktur gir også mulighet til å oppgradere
til ny portal med bedre design og brukervennlighet. Det er usikkert når EK3 og ny portal

21

kan leveres av Sykehuspartner, men leveransene er avhengig av implementering av ny
infrastruktur.


Mine Henvisninger - Det regionale prosjektet Mine henvisninger (underprosjekt av
Digitale innbyggertjenester) var planlagt innført ved MHH høsten 2021, men er utsatt til
april 2022 som følge av manglende infrastruktur som må på plass før prosjektet er ferdig.
Når Mine Henvisninger er på plass kan pasienter selv sjekke henvisningsstatus på
helsenorge.



Dignio - Revmatologisk klinikk startet våren 2020 et prosjekt for å se på om
hjemmeoppfølging av pasienter med revmatoid artritt (leddgikt) via en app gir like god
oppfølging som ved polikliniske kontroller på hospitalet. Prosjektet var et samarbeid
mellom Helse Sør-Øst, London School of Economics og MHH, og inkluderte 218
pasienter. Prosjektet ble avsluttet i 2021, men hospitalet har inngått avtale med
leverandør Dignio om videre bruk av appen utover studieperioden, både for
revmatologisk og ortopediske pasienter. MHH planlegger utvidet bruk av appen Dignio
første halvår 2022. Hospitalet har bedt om tilbud fra Sykehuspartner i forbindelse med
integrasjon mot Dips.



Ledelsessystem for informasjonssikkerhet - Ledergruppen besluttet våren 2021 at MHH
skal følge Helse Sør-Øst sitt regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet. Det vil
også bli utviklet et lokalt ledelsessystem for MHH som supplerer og er i tråd med
regionalt ledelsessystem. Det lokale ledelsessystemet skal være tilpasset til hvordan
MHH er organisert, i henhold til virksomhetsmål, strategi og lignende.

 Regional data- og analyseplatform (RDAP) - Hospitalet besluttet i 2021 å delta i det
regionale prosjektet RDAP for uthenting, behandling, lagring og utlevering av helsedata til
Helse Sør-Øst. RDAP blir implementert ved hospitalet våren 2022.
 Styrket autentisering - Hospitalet har høsten 2021 jobbet med planlegging og logistikk
rundt implementering av prosjektet Styrket autentisering, for etterlevelse av kravene som
stilles gjennom eIDAS forordningen. Det innebærer en skjerpet kontroll av de ansattes
identitet. Opplæring og oppstart av autentisering er planlagt å starte opp i Q1 2022.
 Windows 10 – Hospitalet gjennomførte fase 1 av oppdatering fra Win7 til Win10 i 2021,
og ved utgangen av året var ca. 70 % oppgradert til ny programvare. Fase 2 og 3
gjennomføres i 2022.
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DEL III:

STYRETS PLANDOKUMENT

5.

Utviklingstrender og rammebetingelser

5.1

Utviklingen innenfor opptaksområdet

Hospitalets samlede polikliniske aktivitet har økt de siste årene, og det antas at behovet vil
fortsette å øke i årene som kommer. Innen ortopedi fortsetter trenden med at kirurgi
sjeldent er førstevalget og at ikke-kirurgisk behandling i de fleste tilfeller bør være forsøkt
før det vurderes kirurgi. Av nyhenviste pasienter til ortopedisk poliklinikk ble 2/3 søkt videre
til operativ behandling i 2012, mens de siste årene har kun 1/3 til 1/4 blitt søkt videre til
operasjon. En stor del av den polikliniske aktivitet genererer derfor ikke kirurgisk aktivitet.
Med de siste årenes økning av pasienter med sammensatte problemstillinger har også
ressursbruk for ortopedisk aktivitet økt. Gjennomsnittlig «knivtid» per inngrep har økt
betydelig i løpet av de siste årene. Det er eksempelvis stor økning i «knivtid» innen fotkirurgi
og artroskopisk knekirurgi.
Innen revmatologi har henvisningene til poliklinisk utredning vært stabile de siste årene og
avdelingen holder normal ventetid til nyhenvisninger, men har utfordringer med ventetider
til kontroller. Klinikken ser en sterk reduksjon i antall pasienter til infusjon i 2021
sammenlignet med tidligere år. Endringen skyldes at de fleste pasienter nå får biologisk
behandling enten som s.c. injeksjon eller i tabletter.
For begge klinikkene vil digitale verktøy for oppfølging av pasienter være viktige hjelpemidler
for å opprettholde eller øke dagens aktivitet.
5.2

Økonomiske rammeforutsetninger

De siste årene har vært krevende med uforutsigbare inntektsrammer. I løpet av de siste
årene har det vært fallende DRG-vekter for hospitalets kjernevirksomhet.
Inntektsreduksjonen ble ytterlige dramatisert fra 2017 til 2018 som følge av overgang fra
kostnadsvekter (KVA) til kostnad pr. pasient (KPP). Helse Sør-Øst har gitt en delvis
kompensasjon for dette inntektsbortfallet. Fallende vekter har også ført til et inntektsbortfall
knyttet til oppgjør fra andre regioner.
MHH ønsker å kunne endre seg raskt og ta i bruk nye pasientvennlige løsninger, øke
sikkerheten, gi effektiv behandling og muliggjøre automatisering og digitalisering av
manuelle prosesser. Hospitalet er avhengig av forutsigbare leveranser fra Sykehuspartner
med forholdsmessig fordeling av regionale kostnader, for å kunne fortsette å holde
kostnadsnivå nede og gjennomføre nødvendige omstillinger.
En forutsigbar inntektsmodell for elektive spesialistsykehus og raske leveranser fra
Sykehuspartner trekkes frem som helt vesentlige faktorer for bærekraftige
rammebetingelser fra hospitalet.
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5.3

Personell og kompetanse

Strategisk personell- og kompetanseplanlegging er en viktig lederoppgave, og arbeidet skal
være langsiktig, helhetlig og systematisk. Medarbeiderne er hospitalets viktigste ressurs. Det
er derfor viktig å sikre at de ansatte til enhver tid har riktig og nødvendig kompetanse, for å
yte gode og moderne helsetjenester. Sikring av riktig kompetanse skjer gjennom
rekruttering, videreutdanning og videreutvikling. Kompetanseplaner i Kompetanseportalen
er et viktig redskap i den forbindelse, både sentrale og lokale planer, og individuelle
arbeidsmål og utviklingstiltak.
Ved implementering av Kompetanseportalen våren 2021 ble det utformet sentrale
kompetanseplaner for alle ansatte og påstartet kompetanseplaner for ledere. De fleste
avdelinger er kommet i gang med bruk av portalen og arbeidet med planer og oppfølging vil
være en kontinuerlig oppgave. Portalen blir også kontinuerlig utviklet og vil på sikt gi ledere
en bedre oversikt over kompetansebeholdningen ved sin avdeling, slik at de lettere kan gjøre
en vurdering av behovet fremover.
De siste årene har det vært økt behov for spesialutdannede sykepleiere innen operasjon og
anestesi, og det forventes at dette behovet bare vil øke med årene. For å møte behovet har
hospitalet opprettet egne utdanningsstillinger og finansierer videreutdanning av
spesialsykepleiere. Hospitalet har totalt 6 utdanningsstillinger, 3 innen operasjon og 3 innen
anestesi. Ledelsen vurderer jevnlig om andre fagområder har behov for særskilte
utdanningstiltak.
Hospitalet er i kontinuerlig utvikling og har mange store prosjekter fremover. Det er derfor
viktig at hospitalet fortsetter arbeidet med å styrke sin kompetanse innen prosjektledelse,
medisinskfaglig område, teknologi, eiendomsdrift og forvaltning.
5.4

Bygningskapital – status og utfordringer

Høsten 2020 åpnet hospitalet et nytt tilbygg, Vestfløyen med nye polikliniske
konsultasjonsrom, ny sterilsentral, 8 nye 2-personers sengerom og 1 isolat. Det moderne
bygningsarealet gir fleksibilitet og handlingsrom for endringsbehov i fremtiden. Endelig
overtakelse av Vestfløyen var september 2021. Teknisk avdeling har i 2021 fortsatt arbeidet
med overtakelse/opplæring av tekniske anlegg i nybygget.
Hospitalet et stort etterslep på vedlikehold av gammel bygningsmasse og har flere skallareal
i nybygget som på sikt skal utvikles. Som oppfølging av byggeprosjektet har MHH i 2021
jobbet med planer for eiendomsutvikling for neste 5 års periode. Hospitalet har også utført
en tilstandsvurdering av alle tekniske anlegg ved eldre bygningsmasse, og må gjøre
prioriteringer for utbedringer fremover.
Hospitalet har behov for å:
 Innrede og utruste skallarealer i tilbygg, omtrent 1150 m2.
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6.

Oppgradere byggtekniskanlegg i eldre bygningsmasse (heis, rør/VVS, ventilasjon og tak).
Avvikle midlertidige leieforhold (kontorer i Lille Martina).
Erstatte kontorbrakke som har midlertidig dispensasjon, med en permanent løsning.
Etablere langsiktig parkeringsløsning for ansatte (leier areal med 69 plasser av
kommunen).
Oppgradere medisinskteknisk utstyr i eldre bygningsmasse.
Styrke diagnostiske undersøkelser ved videreutvikling av en billeddiagnostikk avdeling.

Strategier og planer

Se vedlagt strategidokument 2022 til 2027.
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7.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Strategidokument
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8.

Vedlegg 2: Årsrapport brukerutvalget 2021
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