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Forord
Styret for Martina Hansens Hospital har gjennom høsten og vinteren 2015/2016
diskutert strategien for hospitalet for perioden 2016-2020. Den foreliggende
strategiplan er laget med utgangspunkt i det som er kommet frem i disse
diskusjonene og etter høringsrunde blant de ansatte. Videre er det i denne
strategiplan tatt hensyn til nasjonale mål for helsetjenesten og strategiplan for Helse
Sør-Øst. Denne planen er et uttrykk for hva styret og administrasjonen ved hospitalet
anser som mulige målsetninger i årene frem mot 2020. Martina Hansens Hospital
arbeider aktivt med utbyggingsplaner basert på forprosjektet som ble avsluttet 15.
november 2015. Det kan av den grunn bli behov for justering av strategiplanen i
samsvar med de endringer en byggeprosess vil kunne medføre.

Bærum 4. april 2016

Andreas Mellbye
Styreleder
__________________
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Pål Jeroen Husby
Adm.direktør
_________________
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Sammendrag
Strategiplanen for Martina Hansens Hospital 2016-2020 er basert på nåsituasjonen
ved Hospitalet i 2016, stratgeiplan for Helse Sør-Øst og på nasjonale føringer for
helsetjensten. Den skal danne grunnlag for sykehusets retning, satsing og målrettede
arbeid de nærmeste årene. Strategiplanen uttrykker de visjoner og ambisjoner vi setter
oss for sykehuset slik vi ser det i dag. Det er nødvendig med formaliserte prosesser og
vedtak for gjennomføring på enkelte av områdene. Faglig utvikling, helsepolitiske eller
andre endringer kan føre til behov for justeringer i vår strategi underveis i perioden
frem til 2020. Strategiplanen omhandler våre satsingsområder og utviklingen de
kommende årene. Målene som er satt vil bli fulgt opp med konkrete handlingsplaner.
Martina Hansens Hospital har behov for fortsatt vekst i årene fremover.
Aktivitetsfremskrivning gjennomført både i egen idé- og konseptfaserapport og i regi av
Helse Sør-Øst viser en betydelig befolkningsvekst og en endring av demografi som
innebærer en økt etterspørsel etter de tjenester Martina Hansens Hospital tilbyr. En
utvidelse av Hospitalet vil være uunngåelig for å kunne møte økt etterspørsel etter
både revmatologiske og ortopediske tjenester i de kommende år.

Vår visjon: Martina Hansens Hospital er ditt førstevalg innen ortopedi og revmatologi.

Det skal ytes kunnskapsbasert pasientbehandling og pleie tuftet på kvalitet og service.
Pasientene skal gis en helhetlig behandling, og deres medbestemmelse for egen helse
skal sikres. Behandlingsmetodene skal være forskningsbaserte, og hospitalet skal
være raske med å ta i bruk medisinske nyvinninger når disse er kvalitetssikret.
Hospitalet skal tilby pasientene spesialiserte behandlingstilbud og være i front innenfor
elektiv ortopedi, revmatologi og revmakirurgi.
I perioden 2016-2020 vil det være aktuelt å øke pasientbehandlingen innenfor
protesekirurgi, ryggkirurgi, fotkirurgi og dagkirurgi, revmatologi og osteoporose. Det
henvises videre til avsnittet "Utvidelse av tjenestetilbudet". Samtidig skal det kvalitative
nivå på behandlingstilbudene videreføres. For å nå disse målene må Martina Hansens
Hospital opprettholdes som selvstendig sykehus. Kvalitetsarbeidet skal fortsette med
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basis i ISO-sertifiseringen fra 2010 og de senere revisjoner av denne. I perioden vil vi
fortsette arbeidet med å realisere et tilbygg til hospitalet vestover slik at kapasiteten for
poliklinikk, operasjoner og sengeområder kan økes i samsvar med målsetningene som
er nevnt ovenfor, samt å sikre pasientene et godt kvalitativt tilbud på oppgraderte
sykehusarealer.

Nåsituasjon 2016
Driftsavtale
Martina Hansens Hospital AS er eid av Stiftelsen Martina Hansens Hospital og er et
privat ideelt sykehus i offentlig sektor. Hospitalets virke er forankret i
Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetak fra Helse- og
Omsorgsdepartementet og de styrende dokumenter fra Helse Sør-Øst.

Økonomi
Martina Hansens Hospital har en målsetning om å ha en lavest mulig relativ DRGkostnad. Med utgangspunkt i regnskap fra 2014 hadde sykehuset driftsinntekter på
317,3 millioner kroner og driftskostnader på 316,5 millioner kroner. Gjennom 2015 og
2016 har DRG-vektingen blitt noe redusert hvilket betyr at inntektsbortfallet må
kompenseres med effektivitet og reduksjon av kostnader.
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Sykehusstrukturen i Helse Sør-Øst
Helse Sør-Øst er delt inn i 7 sykehusområder. Martina Hansens Hospital ligger i
sykehusområdet Vestre Viken som omfatter Asker, Bærum og Buskerud. De øvrige
sykehusene i dette området er Sykehuset i Asker og Bærum, Drammen sykehus,
Ringerike Sykehus og Kongsberg sykehus. Disse er organisert i Vestre Viken HF.
i 2015 kom våre pasienter fra følgende områder:

Heldøgn
Ortopedi

Dagpasienter og poliklinikk

Revmatologi

Dagkir

Ort pol

Rev pol

Asker og
Bærum

21,4 %

26,1 %

28,2 %

31,8 %

36,8 %

Buskerud

10,8 %

2,6 %

10,7 %

10,1 %

2,3 %

Akershus Øst

31,7 %

67,3 %

35,4 %

31,6 %

55,7 %

Oslo

11,8%%

1,3 %

13,4 %

12,2 %

2,2 %

Resten av
HSØ

19,8%%

2,2 %

11,1 %

12,5 %

2,7 %

4,5 %

0,4 %

1,2 %

1,7 %

0,2 %

Andre
helseregioner

Martina Hansens Hospital har gjennom flere år hatt flerområdefunksjon for elektiv
ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og revmatologi.
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Sykehusets tjenester
Martina Hansens Hospital har to kliniske avdelinger, ortopedisk avdeling og
revmatologisk avdeling, samt serviceavdelinger som anestesiavdeling,
røntgenavdeling, laboratorium, fysioterapi, ergoterapi, sosionomtjenester, medisinsk
skrivetjeneste, husøkonom- og teknisk avdeling. De to kliniske avdelingene er
relativt sett store og spesialiserte. Ortopedisk avdeling utførte i 2014 over 10% av
den elektive ortopediske kirurgien i Helse Sør-Øst, og er blant de to enkeltsykehus i
Norge som har den høyeste aktiviteten innenfor
dette fagområdet. Revmatologisk avdeling er
etter Diakonhjemmet landets største avdeling.
Hospitalet har et velkvalifisert personale som
samarbeider tverrfaglig for å gi et best mulig tilbud
i behandlingen og pleien av pasientene.

Ortopedisk avdeling
Ortopedisk avdeling er delt i 5 seksjoner og
dekker hele spekteret av elektiv ortopedisk kirurgi
med unntak av behandling av maligne svulster og
operativ behandling av skolioser. Avdelingen har
5 operasjonsstuer på hovedoperasjonsavdelingen og 2 dagkirurgiske stuer ved
dagkirurgisk enhet. Tilsammen opereres omlag 4750 pasienter årlig hvorav 49% er
dagkirurgisk behandling.

Revmatologisk avdeling
Revmatologisk avdeling er den eneste revmatologiske avdelingen i Akershus og
dekker hele fagområdet inklusiv revmakirurgi og osteoporosebehandling.
Behandlingen av barn med revmatisme er sentralisert til Oslo Universitetsklinikk,
Rikshospitalet.
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Poliklinikk
Både ortopedisk og revmatologisk avdeling har stor poliklinisk aktivitet og behandlet
til sammen over 27.000 pasienter i 2015. Det foretas også ledd- og
seneundersøkelser med ultralyd og bentetthetsmåling med benscanner. I tilknytning
til poliklinikken ligger radiologisk avdeling og laboratoriet.

Kvalitet
Det er gjennom flere år blitt satset på kvalitetsforbedrende tiltak, og Martina Hansens
Hospital har et godt omdømme blant pasienter og henvisende leger. Dette har
kommet frem i flere pasienttilfredsundersøkelser de siste årene. I følge rapporter fra
Leddproteseregisteret i Bergen har Martina Hansens Hospital en signifikant lavere
løsningsprosent for innsatte kneproteser enn landsgjennomsnittet etter 17 år.
Hospitalet har også et infeksjonskontrollprogram med insidensregistrering av
postoperative sårinfeksjoner. Frekvensen av dype sårinfeksjoner er lav og lå i 2014
på 0,9 %. Alle dagkirurgiske pasienter blir oppringt dagen etter operasjonen og
eventuelle problemer blir fulgt opp.
Sykehuset ble ISO-sertifisert i perioden 2007-2010 med oppfølgningsrevisjoner i
2011, 2012, 2014 og 2015. Hospitalet har et eget kvalitetsutvalg der ledelsen er godt
representert, utvalget har 4-5 møter i året og følger opp innrapporterte uønskete
hendelser og driver kontinuerlig forbedringsabeid.

Undervisning og forskning
Martina Hansens Hospital er godkjent som gruppe I avdeling i spesialistutdannelsen
av ortopediske kirurger og som gruppe II avdeling i spesialistutdannelse av
revmatologer. Martina Hansens Hospital underviser sykepleierstudenter,
fysioterapistudenter, ergoterapistudenter, radiografstudenter, sosionomstudenter,
hjelpepleiere og sekretærer under utdannelse. Det drives omfattende
internundervisning. I tillegg benyttes fagfolk fra hospitalet mye i ekstern postgraduate
undervisning.
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Martina Hansens Hospital driver også forskning. Fire leger og én fysioterapeut er
opptatt i doktorgradsprogrammet ved Universitetet i Oslo. To pågående
forskningsprosjekter er finansiert av Helse Sør-Øst i tillegg til andre prosjekter. Flere
faggrupper samarbeider med primærhelsetjenesten.

Personell
Rekruttering av leger til Martina Hansens Hospital har gjennom en årrekke vært god
og atskillig bedre enn det som er tilfelle for de fleste andre norske sykehus. Også
rekruttering av sykepleiere inklusiv spesialsykepleiere har gått bra de siste årene.
Rekruttering av øvrige personellgrupper har vært tilfredsstillende.

Fritt sykehusvalg
Martina Hansens Hospital har hatt en betydelig økning av behandlede pasienter
gjennom de siste årene. Den store tilstrømning av pasienter har ført til lengre ventetid
for poliklinisk vurdering og forbehandling, enda kapasiteten er økt med innføring av
kveldspoliklinikk. Det må arbeides målrettet for å redusere ventetid for nyhenviste
pasienter både innen ortopedi og revmatologi.

MHH 2016

10

Faglig og demografisk
utvikling
I følge tall fra Helse Sør-Øst og fra den aktivitetsfremskrivning som er gjennomført i
sykehusets regi i vår idé- og konseptfaserapport fra 2014, er det forventet en
betydelig befolkningsvekst i løpet av de kommende år. Det estimeres at befolkningen
øker med 13% i løpet av den neste femårsperiode. Det anslås et behovet for våre
sykehustjenester vil øke med omlag 30% de neste 15 årene. Demografien i regionen
blir også endret. I 2030 antas det å være dobbelt så mange 70-åringer i regionen
som idag. Erfaringer viser at 70-åringer bruker helsevesenet dobbelt så mye som 40åringer. Behovet for utvidelse av Hospitalet blir gjennom de ulike rapporter
synliggjort. Vi må anta at det særlig innen protesekirurgi og ryggkirurgi vil bli en
betydelig økt etterspørsel, men også innen artroskopisk kirurgi samt hånd- og
fotkirurgi. Den økende andelen eldre vil også føre til langt flere pasienter med
osteoporose med behov for forebyggende behandling for å redusere risiko for brudd i
håndledd, hofter og rygg. Samlet vil den befolkningsvekst og demografisk utvikling
øke behovet for polikliniske konsultasjonsrom og flere operasjonsstuer og dermed
også for flere senger.
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Strategiplan 2016-2020
Visjon
Martina Hansens Hospital er ditt førstevalg innen ortopedisk kirurgi, revmakirurgi og
revmatologi.

Verdigrunnlag
Behandlingen ved Martina Hansens Hospital skal være individuell og
kunnskapsbasert og tuftet på kvalitet og service. Det skal være fokus på kontinuerlig
forbedring. Vi skal sikre pasientens medbestemmelse for egen helse. All vår
behandling skal gis i samsvar med gjeldende lover og rettigheter.
Behandlingsmetodene skal være basert på nyere forskning og god klinisk praksis og
Hospitalet skal være rask med å ta i bruk medisinske nyvinninger når disse er
kvalitetssikret.
Det skal legges stor vekt på å behandle og pleie pasienter med respekt,
medmenneskelighet og empati og det skal ytes den beste service.
Personalet vårt er vår viktigste ressurs og forholdene ved Hospitalet skal legge til
rette for et godt arbeidsmiljø.

Virksomhetsidé
Martina Hansens Hospital skal tilby befolkningen komplette tjenester innen elektiv
ortopedi, revmakirurgi og revmatologi med unntak av maligne svulster og
skoliosekirurgi samt barn med revmatisme.
For å kunne tilby god kvalitet på kompliserte tjenester må Hospitalet ha dyktige
medarbeidere og et stort volum også på enklere tjenester for å opprettholde
nødvendig kompetanse («øvelse gjør mester»). Et stort volum og bredde i tilbudet gir
samtidig et attraktivt utdannelsestilbud slik at vi også videre tiltrekker oss det beste
personalet.
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Strategi og mål
Helse SørØst har gjennom «Plan for strategisk utvikling» konkretisert 5 mål for
perioden frem mot 2020 i tillegg til kontinuerlig arbeid for å øke pasientsikkerheten og
redusere ventetider, og de strategiske mål ved Martina Hansens Hospital følger i
samme retning.

1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
2. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3%
3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
4. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgning av medarbeiderundersøkelsen
med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventer vi reduksjon i ventetider, økt
pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.

Pasientbehandling
Tilbudet til pasientene omfatter vurdering og prioritering av henvisninger, poliklinisk
utredning og behandling, dagbehandling inklusiv dagkirurgi, innleggelse til
operasjon, eventuelt til medikamentell behandling og trening samt etterfølgende
rehabilitering. Pasientene forventer å motta behandling av høy kvalitet som er
individuelt tilpasset til den enkelte pasient, samt møte et tjenestevillig og hyggelig
personale slik at de føler trygghet og tillit.
I neste 5-årsperiode vil det bli økende behov for poliklinisk utredning i samsvar med
økt antall pasienter. Innenfor revmatologi vil pasientene i økende utstrekning få sin
endelige behandling på poliklinikken, mens et økende antall pasienter må utredes
poliklinisk ved ortopedisk poliklinikk i forhold til antallet som opereres.
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Kvalitet og pasientsikkerhet
Kvalitetsarbeid handler om systematisk og kontinuerlig forbedring av kvaliteten på
den tjenesten helsevesenet leverer. Kvalitetsarbeid forgår på alle nivåer i
helsetjenesten, men på ulike måter og med ulike virkemidler. Kjernen i
kvalitetsarbeidet er repeterende læring og kontinuerlig forbedring der
profesjonskunnskapen kombineres med forbedringskunnskap.
1. Pasientsikkerhetsarbeid
Det systematiske pasientsikkerhetsarbeidet skal styrkes i perioden.
Behandlingsoppleggene skal
være kunnskaps og
forskningsbaserte og nye
behandlingsmetoder skal tas i
bruk når de er kvalitetssikret
eller som ledd i pågående
forskningsopplegg.
2. Behandlingslinjer
Det skal utarbeides
behandlingslinjer for
kneproteser, skulder -og ryggkirurgi samt for nyoppdaget revmatoid artritt og
osteoporose.
3. ISO - sertifisering 9001 og 14001
Sertifisering i sykehuset skal videreføres som kontinuerlig forbedring i
styringssystemer og kvalitetsarbeid.
4. Uønskede hendelser
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Martina Hansens Hospital skal være en åpen organisasjon med lav terskel for å
melde uønskede hendelser. Nytt avvikssystem er tatt i bruk og skal benyttes i arbeid
for kontinuerlig forbedring. Uønskede hendelser skal i tråd med åpenhetskulturen
publiseres på Hospitalets nettsider.
5. Interne revisjoner
Det skal kontrolleres at gjeldende retningslinjer følges ved å gjennomføre
nødvendige interne revisjoner årlig i tillegg til eksterne revisjoner/tilsyn fra overordnet
myndighet.
6. Trygg kirurgi
Påleggene i det nasjonale programmet for ”Trygg kirurgi” er innført på alle
operasjonsstuer inklusive dagkirurgisk enhet og videreføres inn i perioden
7. Samstemming av legemiddellister
Det skal fortsatt tilrettelegges for at pasientene utskrives med medikamentlister som
anbefalt av SNEKS (medikamenter som før, nye medikamenter, endrede
medikamenter, kurer og medikamenter som er seponert).
8. Risikovurdering
Uheldige hendelser skal kartlegges gjennom systemet: Global Trigger Tool ved å
gjennomgå utvalgte journaler med jevne mellomrom. Man skal også vurdere
avviksmeldinger og resultatet av interne revisjoner og eksterne tilsyn.
9. Kvalitetsindikatorer
Sykehuset skal være blant landets beste m.h.t. nasjonale kvalitetsindikatorer.
10. Etterundersøkelser
Etterundersøkelser av pasientgrupper skal sikre kvalitetskontroll av behandling, pleie
og service.
11. NEWS
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I perioden skal Martina Hansens Hospital være pilotarena for NEWS inn i det
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Modellen som er tilpasset Martina Hansens
Hospital skal vise vei for andre somatiske sykehus i nasjonalt.

Tjenestetilbudet
Ortopedisk avdeling
Avdelingens overordnede mål er å tilpasse
seg virksomheten til fremtidens krav og være
ledende på sine fagområder.
Pasientsikkerhet, kvalitet, høy fagkunnskap
og god kommunikasjon skal prege
avdelingens arbeid, og pasienter og
pårørende skal møtes med respekt og
likeverd.

1. Protesekirurgi
Martina Hansens Hospital er en av landets største aktører innenfor protesekirurgi.
Måltall for 2020 er 700 hofte- og 600 kneproteseoperasjoner.
2. Ryggkirurgi
Det er et stort behov for bedre behandlingstilbud for pasienter med ryggproblemer,
og i 5-års perioden skal det etableres en tverrfaglig ryggpoliklinikk der pasientene
først vurderes av fysikalskmedisiner og fysioterapeut slik at ryggkirurgene kan
benytte mer tid på pasienter som skal opereres. Samtidig vil pasientene som
behandles konservativt få et bedre behandlingsopplegg.
Måltall for ryggoperasjoner i 2020 er 700.
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3. Dagkirurgi
I underkant av 50 % av pasientene
opereres dagkirurgisk i dagens
situasjon. I perioden skal andelen
dagkirurgi igjen nærme seg 60%. I
perioden skal også andelen pasienter
til sammedagskirurgi øke. Dette kan i
noe grad redusere sengebehovet ved Hospitalet og kan dersom pasientene er
optimalisert for operativ behandling gjennom en preoperativ poliklinikk, bidra til å
redusere antall strykninger.
4. Barneortopedi
Sykehuset har et tilbud til barn med ortopediske lidelser og ca. 500 barn med
mistanke om hofteleddsdysplasi blir undersøkt med ultralyd på poliklinikken hvert år.
Også barn med andre lidelser blir behandlet, og disse tilbudene skal videreføres.
Måltall for ultralyd av barnehofter i 2020 er 600.

Revmatologisk avdeling
Avdelingens overordnede mål er å gi befolkningen i Akershus den beste utredning og
behandling for revmatiske lidelser. Avdelingen skal tilpasse virksomheten til
fremtidens krav og skal i perioden være ledende i regionen innen pasientmedvirkning
og hjemmerapportering.

5. Revmatologi med revmakirurgi
Revmatologisk avdeling ved Martina Hansens Hospital har landets høyeste
pasientgrunnlag i forhold til antall leger. Det skal i perioden frem mot 2020 arbeides
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for økt pasientmedvirkning både innen brukerstyrt timebestilling og innen
hjemmrapportering.
6. Osteoporosebehandling
Med økende antall eldre er behovet
for denne behandlingen likeledes
økende og med nye medikamenter
er behandlingstilbudet bedre enn
tidligere. I perioden planlegges en
utvidet osteoporoseklinikk der man
søker å styrke samarbeidet med
kommunene både innen utredning, behandling og finansiering.

Jobbglidning
Poliklinisk vurdering blir ofte en flaskehals på grunn av stor tilstrømning av pasienter
som i perioder gir lange ventelister. En økende aktivitet gjennom flere år fører også til
økende antall kontrollpasienter. Noen kontroller kan overlates til
primærhelsetjenesten gjennom å utarbeide gode behandlingslinjer for de ulike
lidelser. Andre kontrollkonsultasjoner kan bli overflødige gjennom bedre pakkeforløp
og bedre informasjon under sykehusoppholdet. Videre kan flere
kontrollkonsultasjoner reduseres gjennom hjemmerapportering der pasientene ved
hjelp av teknologiske hjelpemidler selv rapporterer på sykdomsaktivitet, symptomer
eller kvalitetsdata.
Likevel er det noen kontroller som det er nødvendig å foreta ved sykehuset selv om
disse har rutinepreg. Gjennom de siste årene har derfor flere kontroller blitt overført
til sykepleier og fysioterapeut under veiledning av lege. I de kommende årene vil det
være hensiktsmessig å utvikle profesjonsglidningen ytterligere, eventuelt og supplere
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med andre yrkesgrupper. I de regionale helseforetakene vil det bli økt fokus på
profesjonsglidning også inn i fagområder der rekruttering ser ut til å bli vanskeligere i
fremtiden, blant annet innen spesialsykepleie.

Forskning
Områder for forskning skal være innenfor sykehusets forskningsstrategi.
Ved Hospitalet er det et forskningsutvalg der de ulike profesjoner er representert. I
perioden vil man gjennom forskningsutvalget sikre at forskningen dimensjoneres i
forhold til de rammer og produksjonskrav som gis sykehuset i de årlige oppdrag- og
bestillingsdokumenter.
Ved ortopedisk avdeling er det pågående forskningsprosjekter om kneproteser og
osteotomier rundt kneet, meniskskader, skulderskader, hofteproteser og postoperativ
tromboserisiko samt skiskader, og ved revmatologisk avdeling om tidlig artritt,
bindevevssykdommer, osteoporose og rehabilitering samt medikamentutprøvning.
Anestesi og postoperativ avdeling har prosjekter om smertebehandling. Fysioterapi og ergoterapiavdelingen er engasjert i flere av de nevnte studiene. I tillegg har de
prosjekter om effekt av preoperativ trening på resultat etter
spinalstenoseoperasjoner, samt konservativ behandling av skulderlidelser og
håndartroser.
Målsetningen skal være å skape en organisasjonskultur der forskningsresultater og
kunnskapsbasert praksis formidles og anvendes i det daglige arbeidet.

Kunnskapsutvikling og god praksis
Kvalitet i pasientbehandlingen står og faller på helsepersonellets kompetanse.
Martina Hansens Hospital vil fortsette å legge til rette for oppdatering av personalet
med ny kunnskap. Kunnskapsbasert praksis, som er en ledestjerne i
pasientbehandlingen, er en sum av forskning, eksperter og fagfolks erfaringer samt
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pasientenes tilbakemeldinger. I tillegg til pasientbehandling har også sykehuset en
viktig oppgave i utdannelse og formidling av relevant kunnskap til nye medarbeidere.
Sykehuset har derfor i mange år hatt undervisning og eksamen for medisinske
studenter i fjerde semester fra Universitetet i Oslo, for sykepleierstudenter fra
Høgskolen Diakonova og Lovisenberg Diakonale Høgskole samt fysioterapi, ergoterapi, -sosionom, -radiograf -og bioingeniørstundenter fra Høyskolen i Oslo og
til hjelpepleier og sekretærer under utdannelse.
En annen viktig oppgave er å utdanne spesialister i ortopedisk kirurgi og revmatologi.
Ortopedisk avdeling er gruppe I -avdeling i utdanningen av spesialister og ca 20 %
av ortopeder som godkjennes etter norske spesialistregler har fått sin sluttutdannelse
ved Martina Hansens Hospital. Revmatoloisk avdeling er gruppe II–avdeling i
spesialistutdannelsen og mange fremtidige revmatologer begynner sin utdannelse på
denne avdelingen.
Strategiske valg i denne sammenheng blir:

1. Implementering av behandlingsveiledere
Martina Hansens Hospital vil styrke arbeidet med å ta i bruk anerkjente
behandlingsveiledere slik at pasienter med samme lidelse skal få noenlunde samme
behandlingstilbud der det foreligger god dokumentasjon for dette.
2. Kurs -og etterutdannelse
Martina Hansens Hospital vil fortsatt ha en liberal praksis med å innvilge permisjon
og økonomisk støtte til nødvendige kurs og etterutdannelse slik at sykehuset hele
tiden kan holde seg oppdatert på nye og effektive behandlingsmetoder innenfor
kirurgi, medisin og pleie. Kurs for almenpraktiserende leger skal videreføres slik at vi
får henvist relevante pasienter med gode henvisninger.

3. Pakkeforløp
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Sykehuset vil utvikle og implementere pakkeforløp for de største pasientgruppene og
ha skrevne behandlingsprosedyrer for de fleste diagnosegrupper.

IKT
Teknologiutvikling muliggjør effektivisering og kontinuerlig forbedret kvalitet til
Martina Hansens Hospitals pasienter. Ved å utvikle en IKT-strategi har Martina
Hansens Hospital handlet på et ønske om å jobbe mer aktivt med hvordan
sykehuset benytter seg av teknologi for å løse samfunnsoppdraget sitt.
Arbeid med IKT er komplisert og krever kompetanse, helhetstenkning, motiverte
ansatte og interne pådrivere for å følge opp og gjennomføre IKT prosjekter. Dette er
egenskaper som MHHs ressurser besitter, og med en IKT strategi for å veilede
arbeidet fremover vil sykehuset ha stort potensial for å lykkes med sitt arbeid i den
neste femårsperioden.
Stortingsmeldinger, Nasjonal IKT og Digital Fornying, HSØ, og tjenesteleverandører
som Sykehuspartner er rammefaktorer Martina Hansens hospital må ta hensyn til og
gir både muligheter og utfordringer. Rammefaktorene er beskrevet i dokumentet, for
å danne et bakteppe for de strategiske retningene som angis. Endringer i
rammefaktorene kan innvirke på arbeidet med IKT og må derfor følges opp. MHH
kan ta en aktiv rolle i å påvirke noen av rammefaktorene, gjennom f.eks å være
delaktig i relevante fora.
MHH har mange ansatte hos seg som jobber aktivt for å utvikle bruken av IKT. Flere
viktige IKT-prosjekter er allerede pågående, men IKT behovene hos sykehuset
forutsetter en mer fokusert IKT strategi der sykehuset aktivt tar eierskap til
teknologiutviklingen opp mot spesifikke behov. MHH har definert følgende
fokusområder som alle kan knyttes til IKT:
- Behov for økt pasientsikkerhet
- Behov for økt kvalitet.
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- Behov for enklere og mer effektiv samhandling.
- Behov for å støtte sammenhengende behandlingsforløp.
- Behov for endringer i lovverket,
- behov for ledelsesinformasjon for styring av virksomheten.
- Behov for trygg og sikker drift av kjernefunksjonene.
- Behov for videreutvikling av felles tjenesteleverandør.
- Behov for nødvendig innflytelse i relevante fora.
Enkelte av behovene er iboende forutsetninger for de helsetjenestene MHH leverer,
slik som pasientsikkerhet og trygg og sikker drift av kjernefunksjonene. Mens andre
behov som samhandling og sammenhengende behandlingsforløp er mer fleksible og
tillater en mer proaktiv satsning. En vurdering av disse behovene har resultert i en
visjon for IKT hos MHH:
Martina Hansens Hospital skal som et av de største sykehusene i Norge innen
behandling av revmatologi og ortopedi være kjent som det ledende sykehuset i HSØ
innen digitalisering av prosesser som omhandler pasientforløpet.
Denne visjonen har den hensikten at det skal være enklest mulig å fokusere IKT
arbeidet og vurdere IKT satsninger de neste fem årene mot å realisere visjonen. Ett
av målene, er en mer aktiv ibruktagelse av tilgjengelig teknologi i pasientforløpet, og
i administrasjonen. Dette skal lede til at MHH får effektive prosesser internt og
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eksternt, samt fornøyde pasienter. Fra å være en passiv bruker av IKT for å kunne
understøtte eksisterende oppgaver, skal MHH ta i bruk lettvekts-IKT for å
optimalisere drift av sykehuset og levere tjenester som er brukerfokuserte og
innovative. Denne strategiske retningen, sammen med en mer formalisert og
dokumentert forvaltning av dagens IKT-tjenester utgjør de to satsningsområdene
MHH ser for seg i den neste femårsperioden.

Samhandling
Behandlingskvalitet omfatter i tillegg til selve sykehusoppholdet også samhandling
med andre aktører og det som skjer før og etter sykehusbehandling. Uønskede
hendelser og uønskede reinnleggelser kan reduseres ved gode helhetlige
pasientforløp, utviklet på tvers av behandlingsnivå og i nært samarbeid med
pasientene.
Strategiplanen må forholde seg til sentrale utviklingstrekk som:
1. Mange behandlingsforløp består av samspill mellom hjemmebasert omsorg,
egeninnsats fra pasienten og tjenester fra sykehus og spesialister.
2. Økt bruk av dagtilbud, poliklinikk og andre arbeidsformer som ikke krever
innleggelse.
3. Nasjonal helseplan og Samhandlingsreformen legger til grunn at ti prosent av
dagens aktivitet i sykehus skal overføres til kommunene.
4. Pasienter og bruker har forventninger til at vi i fremtiden har høyere tilgjengelighet
på våre tjenester gjennom utvidete åpningstider, større medvirkning i planlegging,
avtaler og logistikk knyttet til egen behandling.
Bruk av ny teknologi, IKT-systemer og innovasjon for kvalitetsforbedring, kunnskapsog kompetanseoverføring, vil være viktige verktøy som sikrer kvalitet i hele
pasientforløpet.
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Samarbeid med SAB og Vestre Viken
Gjennom 2015 er det initiert et godt samarbeid med Bærum Sykehus. Samarbeid og
samhandling er nøkkelord i føringer fra Helse-og sosialdepartementet og i ny
Nasjonal sykehusplan.
Målsetningen med samarbeidet med Bærum Sykehus er å styrke pasienttilbudet for
lokalbefolkningen og å styrke hverandre gjennom bedre ressursutnyttelse både faglig
og økonomisk. Allerede i dag er det viktige smarbeidsavtaler mellom sykehusene.
Martina Hansens Hospital kjøper varer og tjenester fra Bærum Sykehus. Det er
etablert en avtale om overføring av kritisk syke pasienter med behov for
intensivovervåking. Det utarbeides for tiden planer om samarbeid innen funksjonen
teknisk vakt. Martina Hansens Hospital er også en del av Bærum Sykehus sin
beredskapsplan ved evakuering av pasienter.
I det videre bør det vektlegges å utvide smarbeidet mellom de to sykehus. Innen
revmatologi tilstrebes det å etablere et lokalt tilbud for befolkningen innen
bendevevslidelser som kan komme begge sykehus til gode, men fremfor alt
pasientene i de nærliggende kommunene. Kompetanse innen indremedisinske fag er
vesentlig for Martina Hansens Hospital i så måte, mens kompetansen innen
revamtologi vil være viktig for pasientgruppen som kan hospitaliseres på Bærum.
I det videre vil det være naturlig å avtalefeste gruppe-I-utdanningen ved Martina
Hansens Hospital med Bærum slik at et gitt antall stillinger kan øremerkes LIS ved
ortopedisk avdeling på Bærum.
Likeledes bør det i perioden frem mot 2020 etableres en rotasjonsordning for
anestesileger ved sykehusene for på den måten å kunne styrke hverandres
kompetanse både innen elektiv virksomhet og innen øyeblikkelig hjelp.

Bygninger
Bygningsmassen ved Martina Hansens Hospital har behov for vesentlig
oppgradering. Eksisterende bygningsmasse er samtidig for liten i forhold til dagens
og morgendagens aktivitet.
Samtidig som det i perioden skal arbeides for å realisere en utvidelse av Hospitalet,
skal det gjennomføres et planmessig vedlikehold og en oppgradering av tekniske
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løsninger som til enhver tid skal
følge gjeldende forskrifter og
myndighetskrav for
sykehusdrift.
Etterslep av vedlikehold øker
risiko for kontinuerlig drift.
Sykehusets elektriske anlegg,
VVS og ventilasjonsanlegg har
på flere områder passert
estimert levetid. For å sikre
kontinuerlig drift og minimere risiko for hendelse, må en oppgradering av
eksisterende bygningsmasse gjøres systematisk og godt planlagt. Innenfor dagens
bygg finnes ingen rokadearealer, slik at en oppgradering uten først å utvide
sykehuset, vil medføre lengre perioder med redusert aktivitet, inntektsbortfall og
mulig tap av markedsandeler.
Det henvises forøvrig til rapport fra Idé- og konseptfase i 2014 og rapport fra
Forprosjekt i 2015.
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Virksomhetsstyring
God ledelse, god drift, god økonomi og investeringsevne er viktige elementer for å gi
forutsigbarhet og vekstvilkår til å utvikle sykehusets tilbud til beste for pasientene.
Martina Hansens Hospital skal ha god ledelse i alle ledd. Dette er viktige virkemidler
for å oppnå de mål sykehuset setter seg i samarbeid med de ansatte.
God økonomistyring er også viktig for å ivareta god og trygg pasientbehandling over
tid. Økonomisk balanse skaper grunnlag for nødvendige investeringer i bygg,
medisinsk teknisk utstyr og IKT. Nødvendige investeringer er viktige av både faglige,
driftsmessige og arbeidsmiljømessige grunner. God og effektiv behandling,
kommunikasjon og pasientforløp med god logistikk gir både opplevd god kvalitet av
helsetjenestene, bidrar til økt pasientsikkerhet og fremmer dessuten i stor grad god
drift og økonomi.
Martina Hansens Hospital skal ha gode analytiske verktøy for å ivareta klinikkens
behov for styringsinformasjon. Vi trenger verktøy for å dokumentere kvalitet,
pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, faglig utvikling og forskningsaktivitet.
Styringssystemene skal ivareta regnskap, prognoser og status på tiltak for å støtte
opp om en bærekraftig økonomi. Oppfølgning av egne prosesser og aktivitet er
nødvendig for god virksomhetsstyring. Sykehuset skal ha tilstrekkelig og gode
systemer for slik systematisk oppfølgning.
Investeringer i rett tid med tanke på vedlikehold og utvikling som støtter effektiv
klinisk drift er helt nødvendig for at Martina Hansens Hospital skal ivareta sin rolle.
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Organisasjon
Arbeidsmiljø - HMS - Kompetanse
Godt arbeidsmiljø og involvering av de ansatte i utviklingen av sykehuset er viktig for
at vi skal nå våre mål og samtidig være en god og trygg arbeidsplass.
Martina Hansens Hospital skal være en attraktiv arbeidsplass der medarbeidere
trives, er stolte av den jobben som gjøres og får muligheter for god faglig utvikling.
Sykehuset skal ha et støttende og faglig utfordrende arbeidsmiljø som tiltrekker seg
dyktige fagfolk.
Medarbeiderundersøkelsen skal gjennomføres årlig, med høyest mulig deltakelse, og
skal være et sentralt verktøy for å jobbe videre med arbeidsmiljøet.
God intern samhandling forutsetter åpenhet, tillit og gjensidig respekt. De ansatte
skal kunne engasjere seg og delta i beslutningsprosesser. Satsing på systematisk
lederutvikling og lederoppfølging skal bidra til at sykehuset har kompetente ledere på
alle nivåer.
Målrettet kompetanseutvikling starter med kartlegging av pasientens behov for
helsefaglig kompetanse. Det gjøre i alle deler av pasientforløpet og gir kunnskap om
omfang og retning på kompetansehevende tiltak.
Ansattes kompetanse skal kartlegges ved bruk av kartleggingsverktøy som tilpasses
hvert helsefag og implementeres.
Kartlegging av kompetanse gir mulighet for god styring og målrettet
kompetanseutvikling for den enkelte og for enheten. Sykehuset skal utvikle et
overordnet kompetanseutviklingsprogram for helsefagene der det er hensiktsmessig.
Alle ansatte skal ha individuelle kompetanseplaner som sikrer faglig og personlig
utvikling.
Rammer og virkemidler for å sikre kompetanseutvikling:
Systematisk og målrettet kompetanseutvikling for helsefagene innebærer at vi må:
1. Prioritere videre arbeid for å utvikle overgripende systemer for
kompetansekartlegging og kompetanseutviklingsprogram.
2. Deler av kompetanseutviklingsplanen, både overordnet og lokal, vurderes å
gjøres obligatorisk.
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3. Overordnete tiltak skal nedfelles i årlige faglige og økonomiske planer og
rapporteres på.
4. Avdelingene identifiserer behov og tiltak årlig og planlegger hvordan
kompetanseutviklingstiltakene skal realiseres.
5. Planlegge og sette av tid til skisserte kompetansehevende tiltak.
6. Ansatte skal utifra avdelingenes behov gis mulighet til å delta på fagdager,
internundervisning, samt tid til kompetanseoverføring og veiledning.
7. Det gjøres systematisk evaluering av metoder, virkemidler og tiltak.

Effektivisering og optimal ressursutnyttelse
Det er store forskjeller i ressursutnyttelsen i sykehusene i Norge, og stort potensial
for å bruke helseressursene bedre, slik at flere kan få tilbud om helsetjenester
innenfor de rammene som er tilgjengelige. Martina Hansens Hospital har gjennom de
siste to år vist at fokus på intern styring, organisering og ledelse gir bedre bruk av
ressursene, men enda gjenstår en del.

Rekruttering
Ansatte med faglig engasjement, evne og vilje til å utvikle seg, er nødvendig for at
Martina Hansens Hospital skal være pasientens førstevalg. Sykehuset skal preges
av et godt arbeidsmiljø med ansatte som har fokus på de faglige utfordringene
organisasjonen skal løse og har motivasjon for å nå målene som settes.
Bemanningen skal rekrutteres og tilpasses i tråd med strategiske valg.
Forutsigbarhet og strukturert tilbud om kompetanseheving, mulighet for etter- og
videreutdanning, utviklingsarbeid og forskning vil være viktige virkemidler for å
rekruttere og beholde personell.
Sykehuset skal prioritere videre- og etterutdanning med spesiell fokus på sykehusets
spisskompetanseområder.
I rekrutteringen til ledige stillinger er det nødvendig at Martina Hansens Hospital
tiltrekker seg personer med riktig kompetanse, både faglig og personlig.
Rekrutteringsarbeidet i organisasjonen må være profesjonelt og kvalitativt godt. Det
er i dag ubrukte arbeidskraftsreserver i deltid og tidligpensjonering. Deltid svekker
kontinuitet og kompetanse i arbeidet.
Behovet for spesialutdanninger må gjenspeiles i en langsiktig plan slik at man
forebygger en situasjon med mangel på kompetanse.
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Ved å tilby gode praksisplasser for studenter, vil sykehuset kunne fremstå som en
attraktiv arbeidsplass og bidra til å rekruttere kvalifiserte medarbeidere.
Et godt arbeidsmiljø er avgjørende for kvalitet og omdømme. Sykehuset skal ha
fokus på dette gjennom årlig medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler og
ulike trivselstiltak. Videre vil aktiv medvirkning fra de ansatte kunne bidra til å utvikle
et godt arbeidsmiljø som oppmuntrer til felles mål og forståelse for oppdraget.
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Endring og utvikling
Ledelse, styring og organisering har vært satsingsområder ved sykehuset siden
2014. Det har vært gjennomført en rekke tiltak for å understøtte satsingen som
innføring av ansvar-, fullmakt- og delegasjonsreglement., lederartikler,
lederopplæring, samt lederutviklingstiltak. Det vil være et kontinuerlig behov for å
videreføre og styrke dette arbeidet. En videreføring vil også måtte dreie seg om
ledelse av prosessforbedringer og av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid.
Det er nødvendig kontinuerlig å tydeliggjøre, kommunisere og skape eierskap til
organisasjonens dynamiske behov for endringer. Forståelse av at daglig ledelse
innebærer ledelse av endring og utvikling må styrkes, slik at organisasjonen
videreutvikles i tråd med stadig endrede og nye krav. Det fremtidige utfordringsbildet
med ny teknologi, økte forventninger fra brukerne, krav i forbindelse med
samhandlingsreformen og mangel på enkelte helsepersonellgrupper, vil kreve en
proaktiv tilnærming slik at organisasjonen utvikles i en dynamisk, fleksibel og
endringsorientert retning.
Å lede organisasjonen i årene fremover vil kreve at medarbeidere i større grad enn i
dag involveres og engasjeres i å finne gode faglig baserte løsninger i tråd med mål
og rammer satt av oppdragsgiver. Det fremtidige utfordringsbildet krever fokus på
rolleforståelse, økt kompetanse og engasjement fra dem som utfører oppgavene.

Utvikling av nye behandlingstilbud ved Martina
Hansens Hospital
Historisk har sykehuset vært tilpasningsdyktig og de naturlige endringer i
kjernevirksomheten gjennom 80 år har gitt oss et bredt og godt fundament i ortopedi
og revmatologi i regionen.
Finansieringsordningen i dagens helsevesen gjør Martina Hansens Hospital svært
sensitiv for endringer i DRG-vekting. Sykehuset må i perioden frem mot 2020
vurdere å utvide behandlingstilbudet. Det bør etableres en arbeidsgruppe som både
vurderer bredden av tilbudet innen ortopedi og revmatologi, samt bredden i en
helhetlig behandlingsstrategi innenfor dagens kjernevirksomhet, men også vurdere
nye tilbud og fag, fortrinnsvis innenfor området muskel- og skjelettlidelser. En
etablering av et Muskel- og Skjelettsenter kan knytte til seg annen kompetanse som
fysikalsk medisiner, nevrolog, anestesilege med kompetanse for drift av en
smertepoliklinikk.

MHH 2016

31

Innenfor ortopedisk fagområde kan det være hensiktsmessig å styrke de
grenspesialiteter der etterspørselen er stor og forventes å stige. Innen ryggkirurgi,
fotkirugi og albuekirurgi kan det ligge an til en underdekningen i regionen. For å sikre
tilstrømming av pasienter fra yngre generasjoner vil det være interessant å utrede
muligheter for etablering av en idrettsskadepoliklinikk.
Innen revmatologi bør det i perioden samhandler med Bærum Sykehus for å etablere
et bredere revmatologisk tilbud med indremedisinsk kompetanse fra Bærum i
samarbeid med våre revmatologer. Her vil man kunne etablere et behandlingstilbud
innen bindevevsrevmatologi for pasientene i Asker og Bærum.

MHH 2016

32

MHH 2016

1

