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DEL I: INNLEDNING OG VURDERING

1.

Innledning

1.1
Oppgaver og organisering
Martina Hansens Hospital er et privat ideelt sykehus i offentlig helsesektor. Hospitalet har
fra 1970 inngått i det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar. Hospitalet tar også imot
pasienter fra hele landet som benytter seg av fritt behandlingsvalg. Hospitalet er organisert
som et aksjeselskap eid av den ideelle stiftelsen Martina Hansens Hospital.
Hospitalet mottar årlig sine oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF, om leveranser av
spesialisthelsetjenester. Hospitalet har som en av sine 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 et gruppe I sykehus
innen ortopedi og gruppe II sykehus innen revmatologi.
Hospitalets funksjoner
Martina Hansens Hospital leverer spesialisthelsetjenester innen elektiv ortopedisk kirurgi,
revmakirurgi og revmatologi. For å gi en helhetlig behandling har hospitalet også
støttefunksjoner innen radiologi, medisinsk biokjemi, fysioterapi, ergoterapi og
sosionomtjeneste. 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, med over 4.500 inngrep og nærmere 35 000 polikliniske
konsultasjoner i et normalår. Videre utføres det 196.000 laboratorieundersøkelser og 16.200
radiologiske undersøkelser i et normalår.
Ortopedisk avdeling er en av de største avdelingene i landet innen fagområdet elektiv
ortopedisk kirurgi. Avdelingen er inndelt i 4 faglige seksjoner for å sikre et høyt faglig nivå og
høy grad av spesialisering. Det utføres et bredt spekter av inngrep i blant annet rygg, hofte,
kne, skulder, hånd, albue, fot og ankel. Det utføres et stort antall inngrep innenfor alle
kategorier, som sikrer at kirurgene blir flinke og erfarne på det de driver med. Blant annet er
avdelingen en av de største i landet innenfor innsatte leddproteser og innenfor ryggkirurgi. I
tillegg har avdelingen høy kompetanse innen artroskopisk kne/skulderkirurgi, avansert fotog ankelkirurgi og håndkirurgi. Avdelingens leger er opptatt av at alle pasienter skal få en
grundig utredning før behandling, og at ikke-kirurgiske behandlingsformer skal være utprøvd
før kirurgi vurderes.
Revmatologisk avdeling er en av de største avdelingene i landet innen fagområdet
revmatologi og tar imot både planlagt og øyeblikkelig hjelp. Avdelingens revmatologer har
spesialkompetanse som dekker utredning og behandling av alle typer revmatiske
betennelsesaktige sykdommer i ledd og rygg, i tillegg til systemiske bindevevssykdommer og
vaskulitter. Avdelingen behandler pasienter i hovedsak med medikamentell behandling og
injeksjonsbehandling i ledd og seneskjeder. Avdelingen har også dagbehandling med
infusjoner av biologisk medisin og Aclasta mot benskjørhet. Avdelingen har en egen enhet
for bentetthetsmålinger. Moderne medikamentell behandling, særlig med biologiske
medikamenter, har ført til redusert behov for innleggelser og kirurgisk behandling av disse
sykdommene.
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Hospitalet har også en personalbarnehage som har vært et tilbud for de ansatte i over 40 år.
I 2020 besto barnehagen av 3 (4) avdelinger. Ved ledig kapasitet tar barnehagen imot
eksterne barn.
Organisering
Hospitalet ligger i Bærum kommune og hele hospitaldriften er lokalisert og organisert på
hospitalets område. Organiseringen av hospitalet bygger på sterk 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 2020 hadde hospitalet 299,78 årsverk fordelt på 331 ansatte, inkludert
personalbarnehagen.
Organisasjonskart pr. 2020:

1.2
Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag
Martina Hansens Hospitals visjon er å være pasientens førstevalg innenfor ortopedisk kirurgi
og revmatologi. Hospitalet er tuftet på det til enhver tid gjeldende lovverk, med særlig vekt
på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven.
Hovedoppgaven til hospitalet er å tilby hver enkelt pasient helsetjenester av høyeste
kvalitet, basert på styringsbudskapet fra Helse Sør-Øst.
Virksomhetside
 Hospitalet skal ha et bredt tilbud og et stort volum innenfor sine fagområder, med
unntak av operativ skoliosebehandling, maligne svulster og barn med revmatisk sykdom.
 Hospitalet skal gi riktig behandling som pasienten vil ha størst nytte av og sørge for at
pasientene får bedret livskvalitet.
 Behandlingsmetodene skal være basert på kompetanse, forskning og god klinisk praksis.
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For å kunne tilby god kvalitet på kompliserte sykehustjenester må hospitalet ha dyktige
medarbeidere og et stort volum også på enklere tjenester, for å opprettholde nødvendig
kompetanse (”øvelse gjør mester”).

Motto – Kvalitet i alle ledd
Hospitalet skal tilby kvalitet i alle ledd av pasientbehandlingen og alle ledd av hospitaldriften.
Gjennom kvalitet i alle ledd skal hospitalet bli pasienters og henvisende legers førstevalg.
Verdigrunnlag
Hospitalet bygger på de grunnleggende verdiene: kvalitet, respekt, service og omsorg.
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.
Respekt: Pasienter og pårørendes skal bli møtt med respekt. Respekt for hverandre skal også
være gjennomgående i arbeidsmiljø og arbeidskulturen.
Service: Hospitalet skal være tilgjengelig og ivareta medbestemmelsen til pasienter og
pårørende. Hospitalet skal sørge for at alle pasienter og pårørende føler seg hørt, og er
trygge på at de får den behandlingen de med størst sannsynlighet vil ha størst nytte og glede
av.
Omsorg: Hospitalet skal vise omsorg og medmenneskelighet for pasienter og pårørende som
er i en sårbar situasjon.
1.3
Mål for virksomheten
Hospitalet har i de seneste år hatt som hovedmålsetting å øke antall henvisninger gjennom
økt tilgjengelighet for pasienter og henvisere. Utover krav og målsettinger fastsatt i lovverk
og av oppdragsgiver har hospitalet flere overordnede mål som er nedskrevet i strategiplan
og spesifikke målsettinger som er fastsatt i handlingsplan for Ledelsens gjennomgang (LGG).
Overordnede mål for Martina Hansens Hospital
 Pasientene skal møtes med respekt og gis god omsorg, informasjon og service.
 Praksis i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
 Behandlingsmetodene skal være forskningsbaserte, og hospitalet skal være raske med å
ta i bruk medisinske nyvinninger når disse er kvalitetssikret.
 Hospitalet skal ha et styrings- og kvalitetssystem som tilfredsstiller kravene i forskrift om
ledelse og kvalitetsforbedring.
 Hospitalet skal bidra til å ivareta det ytre miljø ved å etterleve kravene i ISO 14001:2015.
Mest aktuelle målsettinger fra Ledelsens gjennomgang 2020
 Videreutvikle behandlingstilbud i ortopedi: konservativ behandling, poliklinikk, tverrfaglig
poliklinikk og elektiv kirurgi.
 Videreføre behandlingstilbud i revmatologi: dagenhet, poliklinikk, urinsyreklinikk,
artrittklinikk, infusjonsenhet og osteoporoseklinikk.
 God pasientflyt og pasientbehandling ved ulike avdelinger/enheter.
 Videreføre pasient- og pårørendeundervisning for å gi et helhetlig pasienttilbud.
 Utdanne spesialister i ortopedisk kirurgi og undervise spesialstudenter innen operasjon
og anestesi, og sykepleie-, fysioterapi-, ergoterapi-, sosionom- og radiografstudenter.
 Godt samarbeid mellom klinikkene - delta i tverrfaglige prosjekter og ha god
informasjonsflyt og medvirkning.
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Godt samarbeid med interessepartnere og bidra til kompetanseoverføring fra
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten.
Sørge for at alle ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre trygg pasientbehandling riktig kompetanse til riktig oppgave. Kompetanseutvikling av ansatte og ledere.
Forskningsaktiviteten skal være høyere i 2020 enn i 2019
Strykninger fra operasjonsprogrammet skal være under 4 %.
Totalt dype postoperative dype infeksjoner skal være under 1 %.
God oppfølging av klager og forbedringsforslag fra pasienter og pårørende.
Kontinuerlig arbeid med pasientsikkerhetsprogrammet og forbedringsarbeid.
Trygg og god meldekultur for rapportering av uønskede hendelser.
Godt arbeidsmiljø og under 4,9 % sykefravær.
Utføre risikovurdering av alle kritiske prosesser og ha god risikooversikt over aktiviteter.
Reell bruker-medvirkning: endringsprosesser, utviklingsprosesser, brukerutvalgsmøter,
forskning, pasientbehandling og kartlegging/undersøkelser.

1.4
Virksomhetsstyring - styrets arbeid, herunder intern styring og kontroll
Styret ved Martina Hansens Hospital arbeider etter veilederen for god virksomhetsstyring i
Helse Sør-Øst ved intern styring og kontroll. Styret mottar i alle styremøter ulike styring- og
økonomiparametere, aktivitets- og kvalitetsdata, resultater fra interne og eksterne tilsyn,
tiltaks- og handlingsplaner, øvrig virksomhetsdata og innstillinger/orientering om større
utviklingsprosjekter. Hospitalet jobber løpende med forbedringer for å sikre at krav og
forventninger i lovverk og fra oppdragsgiver etterleves.
God virksomhetsstyring er vesentlig for MHH. Det arbeides systematisk for å sikre
etterlevelse av lover og forskrifter, krav fra oppdragsgiver, interne mål og krav, samt krav fra
eier. Forskrift om Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og veilederen God virksomhetsstyring –
Grunnlag for god pasientbehandling er rammeverket for virksomhetsstyring og intern
kontroll ved MHH. Hospitalet har styrende dokumenter som beskriver virksomhetsstyring og
oppfølgingssystemet, som skal gjelde på alle nivå i organisasjonen.
MHH skal følge lover og forskrifter som gjelder for virksomheten. Når tilsyn og revisjoner
avdekker avvik, eller egne tiltak avdekker brudd på ulike bestemmelser, har hospitalet
rutiner for å lukke avvik. Dette følges regelmessig opp i møter mellom avdelingene og
klinikkledelsen.
Hospitalet oppdaterer risikovurderinger innen måloppnåelse tertialvis, både på klinikk- og
hospital-nivå. Økonomisk risiko oppdateres og rapporteres til styret kvartalsvis. Hospitalet
gjennomfører også risikovurderinger i forbindelse med større prosjekter og
omstillingsprosesser, og for kritiske områder innen pasientsikkerhet.
Administrerende direktør sin ledergruppe gjennomfører årlig Ledelsens gjennomgang (LGG),
for å kvalitetssikre at hospitalet etterlever lover, forskrifter og krav fra oppdragsgiver på en
hensiktsmessig og effektiv måte. Administrerende direktør har gjennom 2020 hatt jevnlige
oppfølgingsmøter med klinikkene og stabene, der måloppnåelse og status er gjennomgått og
tiltak er drøftet. Klinikksjefene har hatt regelmessige oppfølgingsmøter med sine
avdelingssjefer.
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Hospitalet jobber kontinuerlig med å forbedre kultur for å forebygge, avdekke og melde om
feil/mangler eller forbedringer. Registrering og behandling av uønskede hendelser er en del
av kvalitetssystemet og en naturlig del av ordinær drift. Oppfølging av uønskede hendelser
er et viktig bidrag i arbeidet med systematisk forbedring. Oppfølging har fått større fokus i
organisasjonen og er blitt mer helhetlig. Ved noen av de mest alvorlige hendelsene gjøres
det systematiske hendelsesanalyser. Analysene skaper en felles plattform for å forstå
hendelsen og gir et viktig bidrag til arbeidet med systemforbedring.
De fleste avdelinger har god meldekultur og det forventes av ledere på alle nivåer i
organisasjonen at det arbeides med å styrke denne. Innføring av Kompetanseportalen i
begynnelsen av 2021 og etablering av kompetansekrav knyttet til uønskede
hendelser/avviksregistrering forventes å bidra til å ytterligere styrke melde- og
forbedringskulturen.
MHH har et eget revisjonsprogram for miljøledelse, som en del av det sertifiserte
miljøstyringssystemet ISO 14001. Resultat fra disse revisjonene legges frem for ledelsen i
forbindelse med ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet.
Interne revisjoner brukes aktivt som et verktøy i det systematiske kvalitetsarbeidet. Det er et
viktig supplement til tilsyn som eksterne myndigheter og revisjoner som konsernrevisjonen
gjennomfører.
HMS-arbeidet ved hospitalet består av aktiviteter som vernerunder, medarbeidersamtaler
og arbeidsmiljøundersøkelse. Dette skal sikre et dokumentert, planmessig og systematisk
HMS-arbeid, med obligatoriske aktiviteter. Ansvar for HMS-arbeidet ligger i lederlinjen, og
det forutsettes et tett samarbeid med lokale verneombud i kartlegging og utarbeiding av
tiltak når det avdekkes helse- eller miljøskadelige forhold. Hospitalet gjennomfører årlige
kartlegginger med vernerunder og ForBedrings-undersøkelse.
I 2020 har ledelsen rapportert jevnlig til styret om status om beredskapsavtaler,
vaktordninger, smittevernstiltak og konsekvenser for drift og økonomi.
1.5
Medvirkning fra brukere og ansatte
Hospitalet sikrer ansattes medvirkning gjennom fagforeningene og vernetjenestens
representasjon i råd, utvalg og ved ansattes representasjon i styret for Martina Hansens
Hospital AS. Ledelsen ved hospitalet har jevnlige dialogmøter med hovedtillitsvalgte og
hovedverneombud, for å sikre gjensidig informasjon og drøfting av sentrale saker. I
omstillingsaker som har betydning for ansattes arbeidsforhold gjennomføres det formelle
drøftinger etter Hovedavtalens bestemmelser.
I 2020 oppnevnte styret for Martina Hansens Hospital nye medlemmer til brukerutvalget. Ett
av medlemmene stilte ikke til gjenvalg og brukerorganisasjonene FFO (Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon) og SAFO (Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner) fikk
anledning til å fremme nye kandidater. På bakgrunn av kandidatene som ble fremmet av
brukerorganisasjonene og innstilling fra administrerende direktør oppnevnte styret 4
representanter, som sitter til februar 2022. Brukerutvalget har lagt Helse Sør-Øst sine 13
prinsipper for Brukermedvirkning på systemnivå til grunn for sin virksomhet.
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Brukerutvalget har gjennomført 5 møter i 2020, 3 av møtene ble utført digitalt som følge av
koronapandemien. På møtene har ledelsen presentert informasjon om aktiviteter,
kvalitet/forbedringsarbeid, budsjett 2020, oppdragsdokument, årlig melding 2019, status
drift iht. koronapandemien, samarbeid VVHF, status pasientparkering, bassenget,
byggeprosessen, strategiprosessen og status prosjekter (implementering av HRadministrative systemer, styrket autentisering, sikker print, nye ID-kort). Leder av
Brukerutvalget deltar på sykehusets kvalitetsutvalg, strategisamling, styremøter og
styreseminar. Brukerutvalgets medlemmer har deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med
utbyggingen og organisering av pasientflyt ved sammedagsinnleggelse ved ortopedisk
mottak. Utvalget har også vært deltakende i prosjektet «hjemmoppfølging av
revmatologiske pasienter» med appen Dignio.
I byggeperioden har medvirkningen blitt sikret gjennom styringsgruppen og ressursgruppe
utbyggingsprosjektet. Ressursgruppen har i siste delen av prosjektet bidratt med innspill og
testing av ikke-medisinsk, løst inventar, for å sikre gode løsninger/møbler for
pasientgruppene som skal benytte nybygget.

2.

Vurdering av virksomheten

2.1
Positive resultater og uløste utfordringer
Overordnet har året 2020 blitt vurdert som et driftsår utenom det normale for Martina
Hansens Hospital.
Hospitalet inngikk samarbeidsavtale med Vestre Viken HF (VVHF) i første bølge av
pandemien. Avtalen ble inngått for å best mulig utnytte arealer, helsepersonell, MTU, og
andre tjenester i forbindelse med koronapandemien. Avtalen innebefattet omdisponering av
areal og utlån av personell med hjemmel i Helseberedskapsloven § 4.1, samt kongelig
resolusjon av 6. mars 2020. I første bølge av pandemien ble det meste av elektiv virksomhet
ved hospitalet stengt ned og rundt 200 helsepersonell ble omdisponert til arbeid for Bærum
sykehus (BS). Arealene til hospitalet ble brukt til kreftpoliklinikk og ortopedisk akuttkirurgi.
I perioden med nedstenging 16. mars til 15. mai 2020 hadde hospitalet en aktivitet på 64,2 %
i antall utskrivninger døgnbehandling, reduksjon på 93,2 % i antall oppholdsdager
dagbehandling og reduksjon på 62,5 % i antall inntektsgivende polikliniske opphold, i
henhold til budsjettert aktivitet til sørge-for-ansvaret. I sammenheng med samarbeidsavtale
med VVHF gav oppdragsgiver Helse Sør-Øst sine garantier knyttet til bortfall av inntekter og
økte kostnader knyttet til avtalen.
Høsten 2020 har operasjonsaktiviteten vært på 90 % av ordinær aktivitet i henhold til
planlagt aktivitet. Det er ulike grunner til at aktiviteten har vært litt lavere enn planlagt. En
av årsakene er organisering/planlegging av oppstart i nybygget som har gjort det
utfordrende å kjøre full drift enkelte perioder. Ortopedisk klinikk har også hatt
bemanningsproblemer på operasjonsavdelingen som har ført til reduksjon i
operasjonsprogram ut året. Klinikken har jobbet med rekruttering til operasjon og anestesi
og forventer at bemanningen er mindre sårbar i 2021. Klinikken planlegger å være tilbake i
full operasjonsdrift i løpet av januar 2021.
Ved nedstenging av planlagt aktivitet ble de aller fleste timene til pasienter utsatt og det ble
det lengre for pasienter å vente på utredning, operasjoner og kontroller. Fra og med mars til
midten av mai 2020 hadde hospitalet 2362 utsettelser av planlagte avtaler som følge av
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koronapandemien. Det utgjør 79 % av alle utsettelsene i denne perioden. Hospitalet hadde
en stor økning telefonkonsultasjoner i perioden 16. mars til 14. mai 2020.
Fra og med midten av mai og ut året 2020 var hospitalet i tilnærmet ordinær drift. Hospitalet
fortsatte å ha samarbeidsavtale og dialog med VVHF høsten 2020, men hadde i større grad
en målsetting om å opprettholde planlagt aktivitet med eget personell, i henhold til føringer
fra Helse Sør-Øst. På denne måten har hospitalet kunnet redusere ventelister for pasienter i
denne perioden.
Som en følge av pandemien ble noen utviklingsoppgaver satt litt på vent. Blant annet gjelder
dette ny strategiplan for MHH og gjennomgang/revidering av HMS- og kvalitetsarbeidet.
Hospitalet måtte også utsette videreføring av lederutviklingsprogrammet som startet opp i
2019, som hospitalet var godt i gang med da pandemioppgavene overtok i mars 2020. Det
ble en hard prioritering av hvilke oppgaver hospitalet maktet å gjennomføre og
implementeringen av nye HR-administrative systemer ble en prioritert oppgave.
2.2
Evaluering av egen virksomhet og organisering
Hospitalet har ikke gjort noen store organisatoriske endringer i løpet av 2020, men har hatt
flere omstillingsprosjekter og hendelser som har påvirket organisasjonen. En av de største
organisatoriske utfordringene i 2020 i har vært omstillinger og endringer knyttet til
koronapandemien. Hospitalet har også i perioden innført nye HR-administrative systemer
som har medført store endringer i arbeidsprosesser for både HR-medarbeidere og ledere. I
tillegg har hospitalet har åpnet en ny sykehusfløy som har påvirket arbeidsprosesser og
arbeidsflyt for ledere og ansatte.
Koronapandemien
Året 2020 har betydd store endringer for ansatte med tanke på organisering av
arbeidsrutiner av hensyn til smittevern. Alle ansatte har opplevd store restriksjoner både
privat og på jobb, med krav til avstand mellom kollegaer, reiseforbud, digital
møtevirksomhet og økt bruk av munnbind i arbeidstiden. Råd og retningslinjer har endret
seg fort i denne perioden og det har vært vanskelig for ansatte å få med seg alle endringer.
Flere ansatte har fått endrede arbeidsoppgaver som følge av koronapandemien. Hospitalet
innførte adgangskontroll i tråd med nasjonale føringer. Frem til sommeren 2020 ble
adgangskontrollen bemannet av ansatte fra ulike avdelinger ved hospitalet. Etter sommeren
ble Securitas leid inn for å bemanne adgangskontrollen ut året. Adgangskontroll fortsetter så
lenge det er behov for det i 2021. Organisering og bemanning av adgangskontrollen ble styrt
av stab for Organisasjonsutvikling.
I perioden 16. mars til 15. mai 2020 lånte hospitalet ut personell til VVHF. I perioden med
utlån av helsepersonell opprettholdt MHH arbeidsgiveransvaret og lønnsutbetalingen til
utlånt personell. Daglig instruksjonsmyndighet ble ivaretatt av leder ved enheten hvor
personellet ble utlånt til.
Ortopedisk klinikk la midlertidig ned sin planlagte aktivitet 16. mars 2020. Da det ble
besluttet at klinikken skulle stenge ned aktiviteten satte timebestillingene og
innleggelseskontoret i gang en intensiv jobb med å ringe til pasienter og utsette
pasientavtaler. Pr. 27. mars 2020 var nesten samtlige ortopediske kirurger, anestesileger,
intensivsykepleiere og renholdere overført til arbeid for BS. I tillegg ble 30 sykepleiere, 3 stk
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operasjonssykepleiere og 3 stk fysioterapeuter overført. De fleste sykepleierne ble overført
til akuttmottak eller infeksjonspost (covidposter). I løpet av april/mai 2020 begynte ansatte
gradvis å overføres tilbake til MHH og klinikken kunne starte å gjenoppta ordinær drift.
Ved revmatologisk klinikk ble 5 leger, 5 sykepleiere og nesten samtlige bioingeniører lånt ut
til BS. Noen av revmatologene deltok i arbeidet med å drive infeksjonspost (covidposter),
mens andre var med i driften av øvrige avdelinger på BS. I pandemiens første runde besto
den daglige driften på revmatologisk avdeling MHH av 2 til 3 ø-hjelps leger på infusjonsenhet
og poliklinikk. De andre legene som ikke var utlånt til BS hadde telefonkonsultasjoner med
pasienter. På samme tid fikk kreftavdelingen på BS låne størstedelen av revmatologisk
poliklinikk sine lokaler, slik at immunsupprimerte pasienter kunne behandles på et «koronafritt» sykehus. Selv om det var en utfordrende periode for de ansatte, har klinikken vurdert
at «totalhåndteringen» gikk veldig bra.
I slutten av mai 2020 var hospitalet tilbake i 80 % ordinær drift, med videreføring av strenge
smittevernhensyn, beredskapsledelse og samarbeid med VVHF. Høsten 2020 laget
avdelingene planer for ulike scenarioer/konsekvenser ved en eventuell bølge nr. to i
samfunnet og en ny runde med omdisponering av personell. I tillegg ble det laget planer for
scenarioer for omorganisering og nedstenging ved eventuelt utbrudd på ulike
avdelinger/enheter.
I hele koronapandemien har hospitalet tilrettelagt for at ansatte som har mulighet til det kan
jobbe hjemmefra, i henhold til nasjonale føringer. Det har vært et effektivt tiltak for å
redusere antall medarbeidere på samme område på samme tid og for å redusere
unødvendig reising. Det har betydd at en stor andel av administrativt personell har jobbet
helvis eller delvis hjemmefra i nesten hele 2020. Erfaringene fra arbeidsgiver er at
hjemmekontor har fungert tilfredsstillende. For ansatte har erfaringene med hjemmekontor
vært ulike. For noen har det fungert fint for, mens andre har opplevd kaos og flytende
overgang mellom jobb og privatliv, men andre har kjent på mangel på sosial kontakt og
samhold med kollegaer.
Hospitalet har ikke hatt behov for å permittere helsepersonell som har jobbet med
hospitaldriften. Hospitalet måtte derimot stenge ned bassenget midlertidig av hensyn til
smittevernet. Som følge av nedstengingen av bassenget ble bassengpersonell, totalt 0,8
årsverk fordelt på 3 ansatte permittert.
Nye HR-administrative systemer
Hospitalet besluttet sommeren 2019 å kjøpe HR-tjenester fra Sykehuspartner. Det ble
inngått avtale mellom MHH og Sykehuspartner HRØR (SP) om etablering og implementering
av HR-administrative systemer knyttet til: Rekruttering og ansettelse, ressursstyring,
personalportal, lønn, refusjon, kompetanse og spørreundersøkelser. I løpet av våren 2020
ble systemene Personalportalen/Paga, Gat/MinGat, Personalhåndboken og Læringsportalen
implementert og tatt i bruk ved hospitalet. Første lønnskjøring fra SP var 1. april 2020.
Arbeid med implementering av kompetanseportalen fullskala startet i slutten av oktober
2020. Opplæring av pilotgruppe starter i januar 2021 og portalen er planlagt å være
tilgjengelig for alle ansatte til juni 2021.
Overgangen til nye HR-systemer har medført store endringer i arbeidsoppgaver og
arbeidsprosesser for samtlige HR-medarbeidere. Store deler av arbeidet som tidligere ble
utført av en og en ansatt manuelt, er nå digitalisert og kan utføres av flere ansatte. Mye av
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ansvaret og oppgavene som tidligere lå hos HR-avdelingen er nå overført til ledere med
personalansvar. HR-avdelingen har som følge av dette fått nye oppgaver i henhold til
opplæring/rådgivning, lederbistand og kontroll.
Innføring av nye HR-systemer har vært krevende for ledere med personalansvar. Ledere har
fått mange flere systemer å forholde seg til og flere arbeidsoppgaver å sette seg inn i, som
HR-avdelingen tidligere har håndtert. Opplæring og implementering midt i
koronapandemien ble en ekstra frustrasjon for flere ledere som også var i full drift. Selv om
implementeringsperioden har vært utfordrende har opplæringen og støtten fra
Sykehuspartner vært god og HR-medarbeidere har jobbet hardt for å bistå ledere som har
hatt behov for dette.
Ved implementering av HR-administrative systemer har hospitalet fått en mer moderne og
digitalisert tjeneste, mer effektive arbeidsprosesser, bedre integrasjon mellom systemer,
bedre tilgjengelighet på lederverktøy, retningslinjer, rutiner og maler, bedre
styringsinformasjon, rapporter og analyser og ikke minst en mer robust tjenesteleveranse.
Det vil imidlertid ta noe tid før hospitalet ser den fulle effekten av systemene, da
implementeringssåret har vært et svært krevende år på andre måter.
Åpning av ny sykehusfløy høsten 2020 – testing og igangsetting
Etter litt over 2 års byggeaktivitet overtok hospitalet den 28. august 2020 en helt ny
sykehusfløy (Vestfløyen). Tirsdag 8. september 2020 ble Vestfløyen offisielt åpnet av
helseminister Bent Høie. Den nye fløyen er på 5000 kvm og går over 7 etasjer, inklusive 2
tekniske etasjer. I alle etasjene er det skallarealer som kan utvikles til nødvendige
funksjonelle arealer på et senere tidspunkt.
Hospitalet har benyttet byggeperioden til å planlegge for innflytting i den nye sykehusfløyen.
Spesielt har ortopedisk klinikk gjennom 2020 hatt fokus på planlegging av pasientflyt og
arbeidsflyt i de nye arealene. Etter overtakelsen av hospitalet og under ledelse av
avdelingsledere startet en periode med prøvedrift, testing, opplæring og tilpassing av
organisasjonen til nye arealer.
Grunnet koronapandemien, smitteverntiltak og arealbehov ble deler av Vestfløyen ferdigstilt
før tid og overtatt av hospitalet i mai 2020. Uforutsett hendelse med vannlekkasje juli 2020
medførte imidlertid at overtatt areal og delvis ferdigstilte areal måtte avsperres/utbedres.
Etter overtakelse av Vestfløyen i sin helhet har oppfølging av feil- og mangellister i
kombinasjon med en relativt rask innflytting medført flere hendelser med utløst brannalarm
og ulemper med renhold og pasientlogistikk. Innflytting i den nye fløyen har vært spesielt
krevende for teknisk avdeling ved hospitalet. For de ansatte ved avdelingen har dette
medført blant annet nye rutiner, opplæring i nye tekniske systemer, implementering av nytt
FDV-system, ny vareleveranselogistikk og nye alarmsystemer.
Det første pasientarealet som ble tatt i bruk var nytt ortopedisk mottak i 1. etasje, med
preoperative undersøkelser av pasienter dagen før operasjon og klargjøring av pasienter
samme dag som operasjonen. Mottaket ble tatt i bruk 14. september 2020. Arealet har 7 nye
konsultasjonsrom, nytt venteområde for pasienter og vaktrom/arbeidsstasjon til sykepleiere.
I oppstartsfasen hadde de ansatte fokus på optimalisering av løsninger for pasientflyt og
venteområder for pasienter som skal klargjøres til operasjon før de følges opp til
innledningen i 4. etasje. Innledningen og blokkaderom i 4. etasje ble tatt i bruk 15. oktober
2020.
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Mandag 12. oktober 2020 ble de første pasientene flyttet inn i den nye sengefløyen. Den nye
sengefløyen har 8 nye 2-manns sengerom, 1 isolat, nytt vaktrom, arbeidsstasjoner, skyllerom
og pause/møterom for sykepleiere. Utvidelse av ansattarealer i 3. etasje har vært spesielt
nyttig i koronapandemien med økt smittevernhensyn, med krav til avstand og
risikovurdering i forhold til ansatte som jobber tett.
Forberedelser og testing av den nye operasjonsstua (operasjonsstue nr. 8) startet i midten av
oktober 2020. Som en del av planleggingen før stua ble tatt i bruk arbeidet klinikken med en
ny operasjonsmal, med plan for hvilke inngrep som settes opp på de ulike operasjonsstuene i
de ulike ukedagene. Ibruktakelse av den nye operasjonsstuen ble utsatt til 14. januar 2021,
primært som følge av utbedringsarbeider på himlinger, da disse viste seg ikke å være
optimale i henhold til renhold. Himlingene ble byttet i julen 2020. Den nye operasjonsstuen
er planlagt benyttet til ryggkirurgiske inngrep. Utfordring med himlinger gjaldt også ny
sterilsentral i U1 og ibruktakelse av denne ble utsatt til 2021. Det er planlagt idriftsetting av
ny sterilsentralen i mars 2021.
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DEL II: RAPPORTERINGER

3.

Oppfølging av styringsbudskap for 2020

3.1

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen

3.1.1

Ventetid og fristbrudd

 Gjennomsnittlig ventetid, målt som årlig gjennomsnitt, skal være under 54 dager i 2020.
Hospitalet jobber kontinuerlig med å holde ventetidene nede. I 2020 var gjennomsnittlig
ventetid ved MHH for alle omsorgsnivåer 51 dager, som er omtrent samme nivå som i 2019.
Gjennomsnittlig ventetid for revmatologisk poliklinikk lå i 2020 på 54 dager og for ortopedisk
poliklinisk konsultasjon lå ventetiden på 66,36 dager 2020. Det er en liten økning i ventetid
for ventetider til poliklinisk konsultasjon sammenlignet med året før. Ventetidene i 2020 har
vært påvirket av utsettelse av pasientavtaler som følge av koronapandemien.
3.1.2

Pasientavtaler

 Helseforetaket skal overholde minst 94 prosent av avtalene innen utgangen av 2020.
Dette måles med samme uttrekksdato som året før.
 Andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder skal øke sammenliknet
med 2019, målt ved indikatoren planleggingshorisont, avgrenses til å gjelde andre halvår
2020 sammenliknet med andre halvår 2019. Tidligere stilt krav om at det skal være
planleggingshorisont for bemanning og timetildeling på poliklinikker på minst 6 måneder
gjelder fortsatt.
Før koronapandemien fikk alle ortopediske pasienter innkalling til time i første brev fra
hospitalet, som er innenfor kravene til 6 måneders planleggingshorisont. I forbindelse med
nedstengingen i mars 2020 ble det opprettet «ventelister» for å holde orden på
henvisningene. Fra omtrent mai/juni 2020 startet ortopedisk klinikk å gjenoppta arbeidet
med å gi innkalling til time i første brev og har fortsatt med dette ut året.
Fristbrudd har holdt seg på omtrent samme nivå de siste årene. I 2019 hadde hospitalet 19
fristbrudd. I 2020 hadde hospitalet 247 fristbrudd. Fristbruddene er som følge av utsettelser
av polikliniske pasientavtaler under koronapandemien.
3.2

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

3.2.1

Kvalitet og pasientsikkerhet

 Helseforetaket skal rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring innen 1. september 2020, herunder hvordan den årlige
gjennomgangen er lagt opp og erfaringer så langt.
DNV gjennomførte i oktober 2020 for MHH en ISO 9001:2015 oppfølgningsrevisjon med
hovedfokus på etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring. Oppfølgning av
funnene har vært tema på administrere direktør sine ledermøter.
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3.2.2

Pasientsikkerhet

 Andel somatiske pasientopphold med pasientskade, målt med metoden GTT, skal
reduseres sammenliknet med 2019.
GTT vurdering av journalene for 2020 er gjennomført til og med august 2020. I 2019 ble det
ikke avdekket noen GTT pasientskader, fra januar 2020 frem til august 2020 ble det avdekket
2 GTT pasientskader. Hospitalet kommer til å gjennomføre oppfriskningskurs for GTT timer i
mars 2021, i samarbeid med Helsedirektoratet.
3.2.3

Legemidler

 Helseforetaket skal i samarbeide med det regionale helseforetaket og Sykehusapotekene
HF sørge for en gjennomgang av legemiddelberedskap i helseforetakene for å sikre at
beredskapsavtalene mellom helseforetak og Sykehusapotekene HF er tilstrekkelig robust
for å møte et økende antall situasjoner med legemiddelmangel.
Beredskap var på agendaen til legemiddelkomiteen ved hospitalet i 2020. MHH er ikke en del
av HSØ sin beredskapsavtale i forhold til legemiddelberedskap, men har en avtale med
Sykehusapotekenes som har beredskapslager for «kritiske legemidler» definert ut i fra
beredskapsliste.
3.2.4

Bruk av bredspektrede antibiotika

 Samlet forbruk av bredspektrede antibiotika skal reduseres med 30 prosent i 2020
sammenliknet med 2012, målt som disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 2.
og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med enzymhemmer og kinoloner. 2020 er
siste året for Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og målepunkt for
planperioden.
MHH overvåker bruk av antibiotika via prevalensmålinger fire ganger årlig. Det er ikke
registrert bruk av bredspetrede antibiotika på prevalensmålinger i 2020. Ved behov for
behandling med bredspektret antibiotika konfererer hospitalet rutinemessig med
infeksjonsmedisiner på Bærum Sykehus. Hospitalet har generelt svært lavt forbruk av
bredspektrede antibiotika. I 2020 hadde MHH 7 pasienter som fikk behandling med
Kinoloner og 1 pasient som fikk behandling med Karbapenem.
3.2.5

Korridorpasienter

 Det skal ikke være korridorpasienter.
MHH hadde ingen korridorpasienter i 2020. Hospitalet har ikke hatt korridorpasienter på 30
år.
3.2.6

Pasienttransport

 Helseforetaket skal sikre at eldre pasienter og pasienter med hjelpebehov tilbys
ambulansetjeneste/pasienttransport på dag- og ettermiddagstid slik at de ikke sendes
hjem om natten. Dette kan innebære å øke transportkapasitet på dag- og
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ettermiddagstid. Unntak kan gjøres hvis pasienten selv ønsker å reise hjem. Et slikt ønske
skal dokumenteres.
Ved MHH reiser de aller fleste pasienter hjem på dagtid eller ettermiddag. Ingen pasienter
reiser hjem på natten. Noen få pasienter reiser hjem på kveldstid. Alle pasienter vurderes ut
fra om de har behov for transport, og hvilken type transport. Hospitalet opplever sjeldent
problemer med pasientreiser, som benyttes for pasienttransport.
3.2.7

Samarbeid med fastleger og kommuner

 Helseforetaket skal påse at fastlegene ikke brukes til administrativt arbeid som naturlig
bør tilligge sykehusene. Dette gjelder blant annet følgende administrative oppgaver:
 Videre henvisning til undersøkelser og kontroller basert på funn og vurderinger gjort
av spesialisthelsetjenesten.
 Rekvisisjoner på bildediagnostikk eller laboratorieanalyser som ledd i sykehusets
vurderinger.
 Rekvirering av pasientreiser til og fra undersøkelser i sykehus.
 Sykemeldinger for sykehusopphold og den første tiden etterpå, frem til neste
kontroll hos fastlege eller ny vurdering hos spesialist, hvis det er indikasjon for det.
 Resept på nye legemidler, ved endret dosering og ved skifte av legemidler. Vanskelig
tilgjengelige medikamenter gis med ved utskrivning for de første dagene.
Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus» bør legges til
grunn for samarbeidet med fastlegene.
Hospitalet legger Legeforeningens «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og
sykehus» til grunn for samarbeidet med fastlegene.
3.2.8

Epikriser somatikk

 Minst 70 prosent av epikrisene skal være sendt innen 1 dag etter utskrivning fra somatisk
helsetjeneste.
Ved ortopedisk klinikk var gjennomsnitt for epikriser som var sendt innen 1 dag etter
utskriving 52,7 % i 2020. Hospitalet har ikke beregnet statistikk for gjennomsnitt for epikriser
som var sendt innen 1 dag etter utskriving for revmatologisk klinikk, da klinikken har primært
polikliniske pasienter. Gjennomsnitt for epikriser som er sendt innen 7 dager for både
ortopedisk og revmatologisk var på 85,2 % i 2020.
3.2.9

Beredskap og sikkerhet

 Helseforetaket skal følge opp nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2019.
 Helseforetaket skal videreutvikle beredskapen i tråd med Nasjonal beredskapsplan mot
utbrudd av alvorlig smittsomme sykdommer, og implementere Handlingsplan for et
bedre smittevern.
I henhold til nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2019 har hospitalet i 2020 igangsatt
etablering av styringssystem innen informasjonssikkerhet og gjennomført en større
oppgradering nødstrømsystemer og gassforsyning.
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Ny kartlegging innen brannvern i løpet av 2020 har identifisert forbedringsområder innen
opplæring og øvelser som gjennomføres i 2021.
Internrevisjon gjennomført høsten 2020 innen medisinsk utstyr avdekket
forbedringsområder som vil bli utbedret i løpet av 2021.
MHH har infeksjonskontrollprogram som er i samsvar med Lov om spesialisthelsetjenesten.
Infeksjonskontrollprogrammet er implementert i den daglige driften på hospitalet. Det er
etablert E-læringskurs i smittevernrutiner i 2020.
Alle ansatte har fått tilbud om influensavaksinering og vaksinasjonsdekning var på 62 % i
2020. Det er en kontinuerlig prosess for å øke vaksinasjonsdekningen på hospitalet.
Håndhygienedagen 5. mai i 2020 lot seg ikke gjennomføre da hospitalet var delvis ute av
drift i denne perioden.
Hospitalet ser frem til utgivelsen av veilederen til handlingsplanen for smittevern.
3.2.10 Regjeringens inkluderingsdugnad
 Helseforetaket skal samarbeide med det regionale helseforetaket om å iverksette felles
overordnet plan, herunder gi innspill til hensiktsmessige tiltak og rapporteringsrutiner.
Helseforetakene skal rapportere på status for sitt arbeid med inkluderende rekruttering i
årlig melding 2020, mens ny frist for sluttrapportering for lokale forsøk/piloter settes til 1.
mai 2021.
 Helseforetaket skal vurdere hensiktsmessige virkemidler, herunder vurdere å ta i bruk
trainee-ordninger i arbeidet med å nå målene i inkluderingsdugnaden.
MHH jobber i tett samarbeid med HSØ om aktuelle tiltak og planer for å oppfylle krav i
regjeringens inkluderingsdugnad. Hospitalet har også inngått et samarbeid med Vestre
Vikens konsept, Springbrett, for å finne de rette kandidatene som kan tilbys arbeidstrening
ved hospitalet. I 2020 har hospitalet hatt inne en kandidat på arbeidstrening i regi av
Springbrett. I tillegg har hospitalet tatt inne tre kandidater på arbeidstrening etter direkte
forespørsel fra NAV.
3.2.11 IKT-utvikling og digitalisering
 Helseforetaket må akseptere de bruksvilkårene som Sykehuspartner HF definerer for de
tjenestene som helseforetaket bruker.
 Helseforetaket skal bidra aktivt til å sanere applikasjoner og på den måten bidra til
overgangen til Windows 10 som operativsystem.
 Helseforetaket skal forelegge avvik fra regionale føringer knyttet til IKT for eget styre.
 Hovedregelen er at IKT-utstyr skal være plassert i sentrale datarom og helseforetakene
skal bidra til dette. Etablering av lokale datarom er å betrakte som avvik som skal
forelegges styret, jf. at avvik fra regionale føringer knyttet til IKT skal forelegges eget
styre. Dagens situasjon med desentraliserte datarom skal gjennomgås og tas stilling til.
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De lokale datarommene som skal bestå, skal holde et forsvarlig sikkerhetsnivå.
Helseforetakene skal gjennomføre tiltak for dette.
 Helseforetakene skal sette av ressurser til å gjennomgå eksisterende IKT- avtaler i
regionen for å avklare eierskap til og vilkår i den enkelte avtalen. Hovedregelen er at
Sykehuspartner HF skal forvalte IKT-avtaler i Helse Sør-Øst.
 Helseforetaket skal sørge for at egne bestillinger til Sykehuspartner HF er prioritert
innbyrdes og avstemt mot regionale føringer.
 Helseforetakene skal ikke bygge opp eller inneha intern IKT-kompetanse og -kapasitet
som hører hjemme hos Sykehuspartner HF.
MHH er som privat ideelt sykehus ikke forpliktet til å følge de regionale krav og føringer når
det gjelder bruk av Sykehuspartner (SP). MHH har likevel tatt et strategisk valg om bruke alle
tjenester hos SP, så fremt dette dekker behovet til hospitalet. Hospitalet følger derfor de
viktigste krav som er stilt i oppdragsdokument til helseforetak. På enkelte områder ønsker
hospitalet å oppfylle krav ytterligere. Dette gjelder blant annet å få overført alle avtaler
innen applikasjonsforvaltning til SP, herunder også kjerneapplikasjoner som Dips og
radiologisystemer. På dette området er derimot juridiske og kapasitetsmessige utfordringer
ho SP som forsinker denne prosess, ikke vilje og ønske fra MHH.
For to år siden ble gjennomført en GAP-analyse innen IKT og informasjonssikkerhet. Etter
dette engasjerte hospitalet en informasjonssikkerhetsansvarlig i 50 % stilling fra
Sykehuspartner. Dette samarbeidet har vært vinn-vinn for hospitalet og SP, der begge parter
har bidratt til å lære og utvikle hverandre. I løpet av 2021 vil hospitalet også ansette en IKTleder. Ny leder skal blant annet skal sørge for at hospitalet får koordinert og implementert
alle behov, ønsker på klinisk side på en bedre måte, samt sørge for prosjektmottak på
regionale og nasjonale prosjekter. Denne rollen har frem til nå vært spredt på flere «hoder» i
organisasjonen.
3.2.12 Samfunnsansvar
 Helseforetaket bes om å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente
metoder for å identifisere og håndtere risikoen foretakets virksomhet påfører samfunn,
mennesker, miljø og klima.
Påvirkning på samfunn, mennesker, miljø og klima var en del av ledelsens gjennomgang i
2020. Hospitalet er sertifisert i henhold til Standard for miljøstyring ISO 14001. Standarden
er integrert i virksomheten og skal sørge for at hospitalet oppnår miljømessige og
økonomiske mål. I henhold til standarden jobber hospitalet kontinuerlig med forbedring og
etterlevning av kravene. Hospitalet ble resertifisert i 2018. Hospitalet hadde
oppfølgingsrevisjon i oktober 2020.
3.2.13 Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelser
 Riksrevisjonens undersøkelser skal følges opp. De siste undersøkelsene handler om
årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester, samt bemanning av sykepleiere,
jordmødre og andre spesialsykepleiere i helseforetakene. Det skal særlig legges vekt på å
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iverksette tiltak for å redusere bruken av deltid for sykepleiere uten spesialistutdanning
og for jordmødre.
Hospitalet har i 2020 implementert Personalportalen der ansatte er oppfordret til å
registrere om de arbeider uønsket deltid. Ved ledighet i stillinger skal alle ledere gjøre en
vurdering om de kan ha ansatte som jobber uønsket deltid og ønsker å utvide sin stilling, før
en eventuell utlysning.
Hospitalet har i 2020 rekruttert bra på sykepleiersiden. Når det gjelder spesialsykepleiere
innen AIO, har hospitalet opprettet egne utdanningsstillinger innen disse fagene for å sikre
fremtidig kompetanse.
3.3

Tildeling av midler og krav til aktivitet

3.3.1

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.
Beløp i 1000 kr

Foreløpig regnskap 2020

Basisramme (1)
Forskning
Statlig tilskudd
Covid-19 inntekter (2)
ISF-refusjoner (3)
Inntekter i alt 2020

163899

37900
129237
331036

(1) I basisramme mottok hospitalet 4,3 millioner ekstra som følge av koronapandemien.
(2) Hospitalet mottok totalt 25 + 12,9 millioner i Covid-19 inntekter for 2020.
(3) I tidlig fase av koronapandemien inngikk hospitalet en beredskapsavtale med Vestre
Viken HF (VVHF), og VVHF Bærum Sykehus (BS) overtok store deler av driften ved
MHH. Som følge av systemutfordringer ble denne aktiviteten registrert på MHH. Det
er derfor trukket ut 2,2 millioner i ISF-refusjoner som tilfalt BS.
3.3.2

Aktivitetskrav

 Martina Hansens Hospital skal i 2020 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.
Aktivitet i 2020
ISF-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm.
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret (4)
Pasientbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling (total) (5)
Antall liggedøgn døgnbehandling (total) (6)
Antall oppholdsdager dagbehandling (total)
Antall inntektsgivende polikliniske opphold (total)

Mål Somatikk

Innrapportert Somatikk

6 977

5 643

2 713
9 015
2 445
36 318

2 029
5 473
1 842
32 571
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(1) I henhold til feilregistrering av aktivitet er det trukket ut 95,722 DRG-poeng som
tilhørte BS.
(2) Det er trukket ut 52 personer fra antall utskrivninger døgnbehandling som tilhørte
BS.
(3) Det er trukket ut 121 liggedøgn døgnbehandling som tilhørte BS. Antall liggedøgn ved
hospitalet har gått ned som følge av redusert aktivitet og som følge av at ortopedisk
klinikk har redusert liggetiden for hver enkelt inneliggende pasient betydelig.

3.4

Andre rapporteringer

3.4.1

Oppfølging av andre oppdrag

3.4.2

Andre forhold ved driften

I løpet av 2020 ble det implementert og påstartet flere større prosjekter:


I april 2020 ble hospitalet en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og har
jobbet med å ta i bruk løsningen og felles nasjonale behandlingstekster.



I august 2020 startet hospitalet implementeringen av digitale ventelistebrev til pasienter.
Utsending av digitale ventelistebrev rulles ut avdelingsvis fra januar 2021.



Våren 2020 inngikk hospitalet avtale med ny tøyleverandør Nortekstil. Høsten 2020 ble
nye tøyautomater for henting og levering av tøy ble tatt i bruk for alle avdelinger.



I sammenheng med overtakelse av nybygget i 2020 har hospitalet inngått avtale om
teknisk styrings- og dokumentasjonssystem for trygg eiendomsdrift (FDV-system) og nytt
digitalt sporingssystem. Sporingssystemet skal bidra til bedre sikkerhet og
logistikk/oversikt over flergangs- og engangsoperasjonsmateriell.



Felles system for bildehåndtering (UL, MR, Rad og Lab) var under planlegging i 2020.
Hospitalet ønsker nå å kunne være med på ny regional løsning som er besluttet av HSØ.



Hospitalet evaluerte i 2020 informasjonssikkerheten. En rapport om status og
forbedringsområder ble presentert for ledergruppen og styret høsten 2020. Flere av
forbedringstiltakene er planlagt implementert i løpet av 2021. Internrevisjon på området
vil bli gjennomført ved utgangen av 2021, med støtte fra SP.



I 2020 ble det utført en evaluering av bassengdriften ved hospitalet. Det ble utarbeidet
en evalueringsrapport med innstilling om nedleggelse av drift. Rapporten ble presentert
for til ledergruppen høsten 2020. Rapporten har vært til høring hos berørte
pasientgrupper, arbeidstakerorganisasjoner og leietager av bassenget. Rapporten ble
presentert for styret Martina Hansens Hospital i slutten av 2020. Rapporten ble sendt
videre til høring hos berørte kommuner i slutten av 2020. Beslutning fattes av styret i
2021.

19



Våren 2020 startet Revmatologisk klinikk et prosjekt for å se på om hjemmeoppfølging av
pasienter med revmatoid artritt (leddgikt) via en app gir like god oppfølging som
polikliniske kontroller på hospitalet. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Sør-Øst,
London School of Economics og MHH. Inkluderingen av 218 pasienter ble gjennomført i
løpet av juni 2020, og prosjektet vil i første omgang gå i ett år.



Våren 2020 starten ortopedisk klinikk et prosjekt for "hjemmekontroll" av alle pasienter
som er operert med kneprotese eller hofteprotese. Tidligere ble disse pasientene
kontrollert av sykepleier ved fysisk oppmøte på poliklinikken. Pasientene svarer nå i
stedet på en elektronisk spørreundersøkelse hjemmefra. Svarene blir gjennomgått av en
sykepleier og pasienter som angir problemer eller spesielle behov, blir fulgt opp via
telefonkonsultasjon, eventuelt kalt inn til fysisk konsultasjon. I løpet av 2020 har over
500 pasienter blitt kontrollert på denne måten.



Oppdatering av Elektronisk kvalitetshåndbok og avvikssystem var planlagt gjennomført i
2020. Prosjektet ble utsatt til 2021.



Ortopedisk klinikk startet i 2019 prosjektet «Patient Journey app» med informasjon og
varslinger for pasienter som skal gjennomgå større rygg-, hofte- og kneinngrep, som et
tiltak for å redusere reoperasjoner og strykninger Det var planlagt at appen skulle være
klar til bruk av pasienter i 2020, men prosjektet har blitt utsatt til 2021.

20

DEL III:

4.

STYRETS PLANDOKUMENT

Utviklingstrender og rammebetingelser

4.1
Utviklingen innenfor opptaksområdet
I forbindelse med ide- og konseptfasearbeidet for utvidelse av Martina Hansens Hospital ble
det utført en framskrivning av aktivitet frem til 2030 innen ortopedi og revmatologi.
Sluttrapporten viste en betydelig befolkningsvekst i perioden, økt behov for
spesialisthelsetjenester og en stor økning av pasienter i aldersgruppen 80-89 år, i hospitalets
«nedslagsfelt». Rapporten beskriver et behov for utvidelse av poliklinisk og kirurgisk
kapasitet som har lagt føringen for videreutvikling av hospitalet. Rapporten antar også et
større innslag av tverrfaglig behandling i fremtiden, spesielt i forbindelse med poliklinisk
behandling. Befolkningsframskrivingsrapporter fra SSB viser også en økning i
befolkningsvekst, men tallene de siste årene viser en svakere vekst enn tallene som forelå i
2016.
Hospitalets samlede polikliniske aktivitet har økt de siste årene, og det antas at behovet vil
fortsette å øke i årene som kommer. Innen ortopedi har trenden i de siste årene vært 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 blitt søkt videre til
operasjon. Det er altså en stor del av hospitalets ortopediske polikliniske aktivitet som ikke
genererer kirurgisk aktivitet, og det har vært og vil være behov for en økning i kapasitet på
poliklinikken i framtiden.
Med de siste årenes økning av pasienter med sammensatte problemstillinger har også
ressursbruk for ortopedisk aktivitet økt. Eksempelvis har gjennomsnittlig «knivtid» per
inngrep økt betydelig i løpet av de siste årene.
4.2
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. Fra 2017 til 2018
ble inntektsreduksjonen ytterlige dramatisert på grunn av overgang fra kostnadsvekter (KVA)
til kostnad pr. pasient (KPP). Helse Sør-Øst har gitt en delvis kompensasjon for dette
inntektsbortfallet, men det avventes en varig forutsigbarhet på dette. Fallende vekter har
også gitt et inntektsbortfall knyttet til oppgjør fra andre regioner.
For å kunne fortsette å holde kostnadsnivå nede og gjennomføre nødvendige omstillinger, er
hospitalet avhengig av forutsigbare leveranser fra Sykehuspartner med en relevant fordeling
av regionale kostnader. MHH ønsker å endre seg raskt og ta i bruk nye pasientvennlige
løsninger, øke sikkerhet, gi effektiv behandling og muliggjøre automatisering og digitalisering
av en del manuelle prosesser.
En forutsigbar inntektsmodell for elektive spesialistsykehus og raske leveranser fra
Sykehuspartner trekkes frem som helt vesentlige faktorer for bærekraftige
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rammebetingelser fra hospitalet. MHH skal sørge for at pasientene velger tjenestetilbudet til
hospitalet.
Eier av hospitalet, Stiftelsen Martina Hansens Hospital startet i 2020 med å kreve husleie fra
Hospitalet beregnet utfra eiers finansielle kostnader til den nye sykehusfløyen.
4.3
Personell og kompetanse
Strategisk personell- og kompetanseplanlegging er en viktig lederoppgave og skal være
langsiktig, helhetlig og systematisk. Medarbeiderne er hospitalets viktigste ressurs. Det er
derfor viktig å sikre at hospitalets ansatte til enhver tid har den riktige og nødvendige
kompetansen hospitalet trenger, for å yte gode og moderne helsetjenester. Dette skjer
gjennom rekruttering, videreutdanning og videreutvikling. Kompetanseplaner er et viktig
redskap i den forbindelse. Både overordnede og individuelle utviklingsplaner vil være
nødvendig.
I forbindelse med implementering av nye HR-administrative systemer i 2020 fikk samtlige
HR-medarbeidere og ledere opplæring i bruk av de nye systemene. Med implementering av
Kompetanseportalen våren 2021 vil det utformes nye, sentrale kompetanseplaner for alle
ansatte og kompetanseplaner for ledere. I Fase 1 av prosjektet (Q4 2020) jobbet en lokal
prosjektgruppe med å kartlegge eksisterende kompetanseplaner/behov, og planlegging av
planer på ulike nivåer. Det er laget egen opplæringsplan for opplæring av ledere og HFadmin/superbrukere i kompetanseportalen fullskala. Det forventes av portalen kommer til å
gi en ledere en bedre oversikt over kompetansebeholdningen ved sin avdeling og lettere kan
gjøre en vurdering av kompetansebehovet deres i fremtiden.
Det er forventet økt behov for spesialutdannede sykepleiere innen operasjon og anestesi.
Hospitalet har for å møte dette behovet opprettet egne utdanningsstillinger og gir
økonomisk støtte til videreutdanning i disse fagene. Det ble i slutten av 2020 besluttet at
hospitalet skal lyses ut 3 utdanningsstillinger i 2021, en i videreutdanning i operasjon og to i
videreutdannelse i anestesi. Det vurderes løpende om det er andre fagområder som har
behov for generelle tiltak.
Hospitalet vil være i kontinuerlig utvikling fremover og det er derfor viktig å fortsette
arbeidet med å styrke kompetanse innen prosjektledelse, medisinskfaglig, teknologi,
eiendomsdrift og forvaltning.
4.4
Bygningskapital – status og utfordringer
Hospitalet har de siste årene hatt et stort behov for flere og mer moderne sengerom, flere
undersøkelsesrom, ny sterilsentral med større kapasitet og generell oppgradering av de
teknisk anleggene.
Høsten 2020 åpnet Vestfløyen med 7 nye polikliniske konsultasjonsrom, ny sterilsentral, 8
nye 2-personers sengerom og 1 isolat. Med den nye fløyen vil hospitalet opprettholde
poliklinisk- og kirurgisk kapasitet og ivareta korte ventetider for pasienter. Utvidelse med
nytt og moderne bygningsareal gir også fleksibilitet og handlingsrom for uforutsette
endringsbehov i fremtiden.
Som oppfølging av utbyggingsprosjektet (Vestfløyen) har MHH i siste del av 2020 iverksatt
arbeider med planer for eiendomsutvikling for neste 5 års periode.
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Hovedfokus i planleggingsarbeidet er å:
 utarbeide løsninger gjennom omrokkering og eventuelt nybygg for å erstatte:
- kontorbrakke som står på dispensasjon og som må rives innen neste 5 års periode
- kontorer og lagerarealer som leies til ugunstige betingelser i Lille-Martina
(tidligere personalboliger øst for sykehuset)
- uegnede kontorer i boliger på eiendommen
- parkering på areal leid av Bærum kommune
 videreutvikle radiologisk avdeling ved å innrede deler av skallarealene i plan 2
 oppgradere og utvide revmatologisk avdeling sine arealer
 etablere en overordnet oppgradering og vedlikeholdelsesplan
Alternativer for eiendomsutvikling i et 5 års perspektiv skal legges frem for styret i første
kvartal 2021. Det skal presenteres behov, mulige tiltak og alternativer, forslag til vedtak og
fremdrift.

5.

Strategier og planer

Martina Hansens Hospital sitt hovedmålsetting å øke antall henvisninger gjennom økt
tilgjengelighet for pasienter og henvisere. Hovedmålet skal realiseres gjennom godt
samarbeid med fastleger/primærhelsetjenesten, forbedring av informasjon og prosjekter
som forenkler kommunikasjon mellom behandler og pasient, herunder prosjekter på
hjemmeoppfølging og informasjon/varslinger via app.
Hospitalet startet arbeidet med ny strategiplan i 2020. Arbeidet med ferdigstilling og
styrebehandling av planen er utsatt til 2021. I tillegg til en overordnet strategi for hospitalet
har hospitalet planer om å utarbeide understrategier for teknologi/IKT, kompetanse,
kvalitet/HMS og kommunikasjon.
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DEL IV:

VEDLEGG

Vedlegg 1: Årsrapport fra Brukerutvalget MHH 2020
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