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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 14. juni 2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.10.30

Møte 4. 2017

Styremøte
19. juni 2017
kl. 10.30-15.30
Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal

Behandling av styresaker

Kl.11.30

Lunsj

Kl.15.00

Behandling av lukket sak

Kl.12.00

Behandling av styresaker fortsetter

Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.
Ved forfall vennligst gi beskjed til:
Styresekretær: Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504
E-post:
elin.onsoyen@vestreviken.no

Alternativt til:

Cecilie Søfting Monsen
Telefon: 928 64 147
Epost: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen
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Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

27/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 19. juni
Godkjenning av styreprotokoll 24. april
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 24. april

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

28/2017

29/2016

30/2017

31/2017

32/2017

33/2017

34/2017

Sak
Sak 28/2017 Virksomhetsrapport pr 31. mai 2017
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr. 31. mai Virksomhetsrapport pr 1. tertial
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr 1.tertial 2017
2. Klinikkrapportering 1.tertial 2017
Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og
Kongsberg
Vedlegg:
1. BRK forprosjektrapport
2. Referat fra HAMU 14. juni 2017
Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus
Vedlegg:
1. Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus
2. Referat fra HAMU 14. juni 2017
Etiske retningslinjer
Vedlegg:
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken
2. Etiske retningslinjer - kort versjon
3. Drøftingsreferat

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og
andre ledende ansatte.
Vedlegg:
1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og
andre ledende ansatte.
Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Helse Sør-Øst
RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF).
Utdrag fra Allmennaksjeloven.
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og
selskaper med statlig eierandel.
Infrastrukturmodernisering i HSØ - konsekvenser for Vestre Viken.
Vedlegg:
1. Datatilsynets krav om redegjørelse fra databehandlingsansvarlige i
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helseforetakene i Helse Sør-Øst vedrørende avtale om strategisk
partnerskap innenfor IKT-infrastrukturtjenester
2. Vestre Viken HF svarbrev til Datatilsynet av 15.6.17.
3. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet for regionen Helse SørØst. http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/folder/1148
4. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 14.06. 2017
35/2017

Samhandling med kommunene – status

Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2017
Vedlegg:
Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2017
Sak 37/2017 Møteplan for Vestre Vikens styre 2017
37/2017 Vedlegg:
Møteplan i Vestre Viken 2018 (årskalender for foretaket)
Orienteringer
1. Brev fra Buskerud fylkeskommune til HSØ datert 5. april
2. Protokoll fra styremøte i HSØ 27. april
3. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 3. mai
4. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 5. mai
5. Referat fra møte i brukerutvalget 5. juni
6. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
38/2017
7. Brev fra Venner av Bærum sykehus til helseministeren datert 7. juni
8. Brev fra Venner av Bærum sykehus til styret i Vestre Viken datert 7. juni
9. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum datert 8. juni
10. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 9. juni
11. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 14. juni
12. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 12. juni
13. Foretaksprotokoll for Vestre Viken datert 14. juni
ANDRE ORIENTERINGER
Status nytt sykehus i Drammen - muntlig
36/2017

39/2017
40/2017

Varslingssak.
Lukking av møte med bakgrunn i styreinstruks §5.11, offentlighetsloven §13,
helseforetaksloven 26a1, forvaltningsloven §13
Lønnsjustering for administrerende direktør. Lukking av møte med bakgrunn i
styreinstruks § 5.11
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Dato:
Saksbehandler:

12.06. 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoller fra 24. april 2017
Møte
Styremøte

Saksnr.
27/2017

Møtedato
19.06. 2017

Forslag til vedtak
Protokollen fra styremøte 24. april godkjennes.

Drammen 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig protokoll fra 24. april 2017

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

24. april 2017
Elin Onsøyen
95812504

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

Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal
24. april 2017

Kl. 12.00 – 15.30

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

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør
Halfdan Aass
Fagdirektør
Finn Egil Holm
Direktør kommunikasjon
Ørjan Sandvik
Økonomidirektør
Kirsten Hørthe
Klinikkdirektør psykisk helse og rus
Cecilie S. Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Godkjenningssaker
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 21/2017

Styrets enstemmige
Vedtak:

Protokollen fra styremøte 27. mars godkjennes.

Beslutningssaker

Sak 22/2017 Virksomhetsrapport pr. 31. mars
Administrerende direktør innledet til saken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars til orientering.

Sak 23/2017 Omstilling i klinikk psykisk helse og rus (PHR)

Administrerende direktør presenterte de faglige og økonomiske begrunnelser for saken. Den
muntlige presentasjonen med tilhørende pp-slides anses som en del av saksframstillingen og
presentasjonen brukt i styremøtet legges ved saken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Oppdrag og føringer fordrer økt tilgjengelighet og kapasitet på ambulante og polikliniske
tjenester i Vestre Viken. Bruken av døgnbehandling i foretaket er høy sammenlignet med
helseforetak som har dreiet tjenestene fra døgnbehandling til dag, poliklinisk og ambulant
behandling. Ut i fra faglige og ressursmessige hensyn ber styret administrerende direktør
om å gjøre tilsvarende dreining i Vestre Viken, inkludert utrednings- og
rehabiliteringstilbud for yngre voksne.
2. Styret støtter at det gjennomføres en omstilling og optimalisering tilbudene i tråd med
det som er gjort rede for i saksfremstillingen. Omstillingen forutsettes gjennomført i et
tempo som skal sikre en gradvis styrking av tilbudet innen ambulant virksomhet parallelt
med at det tas ut forutsatte effektiviseringsgevinster gjennom tilpasning av
døgnkapasiteten.

3. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste,
brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg med sikte på god forankring i tråd med prinsippene for
medvirkning i HSØ.
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Kommentar fra brukerutvalgets observatør i møtet:
Brukerutvalgets observatør er glad for at VVHF planlegger å trekke Brukerutvalget inn ved den
konkrete gjennomføring av tiltakene.

Hvis VVHF sikrer at pasientene får tilgang til behandling av høy faglig kvalitet, sammenhengende
tjenester og spesialiserte tilbud tilpasset den enkelte brukers behov, kan dette bli bra!

Sak 24/2017 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2018 – 2021.

2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik:

ØLP 2018 - 2021 (MNOK)
Resultat

2018
230

2019
280

2020
300

2021
360

Planforutsetninger ØLP 2018 - 2021 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett
2018.

3. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, i hovedsak
ivaretas gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger i planperioden.

4. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2018 – 2021:

Investeringsrammer - MNOK
BRK
DPS
Blakstad
MTU
Grunnutrustning inkl. ambulanse
Buffer inkl. overskuddsdisponering
IKT
Sum investeringer
Finansiell leasing
EK innskudd pensjon
Samlet investeringsramme inkl leasing og EK pensjon

2018
133
10
39
80
17
35
20
334
65
25
424

2019
125
10

2020
125
10

2021
125
10

80
17
35
20
287
65
25
377

80
17
35
20
287
65
25
377

80
17
35
20
287
65
25
377

Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i
budsjettprosessen.
5. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 65
MNOK årlig, hvorav 15 MNOK disponeres til utskifting av ambulansebiler, 30 MNOK
disponeres til MTU og 20 MNOK til utskifting av 1 mammografibuss årlig i planperioden.
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6. Styret legger til grunn at Vestre Viken HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå
følgende overordnede mål:
a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

7. Styret legger til grunn vedtatte regionale mål for planleggingen i perioden:
a. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
b. Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 %
c. Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
d. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for egen enhet
e. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

8. Styret legger til grunn følgende planforutsetninger angående aktivitet og prioritering for
perioden:
a. Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.
b. Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.
c. Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver
for seg være høyere enn for somatikk for hvert år i planperioden.

9. Styret legger til grunn at det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres
hvert år i planperioden.

10. Styret forutsetter at det planlegges med egenfinansiering for nytt sykehus i Drammen som
lagt til grunn i bærekraftanalyse ved styrets behandling av konseptfaserapport desember
2016.

11. Styret legger til grunn at foretaket skal vedlikeholde bygningsmassen i tråd med vedtatt
strategi for eiendomsområdet i helse Sør-Øst, og slutter seg til Helse Sør-Øst RHF vedtatte
mål om at vedlikehold til bygg i gjennomsnitt legges på minimum 250 kr/kvm for hele
bygningsmassen i gjeldene planperiode.
12. Administrerende direktør bes om å utarbeide tiltak som bidrar til effektivisering i
samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med
budsjettarbeidet høsten 2018.

13. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av
dialog med Helse Sør Øst.

Protokolltilførsel fra de ansattes representanter:
De ansattes representanter påpeker at det allerede er tatt ut betydelig effektivisering i foretaket de
siste årene. Mange avdelinger er svært presset i dag. Vi er usikre på om det er mulig å dekke økt
fremtidig etterspørsel etter spesialisthelsetjenester, på grunn av økt befolkning og økt andel eldre,
uten bemanningsøkning, slik det legges opp til i ØLP.

Sak 25/2017 Samarbeid med Ringerike kommune om ny legevakt og ambulansestasjon
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Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Ringerike
kommune.
Sak 26/2017 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

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

Andre orienteringer:
1. Pasientombudet i Buskerud, Anne Lene Egeland-Arnesen – årsrapport 2016
2. Status arbeid med nytt sykehus v/ administrerende direktør
3. Status arbeid med utviklings – og strategiplan 2035 v/ administrerende direktør
4. Ansettelse av ny direktør for kompetanse og HR
5. Utlyst direktørstillinger for Klinikk for medisinsk diagnostikk og Ringerike sykehus
6. Regionalt innkjøp, logistikk og økonomisystem(ERP)
7. Voldtektsmottak

Eventuelt
Ingen saker

Drammen, 24. april 2017

Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen
nestleder

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

Line Spiten
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Dato:
Saksbehandler:

14. juni 2017
Ørjan Sandvik

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

Saksnr.
28/2017

Møtedato
19.06.17

Forslag til vedtak
Styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.

Drammen, 14. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram virksomhetsrapport for mai i tråd med styrets årshjul.

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per mai 2017 er
oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

4

5

6

7

8
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

21 087

88 735

265 000

Mål

22 084

110 417

265 000

Avvik

-997

-21 682

I fjor

7 781

63 149

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

Virkelig

9 489

45 403

105 969

Mål

9 111

44 805

105 224

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

155 801

Avvik

378

598

745

I fjor

8 642

43 813

101 765

Virkelig

24 501

111 533

254 300

Mål

22 316

112 085

254 300

Avvik

2 185

-552

0

I fjor

20 799

102 291

240 123

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

Virkelig

56

55

58

Mål

58

58

58

Avvik

-2

-3

0

I fjor

56

59

59

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

Virkelig

52

48

45

Mål

45

45

45

Avvik

7

3

0

I fjor

47

49

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

2,6 %

1,2 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,6 %

1,2 %

0,0 %

I fjor

0,4 %

0,4 %

0,8 %

Virkelig

1,0 %

1,3 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,0 %

1,3 %

0,0 %

I fjor

1,0 %

2,1 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 091

7 094

7 180
7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)

10

Denne måned

Mål

7 037

7 068

Avvik

54

26

27

I fjor

7 052

7 055

7 153

Virkelig

7,2

8,1

7,5

Mål

7,0

7,5

7,1

Avvik

0,2

0,6

-0,4

I fjor

7,4

7,5

7,4

Virkelig

2 257

11 347

24 883

Mål

1 951

9 386

24 883

Avvik

306

1 961

0

I fjor

2 710

12 558

12 558
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Økonomi
Resultat fra ordinær drift pr mai viser et overskudd på 88,7 MNOK, som er 21,7 MNOK bak
budsjett. Resultat i mai måned isolert viser et overskudd på 21,1 MNOK, som er 1 MNOK bak
budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et
overskudd på 22,1 MNOK per måned. Resultatet hittil i år er 25,6 MNOK foran samme periode i
fjor.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Prognosen for 2017 er per mai i samsvar med resultatkravet på 265 MNOK. I
prognosevurderingene inngår blant annet resultateffekter av følgende:
• Lønnsoppgjøret blir 0,3 % lavere enn budsjettert, foreløpig beregnet til 13,5 MNOK.
• I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått redusert ramme for Helse Sør-Øst RHF
knyttet til lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Vestre Viken HF forventes å
komme ut med et positivt avvik på pensjon med 9,4 MNOK i 2017.
• Sykehuspartner har varslet en prognose som er 11 MNOK lavere enn budsjettert for
2017.
Se nærmere i vedlegg 1 for ytterligere detaljer.

Aktivitet

DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 598 poeng foran budsjett.
Dette er 1591 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 3,7 % per mai sammenlignet
med 2016.
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Klinikk for psykisk helse og rus har gjennomført 111533 polikliniske konsultasjoner hittil i år.
Det er 0,5 % bak budsjett, men er 9,0 % høyere enn per mai i fjor.

Det pågår arbeid med å kvalitetssikre målemetoden for antall polikliniske konsultasjoner.
Innføring for ISF for psykisk helse og rus har medført store endringer av tallgrunnlaget, og må
analyseres videre. Helse Sør Øst har nedsatt en arbeidsgruppe for å standardisere
rapporteringen innenfor region, og for å vurdere om overgangen til ISF er budsjettnøytrale for
RHFene/HFene. Administrerende direktør vil komme tilbake til dette når nødvendige
avklaringer i arbeidsgruppene i Helse Sør-Øst har gjennomført sitt oppdrag.

Omstilling psykisk helse og rus
Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
forhold til andre sammenlignbare helseforetak. All bemanning i sykehuspsykiatrien er
gjennomgått opp mot aktivitet med sikte på å effektivisere pasientforløp og redusere
overforbruk. Klinikken iverksetter en omstillingsplan som vil redusere bruk av senger og øke
ambulant og poliklinisk tilbud.
Kvalitet
Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 55 dager. Dette er lavere
enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende.

Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 48 dager, som er noe over
målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er 1 dag mindre enn samme periode i fjor. Klinikk
for psykisk helse og rus har tiltak for å øke aktiviteten og redusere ventetiden videre.

Fristbrudd
Fristbrudd er 2,6 % i mai, og er hittil i år på 1,2 %. Fristbrudd i mai måned er i all hovedsak
knyttet til Brystdiagnostisk senter. Det gjelder pasienter som blir innkalt til etterundersøkelse
Postadresse:
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etter mammografiscreening. Pasientene har kun ventet få dager over fristen. Økningen vurderes
til å være forbigående fram til sommeren knyttet til stor pasientpågang.

Korridorpasienter
I mai er det registrert 1,0 % korridorpasienter i somatikken. Hittil i år er andelen 1,3 %, tydelig
redusert fra 2,1 % i fjor. Utviklingen har således gått i riktig retning, selv om målet er et stykke
unna. Det gjøres ikke noen nye tiltak, men det kontinuerlige forbedringsarbeidet fortsetter.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i juni er 7091. Dette er 54 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år
er det 26 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,5 % mot fjoråret.

Sykefravær
Sykefraværet i april er på 7,2 %. Dette er høyere enn målet for perioden, men litt lavere enn ved
samme periode i fjor. Prognosen for sykefraværet i 2017 er på 7,5 %. Det har vært et høyt
sykefravær de første fire månedene av året, men sykefraværet er nå på vei ned.
AML-brudd
AML brudd i mai 2017 er 306 over mål, men er lavere enn ved samme periode i fjor. Målet er å
oppnå en reduksjon på 25 %. Det er igangsatt en prosess i klinikkene for å øke innsatsen med å
redusere AML brudd, og i de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i
antall brudd.
Administrerende direktørs vurderinger

Aktivitet og økonomi viser gode resultater i mai. Et overskudd på 21 MNOK betyr at foretaket er
tilbake på riktig spor og understøtter de vurderinger som ble gjort i tertialrapporten om at
redusert aktivitet i mars/april 2017 ikke var et trendskifte.

Den økonomiske situasjonen i klinikk psykisk helse og rus og Kongsberg sykehus er isolert sett
utfordrende og vil kreve lederkraft og høy realiseringsgrad på planlagte og iverksatte tiltak.
Administrerende direktør har i oppfølgingsmøter med disse to klinikkene varslet en særskilt
oppfølging av bemanning, aktivitet og status på tiltak. Klinikkene har varslet underskudd på
henholdsvis 5,9 MNOK og 3,7 MNOK i prognose. Klinikkene har presentert gode og konkrete
tiltak for å snu økonomien, og administrerende direktør forventer en betydelig bedring av
økonomien i løpet av året.

Ventetid viser tilfredsstillende måloppnåelse i mai. Korridorpasienter har også en positiv
utvikling. Det har vært høyere andel fristbrudd enn vanlig i mai, men det forventes at andelen vil
bli redusert igjen i løpet av kort tid.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.
Vedlegg:
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

21 087

88 735

265 000

Mål

22 084

110 417

265 000

Avvik

-997

-21 682

I fjor

7 781

63 149

155 801

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

Virkelig

9 489

45 403

105 969

Mål

9 111

44 805

105 224

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Avvik

378

598

745

I fjor

8 642

43 813

101 765

Virkelig

24 501

111 533

254 300

Mål

22 316

112 085

254 300

Avvik

2 185

-552

0

I fjor

20 799

102 291

240 123

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

Virkelig

56

55

58

Mål

58

58

58

Avvik

-2

-3

0

I fjor

56

59

59

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

Virkelig

52

48

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL
KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Mål

45

45

45

Avvik

7

3

0

I fjor

47

49

47

Virkelig

2,6 %

1,2 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,6 %

1,2 %

0,0 %

I fjor

0,4 %

0,4 %

0,8 %

Virkelig

1,0 %

1,3 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,0 %

1,3 %

0,0 %

I fjor

1,0 %

2,1 %

1,7 %
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Måltavle VVHF pr mai 2017
HR
Vestre Viken HF
8
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Hittil i år

Prognose

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 091

7 094

7 180

Mål

7 037

7 068

7 153

Avvik

54

26

27

I fjor

7 052

7 055

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

7,2

8,1

7,5

Mål

7,0

7,5

7,1

Avvik

0,2

0,6

-0,4

I fjor

7,4

7,5

7,4

Virkelig

2 257

11 347

24 883

Mål

1 951

9 386

24 883

Avvik

306

1 961

0

I fjor

2 710

12 558

12 558

(etterskuddsvis)

10

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

4

Ny aktuarberegning januar 2017
Budsjett 2017 (juni 2016 aktuar)
Endring januar aktuar
Ny aktuar januar 2017

MNOK
951,1
-72,8
878,3

• Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total
reduksjon i pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger
for rente som er årsaken til pensjonskostnadsreduksjon.
• I tråd med instruks fra HSØ, skal pensjonsreduksjonen tas med i resultatet
på egen linje. Det forventets at reduksjonen vil gi endret basisfinansiering i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Inntil da, holdes reduksjonen
utenfor resultat fra ordinær drift.
• Besparelsen er periodisert i med 6,1 MNOK pr måned. Total reduksjon
inkludert i resultatet er 30,3 MNOK hittil i år .
5

MVA-refusjonsordning
• Fra og med 2017 er det innført merverdiavgiftsrefusjon for
helseforetakene.
• Som følge av innføringen, er kostnadsnivået redusert i
budsjett 2017 med om lag 20 % i forhold til 2016 for alle
MVA-pliktig varer og tjenester, til sammen 330 MNOK.
Dette gjør sammenligning av kostnadsutvikling mellom
årene krevende, da 2017 er redusert med effektene av
merverdiavgift refusjonsordningen.
6

Resultat

•
•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 119,1 MNOK. Resultat hittil i år er 8,6
MNOK foran budsjett, inklusiv reduserte pensjonskostnader på 30,3 MNOK.
Resultat fra ordinær drift er 21,7 MNOK bak budsjett, men er 25,6 MNOK foran mai
i fjor. Resultat i mai fra ordinær drift er 1 MNOK bak budsjett.
7

Resultatutvikling pr måned VVHF totalt

Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned i år og i fjor. Resultat fra
ordinær drift inkluderer ikke effektene av reduserte pensjonskostnader
som følge av januar aktuar.
Det er budsjettert med overskudd på 22,1 MNOK pr måned.

8

Prognose for året
pr mai 2017

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380
- 2 489 436
- 106 151
- 826 450
- 8 693 417

- 5 271 380
- 2 480 134
- 114 151
- 813 450
- 8 679 116

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

1 013 049
579 666
24 865
5 692 065
253 872
856 607
8 293
8 428 416

1 013 049
581 666
37 365
5 672 065
253 872
851 805
4 293
8 414 116

Resultat fra ordinær drift

- 265 000

- 265 000

- 265 000

- 72 766
- 337 766

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Redusert pensjon (jan.aktuar)
Resultat

Avvik

Avviks
%
0%

- 9 301
8 000
- 13 000
- 14 301

0%
8%
-2 %
0%
0%

- 2 000
- 12 500
20 000

0%
-50 %
0%
0%

4 801
4 000
14 300

1%
93 %
0%

0%
72 766 -22 %

Resultatprognose pr mai viser et overskudd på 337,8 MNOK. Dette er 72,8
MNOK mer enn budsjettert som følge av ny aktuar beregning i januar som gir
reduserte pensjonskostnader for året. Det forventes at foretakets
basisfinansiering vil reduseres i RNB sfa reduserte pensjonskostnader. Inntil
da skal reduksjonen vises som en økning i resultatkrav ihht instruks fra HSØ.
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Brutto månedsverk 2017
• Brutto månedsverk er 25
over plan hittil i 2017

• Brutto månedsverk i juni
er 54 over plan, og 38 over
samme periode i fjor
• Brutto månedsverk i juni
er 10 månedsverk mer
enn i mai
pr juni

Jan

Feb

Sum VVHF 2017
Endring fra forrige måned

7 106
4

7 071
-35

Plan 2017
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2016
Endring i år ift samme periode

Mar
7 112
41

Apr

Mai

Jun

7 103
-9

7 081
-22

7 091
10

Hittil
i år

7 094

7 073

7 070

7 092

7 069

7 067

7 037

7 068

32

0

19

34

13

54

25

7 045

7 029

7 093

7 069

7 044

7 052

7 055

61

42

19

34

37

38

38

10

Sykefravær totalt VVHF

• Sykefravær i april 2017 er høyere enn plan, og er om lag på samme nivå
som i april i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.
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Budsjettavvik per klinikk

•
•

•

Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med
budsjett. Fem klinikker viser grønt hittil i år.
Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%,
målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i perioden. Ingen
klinikker viser gult hittil i år.
Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Hittil i år viser
Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Psykisk helse og rus, Medisinsk
diagnostikk og felles økonomi rødt.

12

Aktivitet – somatikk mai
DRG-poeng

Denne
måned

Budsjett
denne
måned

Avvik

%
Budsjett
avvik Hittil i år hittil i år

Avvik

Økning
(reduksjon)
%
avvik Hittil i fjor i år ift i fjor

%
avvik

Produsert eget HF (avdelingsopphold)
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg

AO
AO
AO
AO

4 502,3
2 608,3
1 451,5
674,7

4 487,0
2 568,2
1 372,6
717,5

21 801,9
12 907,6
7 329,8
3 551,0

21 870,4
12 444,0
7 228,9
3 488,9

161,4 1,8 % 45 698,6
-250,2 -36,1 % 3 106,0
-88,8 -0,9 % 48 804,6

45 032,3
3 656,6
48 688,9

15,4 0,3 %
40,1 1,6 %
78,9 5,7 %
-42,7 -6,0 %

-68,6
463,6
100,9
62,1

-0,3 %
3,7 %
1,4 %
1,8 %

21 485,7
12 194,3
6 841,8
3 411,3

316,2
713,3
488,0
139,7

1,5 %

43 975,2
3 326,0
47 301,2

1 723,4
-220,0
1 503,4

3,9 %

5,8 %
7,1 %
4,1 %

Totalt DRG-produksjon VVHF
VVHF
H-resepter
SUM VVHF

•
•
•

•
•

SHO
SHO

9 306,5
443,0
9 749,5

9 145,2
693,2
9 838,4

666,3 1,5 %
-550,6 -15,1 %
115,7 0,2 %

-6,6 %
3,2 %

Hittil i år er det inntektsført 48.804,6 DRG-poeng. Dette er 115,7 flere poeng enn
budsjettert.
Denne måned er det produsert 9.749,5 DRG-poeng i eget foretak. Dette er 88,8 bak
budsjett.
ISF knyttet til H-resepter er 550,6 poeng bak budsjett hittil i år. Dette må sees i
sammenheng med reduksjon i medikament kostnader. H-resept medikamentkostnader
er 22 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.
Av klinikkene viser Drammen et mindre negativt avvik mot budsjett hittil i år. Kongsberg
viser et negativt avvik mot budsjett i mai måned.
13
ISF-poeng produksjon hittil i år er foran samme periode i fjor for alle klinikker.

VVHF totale antall DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner

Antall DRG-poeng i mai er bedre enn budsjett og høyere enn i mai i fjor.

14

Poliklinikk PHR totalt

Totale antall polikliniske konsultasjoner i mai er foran budsjett og over samme
periode i fjor.

Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 0,5% bak budsjett, men 9% foran
samme periode i fjor.
15

Prioriteringsregel
Pr mai
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

171 630

164 268

4,5 %

167 606

2,4 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

54 687
41 909
14 937
111 533

51 912
37 668
12 711
102 291

5,3 %
11,3 %
17,5 %
9,0 %

56 730
41 270
14 085
112 085

-3,6 %
1,5 %
6,0 %
-0,5 %

Somatikk

4 754

4 682

1,5 %

4 703

1,1 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

1 342
395
243
1 979

1 388
390
249
2 027

-3,4 %
1,2 %
-2,2 %
-2,3 %

1 382
400
260
2 042

-2,9 %
-1,4 %
-6,3 %
-3,0 %

Årsverk

Ventetid
Somatikk
SUM PHR

55
48

59
49

-6,9 %
-1,4 %

58
45

-5,0 %
7,7 %

Polikliniske konsultasjoner har
økt med 9,0 % i PHR vs. 4,5 % i
somatikk. BUP, TSB og VOP
viser alle større vekst enn
somatikk.
Årsverk innenfor somatikk
vokser med 1,5 %, mens PHR
viser en reduksjon ift samme
periode i fjor. Det er kun BUP
som har vekst innen PHR.
Ventetid i PHR er lavere enn i
somatikk. Reduksjonen i
forhold til i fjor er større for
somatikk enn PHR.
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Produktivitet somatikk totalt
Produktivitet målt som antall DRG
pr årsverk er på 2,60 i mai. Dette
er høyere enn budsjett på 2,58
DRG/årsverk. I mai i fjor var det
produsert 2,42 DRG/årsverk.

DRG-produksjon pr
månedsverk pr måned

Hittil i år er det produsert 2,56
DRG/månedsverk. Dette er 1,4 %
høyere enn budsjett og 2,2 %
høyere enn hittil i fjor.
Hittil
i fjor

Brutto månedsverk
17 561,1
DRG-produksjon
43 975,2
DRG-poeng pr månedsverk pr m
2,50
Prosent endring fra i fjor/fra budsjett

Hittil
i år
17 859,9
45 698,6
2,56
2,2 %

Budsjett
hittil i år
17 729,4
45 032,3
2,54
1,4 %

Faktisk ift
budsjett

130,5
666,3
0,02
0,7 %

I fjor
totalt

Budsjett
i år

42 826,2 42 980,2
102 256,1 105 752,3
2,39
2,46
3,0 %
17

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Hittil
i år

MÅL

55
60
51
47
45

58
62
57
54
41

Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus

75
63
61
53
39

Gjennomsnittlig ventetid
somatikk hittil i år er 55 dager.
Mål er 58 dager.
Gjennomsnittlig ventetid ved
samme periode i fjor var på 75
dager.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR

•

Hittil
i år

MÅL

48

45

Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus

49

•

Mål for ventetid innenfor PHR
er 45 dager. Gjennomsnittlig
ventetid hittil i år er 48 dager.
Total ventetid i mai måned er
52 dager.
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Andel fristbrudd avviklet

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

Jan2017

Feb2017

mar. 17

apr. 17

mai. 17

Andel avviklet fristbrudd
Vestre Viken HF totalt
Somatikk
Psykisk helsevern og rus

1,2 %

0,0 %

0,4 %

0,9 %

0,8 %

0,5 %

1,1 %

2,6 %

1,2 %
0,2 %

0,0 %
0,0 %

0,4 %
0,2 %

1,0 %
0,2 %

0,8 %
0,4 %

0,5 %
0,0 %

1,2 %
0,2 %

2,8 %
0,0 %

1,6 %
0,5 %
1,7 %
0,4 %
0,2 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,2 %
0,3 %
0,5 %
1,4 %
0,2 %

1,4 %
0,4 %
0,3 %
0,8 %
0,2 %

0,6 %
0,4 %
2,6 %
0,2 %
0,4 %

0,6 %
0,3 %
0,8 %
0,0 %
0,0 %

1,0 %
0,7 %
3,1 %
0,3 %
0,2 %

4,1 %
0,6 %
1,7 %
0,6 %
0,0 %

pr klinikk
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

Andel fristbrudd denne måned
var på 2,6 %. Dette er 1,9 %
høyere enn mai i fjor og er 1,5
% høyere enn i april.
Mål for fristbrudd er 0%.

Andel fristbrudd avviklet i
perioden, og tall pr måned er
tilpasset rapportering til HSØ (dvs.
eks. FØD og FYS).
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Andel korridorpasienter somatikk

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus

1,3 %
1,1 %
0,7 %
2,6 %
1,8 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

2,1 %
2,1 %
1,6 %
2,7 %
3,1 %

Andel korridorpasienter somatikk
er på 1,0 % denne måned.
Andel i samme periode i fjor var
på 1,0 %.

Mål for korridorpasienter er 0%.
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Andel epikriser sendt innen 7 dager

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

95 %
95 %
100 %
100 %
95 %
100 %

86 %
87 %
87 %
90 %
87 %
75 %

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

87 %
87 %
86 %
90 %
89 %
75 %

Andel epikriser sendt innen
7 dager er 86 % denne
måned. Målet er 95%.

Definisjonskatalogen fra Helse
Sør-Øst er det fra november
gjort en forandring for epikriser:
Antall epikriser sendt/gitt på
utskrivingsdagen og andel av
denne inneholder nå også 1 dag.
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Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

87 %
85 %
91 %
85 %
87 %
88 %

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

82 %
79 %
88 %
84 %
82 %
80 %

Andel timeavtale sammen
med bekreftelse av mottatt
henvisning er 81 % i april.
Målet er 90 %.
Andel timeavtale rapporteres
etterskuddsvis en måned.
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Antall ventende over 1 år totalt

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

20
13
4
2
1
1

0
0
0
0
0
0

81
32
37
9
2
1

Antall ventende over ett år er 16 denne
måned. Dette er 38 mindre enn i mai i
fjor, og 7 færre enn i april.
Gjennomsnitt i 2016 var 69.
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Utskrivningsklare pasienter

•
•

•

Grafene viser antall liggedøgn fakturert
kommunene, pr klinikk og pr år.
Antall fakturerte døgn i mai er i tråd
med budsjett, og er 54 mindre enn på
samme tid i fjor.
Hittil i år er det fakturert 353 flere
utskrivningsklare døgn enn ved samme
periode i fjor. Hittil i år er det fakturert
984 flere døgn enn budsjettert.
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Beleggsprosent somatikk og PHR

Somatikk
PHR

2016-05

2016-06

2016-07

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

2016-12

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

87 %
67 %

88 %
67 %

94 %
61 %

89 %
65 %

83 %
69 %

84 %
70 %

88 %
74 %

88 %
67 %

91 %
75 %

91 %
75 %

89 %
72 %

83 %
62 %

87 %
68 %
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Investeringer pr kategori pr mai

Grafikken viser investeringsnivå totalt pr kategori i 2015, 2016 og 2017.
Estimat for 2017 investeringsnivå er over 2016 og 2015 for alle kategorier.
Estimat 2017 er mer enn budsjettert for bygg/anlegg og andre investeringer.
Overforbruk skyldes overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016.
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Likviditetsutvikling pr mai

Ved utgangen av mai var trekk på kassekreditt på 1190 MNOK. Dette er
425 MNOK mindre enn driftskredittrammen på 1,615 MMNOK, men og 328
MNOK mer enn budsjettert.
Trekket på kassekreditt ved utgangen av mai er 67 MNOK enn i mai i fjor.
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AML-brudd

Mål for året er en reduksjon på 25% i forhold til i fjor.
I mai er antall AML-brudd noe høyere enn i april og er over mål. Antall
AML-brudd hittil i år er lavere enn i samme periode i fjor.
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Forslag til vedtak
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial til orientering.
2. Klinikk for psykisk helse og rus gis en basiskompensasjon ut året på 3,4 MNOK på grunn
av forsinket innføring av kommunale ø-hjelpssenger.
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk-teknisk
utstyr for inntil 40 MNOK og inngå kontrakter innenfor bygg på inntil 70 MNOK for
leveranse i 2018.

Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff
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Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram 1. tertialrapportering i tråd med styrets årshjul.

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 1.tertial 2017
er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

2 812

67 648

265 000

Mål

22 083

88 333

265 000

Avvik

-19 271

-20 685

I fjor

23 685

55 368

155 801

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

Virkelig

7 858

35 914

105 669

Mål

8 492

35 694

105 224

Avvik

-634

220

445

I fjor

9 153

35 170

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

21 251

87 032

254 300

Mål

18 098

89 769

254 300

Avvik

3 153

-2 737

0

I fjor

21 977

81 492

240 123

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

Virkelig

56

55

58

Mål

58

58

58

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

Virkelig

51

48

45

Mål

45

45

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

1,1 %

0,8 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Avvik

-2

-3

0

I fjor

62

60

59

Avvik

6

3

0

I fjor

48

50

47

Avvik

1,1 %

0,8 %

0,0 %

I fjor

0,4 %

0,4 %

0,8 %

Virkelig

0,8 %

1,4 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,8 %

1,4 %

0,0 %

I fjor

2,1 %

2,4 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 081

7 095

7 180

Mål

7 067

7 074

7 153

Avvik

14

21

27

I fjor

7 044

7 056

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,1

8,3

7,5

Mål

7,4

7,6

7,1

Avvik

0,7

0,7

-0,4

I fjor

7,1

7,5

7,4

Virkelig

1 987

9 223

24 883

Mål

1 960

7 435

24 883

Avvik

27

1 788

0

I fjor

2 598

9 960

9 960

HR
AML brudd
ANTALL
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Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose
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(etterskuddsvis)
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Des

Økonomi
Resultat fra ordinær drift pr 1.tertial viser et overskudd på 67,6 MNOK, som er 20,7 MNOK bak
budsjett. Resultat i april måned isolert viser et overskudd på 2,8 MNOK, som er 19,3 MNOK bak
budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et
overskudd på 22,1 MNOK per måned. Resultatet hittil i år er 12,3 MNOK foran samme periode i
fjor.

Prognosen for 2017 er per. 1. tertial vurdert å være i samsvar med resultatkravet på 265 MNOK.

I prognosevurderingene inngår blant annet resultateffekter av at lønnsoppgjøret blir 0,3 %
lavere enn budsjettert, foreløpig beregnet til 13,5 MNOK. I revidert nasjonalbudsjett er det
foreslått redusert ramme for Helse Sør-Øst RHF knyttet til lavere pensjonskostnader enn
budsjettert. Vestre Viken HF forventes å komme ut med et positivt avvik på pensjon med 9,4
MNOK i 2017. Sykehuspartner har varslet en prognose som er 11 MNOK lavere enn budsjettert
for 2017. Avregning av aktivitet for 1. tertial etter stenging ble om lag 5,6 MNOK bedre enn hva
som ligger til grunn i rapportert resultatet for 1. tertial.
Tre klinikker rapporterer negative års prognoser 1. tertial:
–
–
–

Kongsberg sykehus -3,7 MNOK
Psykisk helse og rus – 2,8 MNOK
Klinikk for medisinsk diagnostikk -1,5 MNOK

Prehospital klinikk rapporterer et overskudd for året på 1 MNOK. Øvrige klinikker rapporterer
prognose i samsvar med resultatkrav.
Se nærmere i vedlegg 1 og 2 for ytterligere detaljer.
Aktivitet

DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 220 poeng foran budsjett.
Dette er 744 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 2,1 % per april sammenlignet
med 2016.

Etter stenging av 1.tertial er produksjon til og med april økt med 260 poeng i forhold til
rapportering pr april. Faktisk aktivitet i perioden er dermed 480 poeng foran budsjett, og 1004
poeng foran samme periode i fjor.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Klinikk for psykisk helse og rus har gjennomført 87032 polikliniske konsultasjoner hittil i år. Det
er 3,0 % bak budsjett, men 6,8 % høyere enn 1.tertial 2016.

Det pågår arbeid med å kvalitetssikre målemetoden for antall polikliniske konsultasjoner.
Innføring for ISF for psykisk helse og rus har medført store endringer av tallgrunnlaget, og må
analyseres videre. Helse Sør Øst har nedsatt en arbeidsgruppe for å standardisere
rapporteringen innenfor region, og for å vurdere om overgangen til ISF er budsjettnøytrale for
RHFene/HFene. Administrerende direktør vil komme tilbake til dette når nødvendige
avklaringer i arbeidsgruppene i Helse Sør-Øst har gjennomført sitt oppdrag.

Omstilling psykisk helse og rus
Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
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forhold til andre sammenlignbare helseforetak. All bemanning i sykehuspsykiatrien er
gjennomgått opp mot aktivitet med sikte på å effektivisere pasientforløp og redusere
overforbruk. Klinikken iverksetter en omstillingsplan som vil redusere bruk av senger og øke
ambulant og poliklinisk tilbud.
Kvalitet

Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 55 dager. Dette er lavere
enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende.

Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 48 dager, som er noe over
målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er 2 dager mindre enn samme periode i fjor,
utviklingen går således i positiv retning.
Fristbrudd
Fristbrudd er 1,1 % i april, og er hittil i år på 0,8 %. Dette vurderes som tilfredsstillende.

Korridorpasienter
I april er det registrert 0,8 % korridorpasienter. Hittil er det 1,4 % korridorpasienter, redusert
fra 2,4 % i fjor. Utviklingen har således gått i riktig retning, selv om målet er et stykke unna.
Tiltakene anbefalt av konsernrevisjonen følges opp.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i mai er 7081. Dette er 14 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år
er det 21 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,6 % mot fjoråret.

Sykefravær
Sykefraværet i mars er på 8,1 %. Dette er høyere enn målet for perioden, og høyere enn ved
samme periode i fjor. Prognosen for sykefraværet i 2017 er på 7,5 %.

AML-brudd
AML brudd i april 2017 er i tråd med mål, og er lavere enn ved samme periode i fjor. Målet er å
oppnå en reduksjon på 25 %. Det er igangsatt en prosess i klinikkene for å øke innsatsen med å
redusere AML brudd, og i de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i
antall brudd.
Tertialvise rapporteringsområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer
Vestre Viken viser gode resultater hva angår flere av kvalitetsindikatorene. Det er særlig videre
arbeid med reduksjon i andel korridorpasienter som krever oppmerksomhet, jfr. egen
rapportering. Epikrisetid for rus gikk ned i 2016, den er noe bedret igjen i år, men her

kreves et ytterligere forbedringsarbeid.

Pasientsikkerhetsprogrammet
VVHF følger opp alle områder i pasientsikkerhetsprogrammet.
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Global trigger tool
Andelen opphold som medfører skader i Vestre Viken ligger gjennomgående litt høyere enn de
nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker, men andre kvalitetsindikatorer gir ikke
holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken enn ellers i landet.

HMS
Utviklingen av indikatoren HMS – hendelser sier noe om utviklingen av meldekulturen i
foretaket. Det har vært en svak stigning totalt de 4 siste tertialene for denne indikatoren. HMShendelser fordelt på kategori viser at det er vold/trusler/utagerende atferd som utgjør den
største gruppen av hendelsestyper.

Risikovurdering Oppdrag og bestilling 1. tertial 2017
Manglende oppnåelse av mål om at det ikke skal være korridorpasienter er det eneste området
som kommer med rød risiko ved vurdering av risiko per 1. tertial 2017. Selv om utviklingen har
vært positiv i 1. tertial, vil dette fortsatt være et utfordrende område. Tiltak for å redusere
korridorpasienter følges opp.
Administrerende direktørs vurderinger
For å sikre målene innenfor tilgjengelige helsetjenester er det over lengre tid arbeidet målrettet
med oppfølging av ventende, ventetider og frister for start av helsehjelp. Dette arbeidet har gitt
gode resultater. Ventetid og fristbrudd har tilfredsstillende måloppnåelse 1. tertial.
Korridorpasienter har også en positiv utvikling, men følges opp særskilt med egne tiltak.
Når det gjelder den samlede aktiviteten utført i de somatiske sykehusene hittil i år er det godt
samsvar med det som er planlagt i budsjettet. Foretaket arbeider løpende med å bedre
utnyttelsen av kapasiteten ved poliklinikker og operasjonsstuer for å få en aktivitetsøkning i
samsvar med forutsetningene i budsjettet. Administrerende direktør er tilfreds med at
aktivitetsveksten innenfor somatikken for 1. tertial ligger 1,3 % foran budsjettet.

Omlegging av finansieringsordning for poliklinisk aktivitet fra 1.1.2017 innen psykisk helse og
rus har medført at målemetodene i 2016 og 2017 er forskjellige. Administrerende direktør vil
komme tilbake til dette når Helse Sør-Øst endelig har fastsatt hva som skal være målemetode i
fortsettelsen. Aktivitetstallene for psykisk helse og rus er som følge av dette fortsatt usikre.

Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus
behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen
aktivitet, bemanning og ventetider. Administrerende direktør har medelt Helse Sør-Øst RHF at
prognosen for aktivitet og ventetid er i samsvar med måloppnåelse for prioriteringsregelen, men
når det gjelder bemanning vil måloppnåelse ikke være mulig i 2017. Administrerende direktør
viser her til klinikkens pågående omstillingsarbeid som blant annet skal snu negative
økonomiske resultater til en kontrollert økonomisk situasjon.
Administrerende direktør viser til styresak om Samhandling i dette møtet som omtaler at
etablering av ø-hjelpssenger innen psykisk helse og rus i kommunene i liten grad er realisert
hittil i 2017. Foretaket ble trukket 6,7 MNOK for dette i budsjett 2017, og trekket ble videreført
til klinikk for psykisk helse og rus. Administrerende direktør foreslår derfor at det gis en
kompensasjon til klinikken på 50%. Denne kompensasjonen vil ikke videreføres i budsjett 2018.
Kompensasjonen er i samsvar med det som ble gjort for somatikken ved innfasing av
kommunale ø-hjelpssenger.
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Administrerende direktør er bekymret for det økonomiske avviket 1. tertial. Administrerende
direktør ser at det spesielt er nødvendig å opprettholde et høyt tempo i arbeidet med å forbedre
og effektivisere driften for å sikre resultatkravet for klinikk psykisk helse og rus. De planlagte
tiltakene forutsettes å gi økonomiske gevinster og et mer helhetlig behandlingstilbud både i
forhold til prioritering og kvalitet.

Administrerende direktør er tilfreds med at brutto månedsverk kun viser mindre avvik, samtidig
som aktiviteten er høy. Dette gir en god indikasjon på at styringsfarten knyttet til bemanning og
aktivitet er som forutsatt eller bedre.

For å sikre tidlig leveranser av medisinsk teknisk utstyr og investeringer i bygg i 2018, er det
nødvendig å starte prosessene tidlig høst 2017. Administrerende direktør ber derfor styret om
fullmakt til å iverksette anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr for budsjettåret 2018 med en
ramme på 40 MNOK og til å inngå kontrakter innen bygningsmessige investeringer for inntil 70
MNOK. Dette er i samsvar med tidligere års praksis.

Det er per 1. tertial gjennomført en risikovurdering av målene som er fastsatt for 2017 i Oppdrag
og bestillingsdokumentet. Administrerende direktør er tilfreds med at de fleste målene er
vurdert med moderat eller lav risiko for måloppnåelse. Dette viserer at det systematiske
arbeidet som gjennomføres på alle ledernivå med god involvering av tillitsvalgte, verneombud
og brukere gir gode resultater.

Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr 1. tertial til orientering.
Vedlegg:
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Vedlegg 1
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 1. tertial 2017
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Økonomi og aktivitet

Sammendrag
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 1.tertial 2017. Resultatet for VVHF pr 1.tertial
viser et akkumulert overskudd på 91,9 MNOK. Dette er 3,6 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er
9,3 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans og redusert pensjonskostnader
er 12,9 MNOK mer enn budsjettert.

Pensjonskostnader i resultat er redusert med 24,3 MNOK pr april i forhold til budsjett som følge
av en aktuarberegning foretatt i januar. Resultat fra ordinær drift, eksklusiv effektene av
redusert pensjonskostnader, viser et overskudd på 67,6 MNOK. Dette er 20,6 MNOK bak
budsjett.

I april måned var andel fristbrudd 1,1 %. Fristbrudd hittil i år er 0,8 %. Gjennomsnittlig
ventetid for avviklet helsehjelp i april var 56 dager innenfor somatikk, og 51 dager innenfor
psykisk helse og rus.
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene.

Andre forhold
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total reduksjon i
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger for rente som er årsaken til
pensjonskostnadsreduksjon. Kostnadsreduksjonen har gitt de regionale foretakene endret
basisfinansiering i revidert nasjonalbudsjett, og det forventes at vil gjennomføres en
budsjettkorreksjon knyttet til dette i løpet av 2. T, i tråd med tidligere års praksis. Inntil
budsjettkorreksjonen er på plass, holdes reduksjonen utenfor resultat fra ordinær drift.

Budsjett 2017 (juni 2016 aktuar)
Endring januar uaktuar
Ny aktuar januar 2017

MNOK
951,1
-72,8
878,3

Kompensasjon for merverdiavgift
Fra og 2017 er det innført en refusjonsordning for merverdiavgift i helsesektoren.
Refusjonsordningen innebærer at kostnader bokføres netto merverdiavgift i regnskapet i 2017,
fordi foretakene får merverdiavgift refundert via det regionale helseforetaket. Dette gir et lavere
kostnadsnivå i foretaket. VVHF er trukket 329,2 MNOK i basisfinansiering for 2017, i
forbindelse med innføring av refusjonsordningen.

Budsjetterte kostnader for 2017 er redusert med forventet merverdiavgiftkompensasjon. Det er
risiko for at faktiske refusjoner er mindre en budsjettert kostnadsreduksjon. Per 1. tertial er
VVHF refundert 83,1 MNOK i merverdiavgift. Det er budsjettert pr 1. tertial med merverdiavgift
refusjoner på 104,8 MNOK. Dette gir foretaket en foreløpig utfordring på 21,7 MNOK knyttet til
innføring av merverdiavgiftkompensasjon.
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1.1

Økonomisk situasjon

Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 1.tertial 2017.

* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i
regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.
Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling.

Resultat per 1.tertial viser et overskudd på 91,9 MNOK. Dette er 3,6 MNOK bak budsjett, og er
89,4 MNOK bak resultat per 1.tertial i fjor. Av overskuddet skyldes 24,3 MNOK reduserte
pensjonskostnader som følge aktuarberegningen foretatt i januar 2017.

Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader) viser et
overskudd på 67,6 MNOK. Dette er et negativt avvik mot budsjett på 20,7 MNOK.
Driftsinntekter er 9,3 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader
viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,4 MNOK hittil i år.

Resultat i april måned viser et overskudd fra ordinær drift på 2,8 MNOK. Dette er 19,3 MNOK
bak budsjett. Inntekter i april er 26,6 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv
finans viser et positivt avvik på 7,4 MNOK i forhold til budsjett.
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Resultatutvikling pr måned

Driftsinntekter

pr april 2017

Regnskap
denne
perioden

Budsjett
denne
perioden

Avvik
denne Regnskap
perioden hittil i år
- 851 905
- 43 159
- 66 468
- 10 426
- 15 721
- 6 046
- 147 045
- 245 707

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks
%

Regnskap
hittil i fjor

%
endring i
år ift i
fjor

ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Polikliniske inntekter
Øremerket tilskudd ”Raskere tilbake”
Andre øremerkede tilskudd
Utskrivningsklare pasienter
Andre driftsinntekter
Øvrige driftsinntekter

- 182 082
- 12 476
- 12 984
- 2 709
- 3 928
- 907
- 32 288
- 52 815

- 203 729
- 8 960
- 16 531
- 2 793
- 3 762
- 927
- 37 319
- 61 332

- 21 647
3 516
- 3 548
- 84
166
- 20
- 5 031
- 8 517

- 861 358
- 36 260
- 68 546
- 11 312
- 15 049
- 3 971
- 153 605
- 252 482

- 9 453
6 898
- 2 078
- 886
672
2 076
- 6 559
- 6 775

-1 %
19 %
-3 %
-8 %
4%
52 %
-4 %
-3 %

- 793 954
- 39 650
- 97 205
- 9 995
- 14 323
- 4 333
- 154 541
- 280 396

7%
9%
-32 %
4%
10 %
40 %
-5 %
-12 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme)

- 247 374

- 274 021

- 26 648 - 1 140 771 - 1 150 100

- 9 330

-1 %

- 1 114 000

2,4 %

Hittil i år er driftsinntektene 9,3 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er
til sammen 2,6 MNOK bak budsjett, og øvrige driftsinntekter er 6,8 MNOK bak budsjett.
Driftsinntekter hittil i år er 26,8 MNOK foran 2.tertial i fjor, en økning på 2,4 %.

Driftsinntekter i april måned er 26,6 MNOK bak budsjett. Det negative avviket er i hovedsak
knyttet til lavere ISF-inntekter og øvrige driftsinntekter enn budsjettert. Inntektssvikt i april er i
hovedsak knyttet til lavere somatisk aktivitet enn budsjettert. Det vises til kap.1.10 angående
somatisk aktivitetsutvikling i april.
Driftskostnader inklusive finans

pr april 2017
Varekostnader
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger og nedskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans

Regnskap Budsjett
Avvik
denne
denne
denne Regnskap Budsjett
perioden perioden perioden hittil i år hittil i år
76 249
47 892
2 837
489 771
20 736
66 153
276
703 914

83 518
49 147
1 356
485 272
20 838
70 500
661
711 291

7 269 313 980 314 567
1 255 196 421 195 545
- 1 481
10 805
5 805
- 4 499 1 957 398 1 954 899
101
83 187
82 510
4 347 291 826 287 732
384
1 452
2 655
7 377 2 855 069 2 843 713

Avvik
hittil i år

Avviks
%

587 0 %
- 877 0 %
- 5 000 -86 %
- 2 499 -0,1 %
- 677 -1 %
- 4 094 -1 %
1 203 45 %
- 11 356 0 %

%
endring i
Regnskap
år ift i
fjor
hittil i fjor
355 815
183 700
6 905
2 027 614
78 829
315 012
1 770
2 969 645

-12 %
7%
56 %
-3 %
6%
-7 %
-18 %
-4 %
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Sum driftskostnader inklusive finans pr 1.tertial viser et negativt avvik mot budsjett på 11,4
MNOK, og ligger 4 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i april måned viser et
positivt avvik mot budsjett på 7,4 MNOK.

Varekostnader er i tråd med budsjett hittil i år. I april måned er varekostnader 7,3 MNOK
mindre enn budsjettert. Underforbruket i april kan knyttes til lavere somatisk aktivitet i april
måned enn forutsatt i budsjettet.

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er i tråd med budsjett pr 1.tertial samlet sett.
Kostnader i april måned er 1,3 MNOK lavere enn budsjettert. Konserninterne
gjestepasientkostnader er 3,5 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Kjøp av helsetjeneste fra
private ideelle institusjoner er 3,2 MNOK mer enn budsjettert, og kostnader knyttet til Fritt
Behandlingsvalg (FBV) er 1 MNOK mer enn budsjettert pr april.

Lønnskostnader er 2,5 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I april måned er lønnskostnader 4,5
MNOK over budsjett. Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 0,6
MNOK mer enn budsjett. Lønnskostnader inkluderer budsjetterte effekter av årets
lønnsoppgjør.

Innleie er 5,0 MNOK mer enn budsjett hittil i år, og er 3,9 MNOK mer enn ved samme periode i
fjor. Innleie i april måned er 1,5 MNOK mer enn budsjettert.

Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 1,2 MNOK. Finanskostnader er
lavere enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert. Finanskostnader i april viser
et positiv avvik mot budsjett på 0,4 MNOK.

Avskrivninger viser et negativt avvik mot budsjett pr 1.tertial på 0,7 MNOK. I april måned er
avskrivninger i tråd med budsjett.
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1.2

Resultat estimat pr 1.tertial

pr april 2017

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380
- 2 489 436
- 106 151
- 826 450
- 8 693 417

- 5 271 380
- 2 477 611
- 114 151
- 810 450
- 8 673 592

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

1 013 049
579 666
24 865
5 692 065
253 872
856 607
8 293
8 428 416

1 013 049
579 666
34 865
5 673 065
253 872
849 782
4 293
8 408 592

Resultat fra ordinær drift

- 265 000

- 265 000

- 265 000

- 72 766
- 337 766 -22 %

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Redusert pensjon (jan.aktuar)
Resultat

Avviks
%
0%
0%
8%
-2 %
0%
0%
0%
-40 %
0%
0%
1%
93 %
0%

0%

Prognosen rapportert til HSØ pr 1.tertial viser et overskudd på 337,7 MNOK. Dette er 72,8
MNOK over budsjett. Resultatøkningen er i sin helhet knyttet til reduserte pensjonskostnader.
Prognose for resultat fra ordinær drift (eksklusiv reduserte pensjonskostnader) gir et
overskudd på 265 MNOK i tråd med budsjett.

1.3

Styringsfart og omstillingsutfordring

Hittil i år
Resultat hittil i år

VVHF
67 647

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

6 342
18 497
147 992

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

215 639

VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr 1.tertial 2017 på 67,6 MNOK. Styringsfart pr
1.tertial korrigert for engangseffekter er 18,5 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et
overskudd på 22,1 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert
resultat for året på 215,6 MNOK. Dette er 49,4 MNOK bak budsjett.
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Ut året

VVHF

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

215 639
3 092
46 269

Prognose for året inkl. tiltak

265 000

Resultatkrav

265 000

REST pos i ti v = ti l s trekkel i g ti l ta k, nega ti v = ul øs t utfordri ng

0

Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil forbedre resultatet
med 3 MNOK i forhold til styringsfart pr.1 tertial. I tillegg har klinikkene har definert tiltak som
forventes til å gi besparelser på om lag 46 MNOK ut året.

Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 265 MNOK, i tråd med budsjett.
Det er risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og
timing på når tiltakene vil oppnå effekt. For å sikre oppnåelse av resultatkrav, jobbes det videre i
klinikkene for å identifisere og igangsette tiltak.

1.4

Resultatavvik pr klinikk

Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr 1.tertial for henholdsvis
inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift.

Pr 1.tertial viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1
%. Klinikkene Bærum sykehus, Prehospitale tjenester og stabene viser positive resultater i
forhold til budsjett. Klinikkene Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Psykisk Helse og Rus og
Medisinsk Diagnostikk viser negativt avvik mot budsjett på mer enn -0,5 %.
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Resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned

Resultat pr klinikk
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg
Intern service
Psykisk helse og rus
Prehospital tjenester
Medisinsk diagostikk
Stabene
Felles økonomi
Resultat fra ordinær drift

Jan

7 164
1 225
430
679
-167
-2 036
-339
1 053
218
14 504
22 730

Feb

-4 905
-558
106
-229
-1 025
-2 956
1 006
-290
-134
28 761
19 777

Mars

90
1 428
612
196
457
-1 428
2 102
648
628
17 596
22 329

April

-12 034
27
-1 668
-2 269
466
-4 578
357
-2 963
-233
25 708
2 812

Hittil i år

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

I april måned er det et overskudd på 2,8 MNOK. Det er budsjettert med et overskudd på 22,1
MNOK pr måned i felles økonomi. De fleste klinikker viser negative resultater i april måned.
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene.

1.5

Lønnsavvik pr klinikk

Totale lønnskostnader pr 1.tertial er 2,5 MNOK mer enn budsjettert. Dette gir et negativt avvik
mot budsjett på 0,1 % hittil i år.

Fastlønn er totalt 1,2 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 0,1 %. Overtid og variabel
lønn er 16,4 MNOK over budsjett, med et negativ avvik på 24,0 %. Offentlige refusjoner er 12 %
foran budsjett, og annen lønn på 2,0 % lavere enn budsjettert hittil i år. Positivt avvik på
refusjoner bør sees opp mot negativt avvik på overtid og variabel lønn.
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1.6

Innleie

Hittil i år er det brukt 10,8 MNOK på innleie av personell. Dette er 5,0 MNOK mer enn
budsjettert, og 3,9 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i april måned er 1,5 MNOK
mer enn budsjettert, og om 0,7 MNOK over samme periode i fjor. Utvikling følges nøye med, men
må sees i sammenheng med høy aktivitet og fravær i år.

1.7

Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter

Gruppe
Revma
Kreft
Hep C
MS
PAH
Koag
Vekst
Immun Immun +
Epo
Hud
Blod
Anedmi
Annet
SUM

Type medikament
Revmatologiske sykdommer
Kreftmedisiner
Hepatitt C
Multippel sklerose
Pulmonal Arteriell Hypertensjon
Blodkoagulasjon Faktur VIII
Veksthormoner Somatropin
Immunesuppresive medikamenter (Hud)
Immunstimulerende legemidler
Anemilegemidler Erytropoeitin (EPO)
Hud
Blodkoagulasjon Andre
Anedmilegemidler Mircera
Diverse (avsetninger med mer)
Alle H-resept medikamenter

Hittil
Budsjett
2017
hittil
31 181
29 701
7 555
9 601
9 176
13 355
10 508
9 886
2 711
8 238
3 876
7 820
1 880
3 516
1 680
393
1 177
2 011
2 079
1 712
0
1 647
947
715
99
98
166
707
73 036
89 399

Avvik ift
budsjett

1 480
-2 046
-4 179
621
-5 527
-3 944
-1 635
1 286
-834
367
-1 647
232
2
-540
-16 363

Hittil i år er det brukt 73,0 MNOK på H-resepter. Dette er 16,4 MNOK mindre enn budsjettert.
Kostnader hittil i år er om lag 30 MNOK mer enn ved samme periode i fjor (korrigert for mva
refusjon). Veksten i forhold til i fjor er knyttet i hovedsak til PAH medisiner (Pulmonal Arteriell
Hypertensjon – ny i 2017), EPO medisiner (Anemilegemidler Erytropoietin) og blod
koagulasjonsmedisiner.
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Forbruk av H-resepter er økende, og det kommer stadig nye medikamenter inn i ordningen.
Vekst fra 2014 til 2017 er på til sammen 142,6 MNOK.
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1.8

Likviditet

Likviditetsutvikling

Pr. april var opptrekk på driftskreditten på 984,6 MNOK. Opptrekket er 188,4 MNOK mer enn
budsjett, og 521,3 MNOK under kredittrammen på 1615 MNOK. Opptrekk hittil i år er om lag på
samme nivå som i april i fjor.
Prognosen for året viser forbruk som er over budsjett, men som er godt innenfor bevilget
kredittrammen hver måned. Positiv utvikling på likviditet har bidratt til å redusere
finanskostnader i år.

1.9

Investeringer

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

Hittil i år
37 071
1 657
30 069
14 673
0
83 470

Budsjett hittil
i år
50 000
3 333
18 000
8 000
0
79 333

Avvik
-12 929
-1 676
12 069
6 673
0
4 137

Estimat
236 900
10 000
120 000
65 077
25 000
456 977

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

Avvik
42 700
0
-9 500
6 577
0
39 777

Hittil i år er det investert for 83,5 MNOK. Dette er 4,1 MNOK mer enn periodisert budsjett.

Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 457 MNOK i totale investeringer. Dette er 40
MNOK mer enn budsjettert. Prognosen inkluderer 40 MNOK i finansiell leasing og 0,1 MNOK i
eksternt finansierte investeringer. Merforbruk i prognosen i forhold til budsjett skyldes i sin
helhet eksternt finansierte investeringer og overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016budsjettet.
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Bygg og anlegg
Planleggingen og igangsettingen av prosjektene knyttet til BRK-prosjektet pågår for fullt. Det er
god framdrift i prosjektene og prosjektlederne antar at de avsatte midlene anvendes i løpet av
2017.
Omstillingsprogrammet i psykiatri med flytting av funksjoner fra Lier til Blakstad er i god
fremdrift og forventes å følge den forelagte tidsplanen.

Ombygging på DPS Thorsberg er nå kommet i gang, noe senere enn forutsatt i budsjettet, men
prosjektet holder nå en god framdrift.

Ved Drammen Sykehus har man fortsatt med ferdigstillelse av prosjekter fra 2016. Prosjektene
forventes ferdigstilt i løpet av ettersommeren.

MTU
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste basert på behovsinnmelding fra
klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets
MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det gjelder blant annet pasientmonitorering og to røntgenlaber. MTU anskaffelser via finansiell leasing er også i prosess. Det
planlegges med en ny MR, en ny CT og 2 LCMS analyseinstrumenter innenfor finansiell leasing
inntil 30 MNOK.

Andre
I investeringsområdet grunnutrustning er det iverksatt bestillinger i samsvar med tildelt ramme.
Dette vil gi et løft på området.
Det er iverksatt bestilling av totalt 6 ambulanser via finansiell leasing. Tre av disse ambulansene
er levert og tatt i bruk i løpet av april.

Investeringsforum
Investeringsforum er opprettet for å sikre en god og tett oppfølgning av investeringslikviditeten.
Investeringsforum disponerer en buffer på 15 MNOK som i hovedsak skal brukes til nye
oppståtte behov i løpet av budsjettåret. Bufferen brukes ikke til havarier, da det skal dekkes over
investeringsbudsjetter for hvert område. Hittil er det disponert tilnærmet 6 MNOK av bufferen.
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1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet

DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 220 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 744 poeng foran
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 2,1 % hittil i år i forhold til 2016 nivå. DRG-poeng
produsert i eget foretak er 221 DRG-poeng foran budsjett. Prognosen for året gir total DRGpoeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” som er 0,4 poeng foran budsjett.

DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 300 poeng bak budsjett. Prognosen
for året for H-resepter er 300 poeng bak budsjett. Lavere refusjoner må sees opp mot lavere
kostnader enn budsjettert 1.tertial.

I april måned er DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” 634 poeng bak budsjett. DRGpoeng utført i eget foretak er 663 poeng bak budsjett i april. Aktivitet i april under budsjett i alle
fire sykehusene og i hele regionen er det rapportert aktivitet som er lavere enn budsjettert. Det
er en generell nedgang i døgnopphold og øyeblikkelig hjelp sammenlignet med samme periode i
fjor. Aktivitetsnedgangen anses å være midlertidig.

Pr april er det en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske konsultasjoner
sammenliknet med samme periode i fjor. Antall liggedøgn er lavere hittil i år enn pr 1.tertial i
fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i år, i tråd med budsjett. Dette er noe kortere enn
budsjett og er kortere enn samme periode i fjor.

Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter, antall dagopphold og antall
polikliniske konsultasjoner som er litt bak budsjett. Antall liggedøgn har en prognose som er
lavere enn budsjettert.

Etter kvalitetssikring av koding i forbindelse med stenging av 1.tertial, er DRG-produksjon til og
med april forbedret med 260 poeng i forhold til det som er rapportert pr april. Resultateffekten
inkluderes i mairesultatet og er om lag 5,6 MNOK. Produksjon pr april etter stenging er 480
poeng foran budsjett og 1004 poeng foran samme periode i fjor.

Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i
forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan
hver måned ut året. Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år.
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Produktivitet somatikk
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG-poeng i forhold til antall ansatte i de
somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke
årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene
styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.

Hittil i år er det produsert 2,53 poeng pr månedsverk. Dette er i tråd med budsjett og på samme
nivå som i 1.tertial i fjor. DRG pr årsverk er over plan i januar og mars, men bak plan i februar og
april. Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan.
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk
av innleid arbeidskraft.
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1.11 Aktivitet psykisk helse og rus

Poliklinisk aktivitet pr april er 3,0 % bak plan, men 6,8 % foran samme periode i 2016. Det
gjennomføres en styrkning av ambulant kapasitet samtidig som det er fokus på å bedre
produktivitet og case-mix. Prognosen for året gir poliklinisk aktivitet i tråd med budsjett.

Det pågår arbeid med å kvalitetssikre målemetoden for antall polikliniske konsultasjoner.
Innføring for ISF for psykisk helse og rus har medført store endringer av tallgrunnlaget, og må
analyseres videre. Helse Sør Øst har nedsatt en arbeidsgruppe for å standardisere
rapporteringen innenfor region, og for å vurdere om overgangen til ISF er budsjettnøytrale for
RHFene/HFene. Administrerende direktør vil komme tilbake til dette når nødvendige
avklaringer i arbeidsgruppene i Helse Sør-Øst har gjennomført sitt oppdrag.
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Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme
tilbake til dette i senere rapportering.

1.12 Prioriteringsregelen

Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus
behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen
aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader.
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Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor og budsjett

Pr april
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

135 724

131 621

3,1 %

133 331

1,8 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

41 914
33 778
11 340
87 032

41 461
29 893
10 138
81 492

1,1 %
13,0 %
11,9 %
6,8 %

45 499
32 973
11 297
89 769

-7,9 %
2,4 %
0,4 %
-3,0 %

Somatikk

4 755

4 684

1,5 %

4 705

1,1 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

1 344
395
243
1 982

1 395
387
248
2 030

-3,6 %
1,9 %
-1,8 %
-2,4 %

1 383
400
260
2 042

-2,8 %
-1,3 %
-6,4 %
-3,0 %

55
48

60
50

-8,4 %
-4,1 %

58
45

-5,4 %
5,8 %

Årsverk

Ventetid
Somatikk
SUM PHR

Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus høyere enn i somatikken. Aktiviteten målt
som antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og rus er 6,8 % foran samme periode i
fjor, mens somatikken har økt med 3,1 %. Det er kun Voksenpsykiatri som har lavere
aktivitetsvekst enn somatikk i forhold til samme periode i fjor.
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas
hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet
utført i eget foretak.

Årsverk øker i somatikken, og reduseres i psykiatrien. Det er budsjettert med en reduksjon i
årsverk i somatikk og en økning i psykiatrien. Reduksjon i voksen psykiatrien i forhold til
samme periode i fjor er i hovedsak knyttet til avvikling av Strandveien botilbud.

Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien er på 48 dager hittil i år. Ventetid
innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 55 dager. Endring i forhold til i fjor er større
for somatikk enn innenfor psykisk helse og rus, men begge viser en reduksjon i forhold til
samme periode i fjor.
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2

Kvalitets- og styringsindikatorer
2.1

Fristbrudd

Andel avviklede fristbrudd var 1,1 % i april 2017, mens andelen er 0,8 % hittil i år.
Fristbruddene er litt høyere i år enn tilsvarende periode i fjor, men ligger fortsatt på et relativt
lavt nivå. Andel fristbrudd er lavest innen psykisk helsevern/rusbehandling. Det anses ikke
behov for spesifikk tiltak på området.
Utvikling i andel fristbrudd:
2,0 %
1,8 %
1,6 %
1,4 %
1,2 %
1,0 %
0,8 %
0,6 %
0,4 %
0,2 %
0,0 %
VVHF 2017

0,9 %

0,8 %

0,5 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Somatikk 2017

1,0 %

0,8 %

0,5 %

1,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

PHR 2017

0,2 %

0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

VVHF 2016

0,3 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

0,4 %

0,6 %

0,7 %

1,3 %

0,8 %

1,0 %

1,8 %

1,2 %

2.2

Ventetid

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk var 56 dager i april og 55 dager hittil i
år, se figur nedenfor. Ventetiden er kortere enn det som er målet for året. Gjennomsnittlig
ventetid for avviklede pasienter innen psykisk helse og rus var 51 dager i april og 48 dager hittil
i år, se figur nedenfor. Ventetiden er noe lenger enn målet på 45 dager. Det er imidlertid noe
reduksjon (2 dager) i forhold til samme periode i fjor. De tiltakene som tidligere er skissert
innenfor psykisk helsevern følges opp.

Antall langtidsventende (ventet > 1 år) er 23 i april, alle innen somatikk.
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk:
70
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55
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40
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Okt
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2017

54

56

54

56

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

63

59

55

62

56

56

47

65

68

61

58

54

Mål

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Des
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter PHR:
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2017

48

46

45

51

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

51

52

48

48

47

44

42

59

50

38

41

43

Mål

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2.3

Des

Timeavtale i første brev

Pr. mars får 88 % timeavtale i første brev (rapporteres en måned på etterskudd). Det er høyere
andel enn i fjor, og nærmer seg målet.
Andel med timeavtale i brev samtidig med svar på henvisning (time i første brev)
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

2017 89 % 88 % 88 %

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2016 87 % 82 % 82 % 76 % 77 % 79 % 82 % 84 % 80 % 82 % 83 % 82 %
mål

2.4

90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Korridorpasienter somatikk

Andel korridorpasienter var 0,8 % i april og er 1,4 % hittil i år, en tydelig reduksjon
sammenliknet med fjorårets andel på 2,4 %. Reduksjonen skyldes dels bedret registrering, dels
reell reduksjon. Som tidligere er det Ringerike og Kongsberg sykehus som har den høyeste andel
korridorpasienter. Det arbeides stadig med effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av
total sengekapasitet på tvers av fagområder ved alle våre sykehus. Handlingsplanene etter
konsernrevisjonens revisjon av området følges opp.
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Andel korridorpasienter somatikk
3,0 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
0,0 %

Jan
Feb Mar Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt Nov Des
2017 1,9 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,8 % 1,9 %

2.5

Pakkeforløp for kreft

Det er nå pakkeforløp for 26 ulike krefttilstander. Det nasjonale målet er at 70 % av pasientene
som får påvist kreft, skal ha inngått i pakkeforløp. 70 % av pasienter som får påvist kreft skal bli
behandlet innen anbefalt forløpstid, enten kirurgisk, medikamentelt eller med stråling. For
pasienter som skal ha kombinasjoner av behandlinger, registreres første behandling.
Forløpstidene er målsettinger for behandlingstid og ikke en pasientrettighet. Tabellen nedenfor
viser resultater for sykehusene i Helse Sør-Øst samt for hele landet samlet akkumulert for 1.
tertial 2017 for alle pakkeforløpene for:
•
•
•
•

Andel av kreftpasienter som får diagnosen i pakkeforløp
Andel pasienter hvor kreftdiagnosen blir avkreftet
Andel pasienter som behandles innen standard forløpstid – alle behandlinger
Andel pasienter som blir behandlet innen standard forløpstid med
o Kirurgi
o Medikamenter
o Stråling
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Pakkeforløp for kreft – resultater 1. tertial fra Norsk pasientregister

Som det fremgår av figurene, har 743 pasienter fått kreftdiagnosen og 537 pasienter startet
behandling i løpet av 1. tertial 2017. Om lag tre firedeler behandles kirurgisk. Andel pasienter
som har fått kreftdiagnose i et pakkeforløp i Vestre Viken er 71 % i 1. tertial 2017, slik at
målsettingen akkurat nås. Andelen som er behandlet innen standard forløpstid er imidlertid 63
% og således en del under målsettingen. I tilsvarende periode i fjor var andelene henholdsvis 72
% og 65 %.

Vestre Viken ligger noe under landsgjennomsnittet, og også lavere enn flere andre foretak i
Helse Sør-Øst. Det er således behov for videre forbedringsarbeid. Det gjelder både internt og i
forhold til samarbeidet særlig med Oslo universitetssykehus, hvor en del av pasientene må
vurderes og/eller behandles. Det har vært avholdt regionale møter omkring flere av disse
pasientforløpene i løpet av de siste ukene, for å bedre samhandlingen, ikke minst når det gjelder
henvisningsflyt. Selv om måloppnåelsen for pasienter som har hele sitt behandlingsforløp innen
Vestre Viken er høyere, må det arbeides videre der forløpstidene er lengre enn målsettingen.
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2.6

Sykehusinfeksjoner

Hovedmål for sykehusinfeksjoner er en prevalens på mindre enn 3 %. Prevalens måles fire
ganger årlig, hvorav to inngår i de nasjonale kvalitetsindikatorene. Årets første undersøkelse
viste en prevalens i Vestre Viken på 3,5 %. Det er samme nivå som de to siste årene hvor
prevalens av sykehusinfeksjoner begge årene var 3,6 %. Dette gjelder sykehusinfeksjon både
oppstått i foretaket og «arvede» sykehusinfeksjoner. Tall for Helse Sør-Øst og landet for øvrig
foreligger ikke ennå. Vestre Viken har ligget lavere enn både regionen og øvrige deler av landet.

Prevalenstallene for sykehusinfeksjoner har således ligget på samme nivå i lengre tid. Det
arbeides med infeksjonsforebyggende tiltak både generelt og spesielt knyttet til
pasientsikkerhetsprogrammet.

2.7

Nasjonale kvalitetsindikatorer

En rekke nasjonale kvalitetsindikatorer for 3. tertial 2016/hele 2016 ble publisert i mai
2017 www.helsenorge.no. Det gjelder blant annet prosessindikatorer som inngår i
kvalitetsbasert finansiering: Andel pasienter med hjerneinfarkt < 80 år behandlet med
trombolyse; andel fristbrudd innen de ulike fagområdene; andel korridorpasienter somatikk;
epikriser sendt innen 7 dager innen somatikk, psykisk helsevern voksne og rus- og
avhengighetsbehandling; utsettelse av planlagte operasjoner, andel pasienter med lårhalsbrudd
operert innen 48 timer samt registrering av hovedtilstand for psykisk helsevern og for rus.

Trombolytisk behandling ved hjerneslag (hjerneinfarkt):
Det nasjonale målet er satt til at 20 % av pasienter under 80 år skal få trombolytisk (blodproppoppløsende) behandling ved hjerneinfarkt. Behandling må gis innen 4,5 timer etter
sykdomsstart, og det må gjøres CT av hjernen før behandling for å utelukke hjerneblødning.
Tabellen nedenfor viser andel pasienter under 80 år med diagnosen som har fått trombolytisk
behandling i Vestre Viken og nasjonalt.
Vestre Viken
Helse Sør-Øst
Nasjonalt

2013
16,2 %
16,4 %
15,5 %

2014
15,6 %
13,3 %
14,1 %

2015
18,9 %
13,6 %
15,1 %

2016
18,9 %
14,4 %
15,9 %

Vestre Viken ligger nær målsettingen og bedre enn landsgjennomsnittet og på linje med 2015.
Både Bærum (20,7 %) og Drammen (20,3 %) sykehus nådde målet. Et viktig forbedringstiltak er
fortsatt å informere befolkningen om at de må søke hjelp raskt ved symptomer som kan være
hjerneslag. Internt er det viktig med god logistikk ved mottak av disse pasientene.
Øvrige prosessindikatorer somatikk
Indikator
Andel fristbrudd somatikk
Andel epikriser sendt < 7 dager
somatikk
Andel korridorpasienter somatikk
Andel av planlagte operasjoner som
utsettes
Andel pasienter med lårhalsbrudd
operert innen 48 timer

Vestre Viken
2016
2015
0,7 %
0,8 %
87,8 %
88,1 %

Helse Sør-Øst
2016
2015
1,2 %
4,7 %
81,5 %
79,8 %

Nasjonalt
2016
2015
1,4 %
3,9 %
82,5 %
80,8 %

98,3 %

92,3 %

92,8 %

2,2 %
5,4 %

2,0 %
4,6 %

96,6 %

1,2 %
5,6 %

1,4 %
5,4 %

93,1 %

1,3 %
5,8 %

1,4 %
5,6 %

93,7 %
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Vestre Viken har litt bedre resultater enn Helse Sør-Øst og landsgjennomsnittet både når det
gjelder fristbrudd somatikk, epikrisetid, antall planlagte operasjoner som utsettes og andel
pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer. Endringene fra 2015 til 2016 er
gjennomgående beskjedne. Vestre Viken har flere korridorpasienter enn gjennomsnittet både i
Helse Sør-Øst og på landsbasis, det vises her til egen rapportering og tiltak.
Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus
Vestre Viken
Helse Sør-Øst
Fristbrudd
2016
2015
2016
2015
Psykisk helse voksne 0,1 %
0,1 %
0,3 %
0,8 %
Barn og unge
0,7 %
2,3 %
0,7 %
1,5 %
Rus og avhengighet
0,2 %
0,2 %
0,9 %
2,1 %
Registering av
hovedtilstand
Psykisk helse voksne
Rus og avhengighet

Andel epikriser
sendt innen 7 dager
Psykisk helse voksne
Rus og avhengighet

2016

2015

2016

2015

Nasjonalt
2016
0,9 %
0,9 %
1,6 %
2016

2015
2,5 %
2,2 %
2,9 %

97,4 %
99,3 %
2016

98,1 %
99,6 %
2015

99,4 %
98,2 %
2016

98,4 %
95,4 %
2015

98,5 %
97,1 %
2016

98,2 %
94,4 %

77,2 %
60,0 %

72,7 %
76,9 %

76,5 %
65,5 %

73,7 %
71,0 %

78,5 %
70,1 %

75,3 %
72,5 %

2015

2015

Vestre Viken ligger gjennomgående lavt i andel fristbrudd innen psykisk helse og
rus/avhengighetsbehandling. Grunnen til at registrering av hovedtilstand (spesifikk diagnose)
brukes som kvalitetsindikator, er at det er viktig å sette diagnose for å sikre god behandling av
pasienten og god kommunikasjon mellom behandlere. Det skal i minst mulig grad brukes
uspesifikke diagnoser (observasjon). De aller fleste pasienter både innen psykisk helsevern for
voksne og innen rus- og avhengighetsbehandling får spesifikk diagnose i Vestre Viken. Hva angår
epikrisetid, ligger foretaket under landsgjennomsnittet særlig innen rus- og
avhengighetsbehandling og andelen har gått noe ned. Det må således arbeides videre med
forbedring.
Samlet vurdering:
Vestre Viken viser gode resultater hva angår flere av kvalitetsindikatorene. Foretaket ligger noe
bedre enn landsgjennomsnittet på flere indikatorer, men noe under på andre. Det er særlig
videre arbeid med reduksjon i andel korridorpasienter som krever oppmerksomhet, jfr. egen
rapportering. Epikrisetid for rus gikk ned i 2016, den er noe bedret igjen i år, men her

kreves et ytterligere forbedringsarbeid.
2.8

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet har i 2017 pekt på fire nye innsatsområder: Tidlig oppdagelse av
forverret tilstand hos pasienten, tidlig behandling av sepsis («blodforgiftning»), forebygging av
underernæring og trygg utskrivning med brukermedvirkning. Det er nå opp til foretakene hvilke
områder de ønsker å arbeide med. Vestre Viken har pågående arbeid på alle disse områdene. Det
arbeides videre med de tidligere etablerte områdene i programmet: Trygg kirurgi, behandling av
hjerneslag, samstemming av legemiddellister, forebyggelse av infeksjoner ved sentrale
venekatetre og urinveisinfeksjoner, forebyggelse av fall og trykksår og forebyggelse av selvmord
og overdosedødsfall.
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«Global trigger tool» - undersøkelser (GTT)
Et ledd i pasientsikkerhetsprogrammet er å måle forekomst av pasientskader ved bruk av
verktøyet «Global trigger tool» for å se om antall pasientskader over tid reduseres. Det er satt
som et nasjonalt mål at andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal reduseres med
25 % innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen for 2012. Alle foretak i landet
deltar. GTT er en retrospektiv revisjon av et tilfeldig utvalg journaler (240 pr. år) for pasienter
som er innlagt på sykehuset, hvor det benyttes triggere (dvs. definerte kriterier) for å finne
journaler hvor det er økt sannsynlighet for å finne pasientskader. Pasientskadene blir
identifisert og vurdert i forhold til alvorlighetsgrad. Alle skader registreres uavhengig av
alvorlighetsgrad. Det skilles ikke mellom skader som kan forebygges, og de som det ikke er
mulig å unngå. Det er få journaler som gjennomgås, slik at tallene blir estimater.

Hensikten med undersøkelsene er at hvert enkelt foretak skal kunne følge med på utviklingen i
antall pasientskader over tid, men dataene kan ikke benyttes til å sammenlikne foretak/sykehus.
Siden alle sykehus deltar, gir det et nasjonalt estimat over pasientskader.

Figuren nedenfor viser andel døgnopphold som medførte pasientskade som førte til behov for
tiltak, forlenget sykehusopphold eller mer alvorlige konsekvenser i Vestre Viken og nasjonalt i
årene 2011-2016 (nasjonale tall for 2016 foreligger ikke ennå). Betydelige konsekvenser er
sjeldne, det har vært tre slike skader i løpet av de siste 5 årene i Vestre Viken. Hyppigste skader
er hendelser i forbindelse med legemidler, sårinfeksjoner etter operasjon, og
urinveisinfeksjoner, både i Vestre Viken og nasjonalt. Andelen i Vestre Viken ligger
gjennomgående litt høyere enn de nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker. Andre
kvalitetsindikatorer gir ikke holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken
enn ellers i landet. Det er ikke fremkommet opplysninger gjennom GTT-registreringen som
peker på spesifikke forbedringstiltak utover det som ellers er identifisert.
Andel (%) opphold med pasientskade – GTT
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3

Medarbeidere status
3.1

Brutto månedsverk

Utvikling i totale brutto månedsverk til og med mai 2017 (faste og variable månedsverk),
sammenlignet med 2016 og budsjett.

Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige
arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og
overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med mai måned.
7600

7400

7200

7000

6800

6600

6400

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

2017

7106

7071

7112

7105

7081

0

0

0

0

0

0

des
0

budsjett

7073

7070

7092

7069

7067

7037

7154

7450

7489

7144

7091

7100

2016

7045

7029

7093

7069

7044

7052

7174

7445

7515

7150

7095

7123

Det er 14 flere brutto månedsverk i mai enn det som var budsjettert. Brutto månedsverk hittil i
år er om lag på samme nivå som i samme periode i fjor (vekst med 37 månedsverk).
Utlønnede variable månedsverk
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Utlønnede variable månedsverk er redusert med 24 siden april. Siden januar er variable
månedsverk redusert med 54. Det forventes at variable månedsverk vil øke til sommeren.
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Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) og vises først som
månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har holdt seg stabilt så langt i 2016.

Deltid
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale
med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert
på antall faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at
arbeidstaker ikke ønsker eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.
Antall deltidsansatte prosentvis

Per mai 2017 er det en nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret.

Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke
inkluderes som deltidsansatt. Denne Indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial
arbeidsgiver har for å redusere deltid.

*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen
går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir
den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal
bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv
sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen.

3.2

Sykefravær
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Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I mars
er det rapportert 8,1 % sykefravær, som er en reduksjon på 0,3 % siden februar. Dette er høyere
enn plan, og mer enn ved samme periode i fjor. Prognosen for totalt sykefravær i 2017 er på
7,5%.
Sykefraværet økte særskilt høsten 2016, og første kvartal 2017 viser at Vestre Viken er blant de
foretakene i HSØ med høyest sykefravær. Økningen skyldes, blant annet, sesongrelatert sykdom
(influensa og magevirus), men det var forventet at sykefraværet skulle gå ned i 1. kvartal 2017.
Statistikk fra NAV, basert på legemeldt sykefravær, viser at det er muskel- og skjelettlidelser
(32%) og psykiske lidelser (19%), som er de høyeste diagnosegruppene blant sykemeldte i
Vestre Viken. HAMU orienteres om utviklingen av sykefraværet.

Tett oppfølging av sykefravær er en forutsetning for å redusere sykefraværet. Leder har en
viktig rolle i dette arbeidet, og må vurdere forebyggende tiltak og tilrettelegging, på kort og lang
sikt. Arbeidstaker skal bidra aktivt med avklaring av sin funksjonsevne, og i samarbeid med
leder, finne arbeidsoppgaver de kan gjøre, til tross for sykdom. HR jobber aktivt med å støtte
ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er høyt fravær.

3.3

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven
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Antall AML brudd er om lag på plan i april og er vesentlig redusert i forhold til tidligere perioder.
Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og
avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT.
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Klinikkvis, fordelt på vakter, er det en nedgang i brudd sammenlignet med samme periode i fjor i
de fleste klinikker. Noen klinikker kan vise til en betydelig nedgang. Dette viser at fokusert og
målrettet arbeid med å overholde arbeidstidsbestemmelser gir resultater. Regelsett og
dispensasjoner må registreres og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås.
Ledere i Vestre Viken har nå tilgang til GAT Analyse, som er en funksjon som ligger inne i GAT.
Dette er et nyttig styrings- og analyseverktøy som gir en rask og visuell analyse av tilstanden i
“sanntid” på seksjonen, for eksempel status på fravær, AML brudd og bemanningsplanlegging.

4

HMS indikatorer

4.1

H1-verdi: Fraværsskadefrekvens

Vestre Viken
HSØ

T1-16

T2-16

T3-16

Snitt 2016

T1-17

1,1

1,2

2,5

1,6

2,3

3,3

Fraværsskadefrekvens (H1-verdi) er et mål på arbeidet med å skape sunne og trygge
arbeidsplasser. Indikatoren viser antall fraværsskader per million arbeidstimer. VV har hatt en
økning i fraværsskader sammenlignet med samme periode i fjor, men en svak nedgang siden
forrige tertial. Det er stor variasjon i hvilke skadetyper som gir fravær. I siste tertial har det vært
flest fallskader (4) etterfulgt av vold (3) stikk/kutt (2) og løft (1).

27

4.2

HMS-hendelser
HMS-hendelser pr. netto månedsverk
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*1.tertial 17 er data fra kun januar og februar pga manglende sykefraværstall fra resten av tertialet.

Indikatoren viser antall registrerte HMS-hendelser per netto månedsverk i perioden. Utviklingen
av indikatoren sier noe om utviklingen av meldekulturen i foretaket. Vi ser at det har vært en
svak stigning totalt i perioden, men med noe variasjon.

HMS-hendelser
fordelt på hovedkategori av hendelsestype
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Oversikten over antall HMS-hendelser viser at det er vold/trusler/utagerende atferd som utgjør
den største gruppen av hendelsestyper. Et usikkerhetsmoment i denne statistikken er at det er
et stort antall hendelser hvor det ikke er valgt hendelsestyper enda.

5

Risikovurdering Oppdrag og Bestilling (OBD) pr 1.tertial

5.1

Overordnet risikovurdering OBD

Nedenfor vises risikovurdering med hensyn til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling slik det
vurderes ved utløpet av 1. tertial 2017. Manglende oppnåelse av mål om at det ikke skal være
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korridorpasienter er det eneste området som kommer med rød risiko. Selv om utviklingen har
vært positiv i 1. tertial, vil dette fortsatt være et utfordrende område. Tiltak for å redusere
korridorpasienter, bl. a. knyttet til konsernrevisjonens rapport følges opp.
Det er en rekke områder hvor risiko vurderes med moderat sannsynlighet og moderat
konsekvens. De er derfor nummerert og satt i fotnote.
For øvrig henvises til klinikkvise vedlegg vedrørende tiltak.

*En rekke av risikoområdene faller innenfor moderat sannsynlighet og moderat konsekvens
som er derfor merket med tall. Det gjelder:
1. Oppnår ikke sykehusinfeksjoner < 3 %
2. Manglende måloppnåelse pakkeforløp kreft
3. Oppnår ikke ventetid psykisk helse/rus < 45 dager
4. Manglende oppfyllelse av prioriteringsregelen
5. Når ikke mål om redusert bruk av tvang i psykisk helsevern
6. Når ikke mål om redusert antibiotikabruk
7. Oppnår ikke økonomisk resultatkrav
8. Oppnår ikke sykefravær < 7,1 %
9. Når ikke miljømål, matsvinn redusere forbruksmateriell

5.2

Risiko knyttet resultatkrav på 265 MNOK

Økonomisk risiko pr april vurderes som lavt. Prognosen pr 1.tertial viser et årsresultat fra
ordinær drift i tråd med budsjett. Risiko for negativ avvik i forhold til budsjett 2017 treffer
følgende hovedkategorier:
ISF-inntekter

Hittil i år er ISF-inntekter 9,5 MNOK bak budsjett. Det negative avviket hittil i
år er i hovedsak resultat av ekstraordinært lav somatisk aktivitet i april
måned. Det forventes ikke at aktivitetsreduksjon i somatikken vil være
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langvarig.

Innleie

Tiltak

Prognosen for året gir ISF-inntekter som er 11,8 MNOK bak budsjett. Avvik
mot budsjett tar høyde for lavere ISF-inntekter knyttet til H-resepter og
innenfor psykisk helse og rus enn budsjettert.

Innleie er et kjent risikoområde. I 2017 er det budsjettert med en reduksjon
på innleie med 18,9 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2016. Pr 1.tertial er
det et overforbruk på innleie på 5 MNOK.
I årsprognosen er det tatt høyde for et overforbruk på 10 MNOK i 2017.

For å oppnå resultatkrav på 150 MNOK har klinikkene identifisert tiltak på
om lag 46 MNOK. Det er risiko knyttet til oppnåelse av tiltak, både med
hensyn til total besparelse og timing av gevinstene.
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Innledning
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt
fokus på årsverksutvikling.
Klinikkenes målekort viser følgende:
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år
• Status: Enten rødt, gult eller grønt

Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær.
På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene
for de somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad
skreddersydd.

Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun
mot budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på
utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov,
og klinikker med negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre
styringsfart for å nå de avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2017,
samt gjøre en vurdering av prognose med tilhørende tiltak.
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke
er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en
vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å
iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av
styringsfart og omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske.

Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.
Resultatet i år vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått. Fargene til høyre for grafikken
viser om en høyere verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt). I eksempelet nedenfor, er det
negativ at verdien øker (for eksempel ved fristbrudd). Det motsatte ville være tilfellet for
overskuddet, hvor det er positiv med økt verdi.
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DRAMMEN SYKEHUS
Måltavle pr. 1.tertial 2017

Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkdirektør tar april resultatet alvorlig, og klinikken er i gang med tiltaksarbeid for å
korrigere styringsfart og hente inn aktivitetsnedgang. Det langsiktige arbeidet for å forbedre
kvalitets og HR parametere ytterligere fortsetter.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Drammen sykehus har per april et negativt avvik på 1,7 % i forhold til budsjett. Variable
inntekter knyttet til pasientbehandling var unormalt lav i april. Negativt avvik på varekostlinjen
er relatert til øvrig varekost i pasientbehandlingen. Lønn og vikarbyrå viser et budsjettavvik på
0,9 %, og dette er knyttet til variable lønnselementer fra tidligere måneder. Andre
driftskostnader har ikke vesentlige budsjettavvik.

Aktivitet:
Hittil i 2017 er behandlet omlag like mange pasienter som planlagt i budsjett 2017, og noen flere
enn i samme periode 2016. Det har vært behandlet færre døgnpasienter, spesielt i april og dette
gir store utslag målt i DRG poeng. Andelene enkeltpasienter med høy DRG er også lavere hittil i
2017.
Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
budsjett

faktisk

i fjor

4

Produktivitet målt i DRG poeng pr brutto månedsverk er som følge av lavere døgnandel, under
budsjett hittil.
Kvalitet:

Ventetid
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved
flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 62 dager i
april.
Fristbrudd
Hittil i år er fristbruddsandelen 0,9 %. Avdelingene gjennomgår gjeldene rutiner for å unngå
fremtidige svingninger og sikre måloppnåelse.
Korridorpasienter
Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser og høyt belegg på sengepostene har medført
korridorpasienter. Det er utarbeidet handlingsplan for oppfølging etter konsernrevisjonen
knyttet til korridorpasienter.
Timeavtale i første brev
Andel med timeavtale i første brev viser en positiv trend og ligger nå på 87 %.
HR indikatorer:

Brutto månedsverk

Antall årsverk er i snitt 13 over budsjett de første måneder. Dette skyldes i hovedsak den høye
fraværssituasjonen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk til budsjettnivå.
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Sykefravær
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Sykefraværet har i snitt vært som plan gjennom 2016. De to siste måneder i året var det en vekst
hovedsakelig, som følge av sesongsykdommer. Dette var også situasjonen i årets første
måneder, men er avtagende i foreløpige apriltall.
AML brudd
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490 567 605 536 563 554 691 545 448 677 785 699

Mange AML brudd på DS var av teknisk karakter. Det er gjennomført en systematisk
gjennomgang av arbeidsplaner i GAT, og i april er måltallet oppnådd.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Drammen sykehus har et underskudd fra ordinær drift på 9,7 MNOK pr april.
Engangseffekter i dette er knyttet til unormalt lav døgnaktivitet i april, som ikke vil fortsette i de
neste måneder.

Drammen sykehus har siden starten av mai 2017 jobbet intensivt for å utarbeide
ekstraordinære tiltak som er med på å korrigere negativt aprilresultat og styringsfart. Tiltakene
går i hovedsak ut på å redusere variable lønnselementer, holde stillinger vakant og å innfri den
elektive delen av aktivitetsbudsjettet. Avdelingenes tiltak utligner beregnet styringsfart basert
på aprilregnskap, og årsprognosen for Drammen til sykehus er derfor satt i balanse.
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BÆRUM SYKEHUS
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Bærum sykehus
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år
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0

Mål

0

0

0
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AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

2 319

10 190

29 776

Mål

2 346

9 876

29 421

Avvik

-27

314

355

I fjor

2 521

9 786

28 274

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

49

50

57

Mål

57

57

57

Avvik

-8

-7

0

I fjor

71

62
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KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,7 %

0,5 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,7 %

0,5 %

0,0 %

I fjor

0,4 %

0,3 %

0,6 %

Virkelig

0,3 %

0,7 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,3 %

0,7 %

0,0 %

I fjor

1,3 %

2,0 %

0,9 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

980

973

983

Mål

961

964

979

Avvik

18

9

4

I fjor

956

958

973

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,0

8,1

7,3

Mål

7,8

8,0

7,3

Avvik

0,2

0,2

0,0

I fjor

6,7

7,3

7,1

Virkelig

228

1 035

4 008

Mål

314

1 178

4 008

Avvik

-86

-143

0

I fjor

376

1 386

4 715

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Avvik

(etterskuddsvis)
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkdirektøren tar det positive resultatet på 2,1 MNOK per april til etterretning.

Det har vært høy aktivitet på Bærum sykehus i årets første tertial, hvilket gir høyere ISF
inntekter enn plan. På tross av dette er det kontroll på kostnader til lønn og ekstern innleie.

Klinikkdirektøren finner det betryggende at antall AML brudd per første tertial nå er lavere enn
plan. Dette til tross for at det har vært høyere sykefravær de første månedene av 2017 enn i fjor.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Klinikkens regnskap i april viser et resultat i balanse som gir et overskudd for første tertial på
2,1 MNOK. Det har vært høy aktivitet og med det høyere ISF inntekter og høyere varekostnader
enn plan. På tross av høy aktivitet er lønnskostnader og ekstern innleie i henhold til plan.
Aktivitet:
Den høye aktiviteten innebærer at klinikken har behandlet 2608 flere pasienter enn samme
periode i fjor, en vekst på 6,5 % (en vekst på 2,8 % mot plan).

I klinikkens regnskap per april er det inntektsført aktivitet, hensyntatt forventet effekt av
kvalitetssikring av den medisinske kodingen, tilsvarende 314 DRG poeng foran plan.
Etter gjennomført kvalitetssikring av kodingen for første tertial ble aktiviteten 10301 DRG
poeng, 425 DRG poeng høyere enn plan. Hvilket er ytterligere 111 DRG poeng høyere enn det
som ble inntektsført per april.
Klinikken forventer ikke at aktiviteten ut året skal være like høyt som i første tertial og
prognostiserer med 29776 DRG poeng for året som helhet, 355 DRG poeng høyer enn plan.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
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Grunnet høy aktivitet og kontroll på brutto månedsverk er produktivitet for årets første tertial
høy både i forhold til tidligere år og plan.
Kvalitet:

Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i april er på 49 dager, 8 dager bedre enn
målsetning i 2017.
Fristbrudd
Det er registrert 9 fristbrudd på Bærum i april, hvilket utgjør 0,7 %.

Korridorpasienter
Det er registrert 16 korridorpasienter i april, hvilket utgjør 0,3 %. Antall korridorpasienter må
ses i sammenheng med høy aktivitet.

Timeavtale i første brev
Klinikk Bærum sykehus har hatt andel timeavtale samme med første brev på over målsettingen
på 90 % i alle årets måneder.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
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Faktisk
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980

Juni
0
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0

Okt
0
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0
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0
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0

0

0

0

0

964

978

1024

1032

981

973

973

Budsjett

964

963

967

966

961

964

978

1024

1032

981

973

973

2016

957

959

963

956

956

962

983

1 023

1 023

980

959

959

Månedsverkene i første tertial må ses i sammenheng med høy aktivitet og høyt sykefravær på
sykehuset. Lønnskostnadene per april er bedre enn budsjett, på tross av merforbruk av brutto
månedsverk. Dette fordi refusjoner grunnet fravær i forbindelse med sykdom og svangerskap,
kun hensyntas i regnskapet.
Økningen i brutto månedsverk i mai vil tas opp i de avdelingsvise oppfølgingsmøtene.
Klinikken prognostiserer 4 brutto månedsverk mer enn budsjett for året som helhet.
Sykefravær
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Sykefraværet på klinikk Bærum Sykehus er høyere enn plan i årets første kvartal og bidrar til at
brutto månedsverk er høyere enn plan.
AML brudd

800
700
600
500
400
300
200
100
0

jan

feb

mar apr

2017 228 283 296 228

mai

jun

jul

aug

sep

okt

0

0

0

0

0

0

nov des
0

0

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

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

Bærum sykehus har gjennom flere år jobbet systematisk og målrettet for å redusere antall brudd
på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd). Fra 2013 til i dag er antall AML
brudd mer enn halvert. I 2013 ble det registrert 13 545 AML-brudd på Bærum sykehus, og i
2016 ble det registrert 4 703. En reduksjon på 8 842 AML brudd (65 %). Ambisjonen i 2017 er
en ytterligere reduksjon på 15 %.
Det er lagt ned et betydelig arbeid i å få registrert inn dispensasjoner i
timeregistreringssystemet til sykehuset. På første tertial er klinikken nå bedre enn
målsetningen.

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

BS

Resultat hittil i år

2 123

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

-2 123
0
0

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

2 123

Bærum sykehus viser et overskudd fra ordinær drift pr april på 2,1 MNOK, som i hovedsak
skyldes aktivitet utover plan og med god kontroll på lønnskostnader sett i forhold til aktiviteten.
Klinikken forventer ikke at inntektene skal være tilsvarende høy ut året. Styringsfarten per april
indikerer derfor månedlig økonomisk balanse ut året.
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Ut året

BS

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året

2 123
-2 123

Prognose for året inkl. tiltak

-0

Grunnet høy aktivitet i første tertial kan kostnader til variabel lønn og ekstern innleie påvirke
etterfølgende måned når disse utbetales i etterkant av aktiviteten. Dette kan være tilfelle med
hensyn til månedsverk i mai. Klinikken følger ukentlig utviklingen i variabel lønn med statistikk
helt ned på seksjonsnivå. Dette viser at slike utgifter fortsatt holdes lavere enn alle tidligere år,
tross ikke ubetydelig høyere aktivitet.
Prognosen for året er et resultat i balanse.
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RINGERIKE SYKEHUS
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Ringerike sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose

Virkelig

-1 668

-520

0

Mål

0

0

0

Avvik

-1 668

-520

0

I fjor

4

1 467

4 828

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

1 269

5 846

16 603

Mål

1 368

5 856

16 403

Avvik

-100

-10

201

I fjor

1 378

5 587

16 104

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

47

47

54

Mål

54

54

54

Avvik

-7

-7

0

I fjor

54

54

54

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

3,1 %

1,7 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

3,1 %

1,7 %

0,0 %

I fjor

0,5 %

0,5 %

1,8 %

Virkelig

2,0 %

2,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,0 %

2,9 %

0,0 %

I fjor

2,4 %

3,2 %

2,4 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

550

551

556

Mål

562

556

558

HR
Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Avvik

-12

-5

-2

I fjor

528

538

550

Virkelig

8,7

8,2

6,5
6,5

Mål

6,8

7,1

Avvik

1,9

1,1

0,0

I fjor

6,6

6,4

6,6

Virkelig

241

1 027

2 513

Mål

175

754

2 513

Avvik

66

273

0

I fjor

164

1 004

3 351

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

Klinikk Ringerike har et negativt resultat i perioden grunnet lav aktivitet, spesielt på ortopedisk
avdeling. Aktiviteten har vært høy i årets tre første måneder og klinikken er optimistisk med
tanke på å klare å ta igjen tapt aktivitet.
Ventetiden har vært gjennomgående lav hele året og er godt under klinikkens mål på 54 dager.
Det jobbes videre for å forbedre de øvrige kvalitets- og HR-parametere.
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Økonomi:

pr april
Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Driftsinntekter
Varekostnader
Kjøp av helsetjeneste
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
SUM Driftskostnader inkl. finans
Resultat

Regnskap Budsjett
Avvik
Regnskap Budsjett
denne
denne
denne
hittil i år hittil i år
perioden perioden perioden
- 13 875
- 26 564
- 1 817
- 3 399
- 45 655

- 13 875
- 28 681
- 1 643
- 3 222
- 47 422

- 2 117
174
176
- 1 767

4 677
- 298
767
41 804
373

4 199
288
381
41 976
578

- 478
587
- 386
172
205

19 850
506
2 685
169 105
2 055

17 991
1 186
1 420
169 405
1 835

- 1 860
680
- 1 266
300
- 220

1
47 323

47 422

-1
99

1
194 202

191 837

- 2 365

- 1 668

520

1 668

- 48 318 - 48 318
- 122 038 - 122 199
- 7 942
- 7 727
- 15 384 - 13 593
- 193 682 - 191 837

Avvik
hittil
- 161
214
1 792
1 845

-1
- 520

Ringerike sykehus har pr april et lite underskudd. Det negative avviket kom i sin helhet i april
hvor inntektene knyttet spesielt til døgnbehandling på ortopedisk avdeling var lavere enn
budsjett. Hittil i år har klinikken inntekter som er 3,7 MNOK høyere enn budsjett. Høy aktivitet i
årets tre første måneder har medført høye kostnader knyttet spesielt til medikamenter og
innleie. Avviket på varekostnader skyldes i hovedsak økt forbruk av dyre biologiske legemidler.
Det store avviket på innleid arbeidskraft skyldes høyt belegg og manglende bemanning på
intensivavdeling samt høyt sykefravær på sengeavdelinger. Avviket på andre driftskostnader
skyldes kostnader som føres mot prosjektmidler under øvrige driftsinntekter.
Aktivitet:

DRG-poeng
Pr april ligger klinikk Ringerike 10 DRG-poeng bak plan. Det negative avviket knytter seg til lav
aktivitet i april.
Polikliniske konsultasjoner
Pr april er det behandlet 346 færre pasienter enn budsjett i poliklinikkene. De største avvikene
er hos ortopedisk og medisinsk avdeling.
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Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk
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Pr april ligger klinikk Ringerike helt på plan når det gjelder produktivitet pr månedsverk og noe
over fjoråret.

Kvalitet:

Ventetid
Ventetiden pr april er 47 dager som er godt under klinikkens mål på 54 dager.

Fristbrudd
Andelen fristbrudd er høy i perioden med 3,1 % grunnet stor andel feilregistreringer. Dette
gjelder avsluttede henvisninger hvor det ikke var registrert stopp for ventetid.
Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter i april er 2 %. Klinikk Ringerike har kun enerom, og har ikke
bufferrom tilgjengelig.

Timeavtale i første brev
87 % av pasientene ved Ringerike sykehus mottok i mars bekreftelse på timeavtale i første
innkallingsbrev. Mål for Vestre Viken er 90 %.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
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0
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Antall månedsverk pr mai er i snitt 5 lavere enn plan.
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Gjennomsnittlig sykefravær pr mars var 8,2 % mot 6,1 % i samme periode i 2016.
Klinikkens mål for 2017 er 6,5 %.
AML brudd

400
350
300
250
200
150
100
50
0

jan feb mar apr mai
2017 259 296 231 241 0

jun

jul

aug

sep

okt

0

0

0

0

0

nov des
0

0

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

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

Det er registrert 1027 AML brudd pr april. Dette er høyere enn plan og noe mer enn samme
periode i 2016. Bruddene skyldes i hovedsak høyt sykefravær som medfører vakansvakter i
tillegg til utenlandske vikarer som jobber mye over få dager. Det arbeides sentralt med å lage
felles avtaler for disse vikarene. Det arbeides også på klinikknivå med å få på plass de siste
dispensasjonsavtalene.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

RS

Resultat hittil i år

-520

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

520
0
0

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-520

Ringerike sykehus har et underskudd fra ordinær drift pr april på 0,5 MNOK. Dette skyldes i
hovedsak lav aktivitet i april, samt høye kostnader knyttet til medikamenter innen
kreftbehandling, og innleie på intensivavdelingen i første tertial. Styringsfart pr første tertial
korrigeres for lav aktivitet i april. Dette gir et resultat i balanse for de gjenværende månedene i
året.

Ut året

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året
Prognose for året inkl. tiltak

RS

-520
520
-0
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Den høye aktiviteten i starten av året har medført høye kostnader knyttet til medikamenter og
innleie. Lav aktivitet i april gir umiddelbar effekt på inntektene, mens kostnadene fortsatt
reflekterer høy aktivitet (etterslep av fakturering spesielt på innleie). Ortopedisk avdeling har et
høyt aktivitetsbudsjett i første halvår som har vist seg vanskelig å nå. Klinikken forventer en
positiv effekt av lavere aktivitetsbudsjett etter sommeren.
Prognosen for klinikken er et årsresultat i balanse.
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KONGSBERG SYKEHUS
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Kongsberg sykehus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-3 669

Virkelig

-2 269

-1 624

Mål

0

0

0

Avvik

-2 269

-1 624

-3 669

I fjor

-338

-1 055

-732

AKTIVITET Somatikk
DRG-poeng døgn, dag og
poliklinikk
ANTALL

Virkelig

577

2 860

8 334

Mål

656

2 771

8 334

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt
DAGER

Virkelig

42

43

42

Mål

42

42

42

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,3 %

0,3 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,3 %

0,3 %

0,0 %

I fjor

0,6 %

1,7 %

1,1 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Avvik

-79

88

0

I fjor

709

2 770

8 100

Avvik

0

1

0

I fjor

39

156

41

Virkelig

0,1 %

2,1 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,1 %

2,1 %

0,0 %

I fjor

2,6 %

3,3 %

2,3 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

325

324

320
312

HR
Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

307

315

Avvik

18

9

8

I fjor

322

322

324

Virkelig

7,0

7,1

5,9

Mål

7,3

7,3

6,7

Avvik

-0,3

-0,2

-0,8

I fjor

5,8

6,3

5,7

Virkelig

127

584

1 492

Mål

118

431

1 492

Avvik

9

153

0

I fjor

174

575

1 989
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Klinikkdirektørs vurdering

Totalresultatet er under budsjett. Resultatet er preget av historisk lav aktivitet i april samtidig
som klinikken utfordres av høyt årsverksforbruk på variabel lønn. Dette er spesielt knyttet til
høy aktivitet første 3 måneder samt høyere fravær enn forutsatt. Klinikken vil intensivere
arbeidet med de kostnadsreduserende tiltak som ble identifisert i budsjettprosessen.
Klinikken vil fortsatt ha fokus på å levere gode resultater innen kvalitet og HR parametere.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Kongsberg sykehus har per april opparbeidet seg et underskudd. Variable lønnskostnader er
høyere enn budsjett både for perioden og akkumulert hittil, dette sees i sammenheng med høyt
aktivitetsnivå i kombinasjon med et noe høyere sykefravær. Akkumulert ligger ISF-inntektene
for klinikken over budsjett pr april. For april isolert har den somatiske aktiviteten vært historisk
lav i april sammenlignet med tidligere år. Dette gir negative avvik i forhold til antall
behandlinger og antall DRG-poeng. Som følge av dette er ISF-inntektene for april under budsjett.
Vikarbyrå og andre driftskostnader har ikke vesentlige budsjettavvik.
Aktivitet:
I april isolert ble det behandlet 60 færre pasienter enn plan, akkumulert ble det behandlet 1181
flere pasienter enn plan hittil i 2017.
Døgnbehandlinger hadde 66 færre behandlinger enn plan i april, akkumulert 4 behandlinger
under plan.
Poliklinisk behandling behandlet i april 45 flere enn plan, 1239 flere enn plan akkumulert.
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Produktivitet

Produktivitet for januar og mars er høy både i forhold til tidligere år og plan, produktivitet for
april ligger på et historisk lavt nivå. For 2017 ligger det inne en moderat glidningsavsetning på 8
DRG-poeng.
Kvalitet:

Ventetid
Klinikken har generelt gode tall for gjennomsnittlig ventetid med et mål på 42 dager. April viser
en gjennomsnittlig ventetid på 42 dager. Avdelingene har kontinuerlig fokus på ventetider.

Fristbrudd
Andelen fristbrudd var samlet for 2016 på 1,3 %. Andel fristbrudd i april er på 0,3 %.
Avdelingene fortsetter sitt arbeid med å redusere andelen fristbrudd.
Korridorpasienter
Andelen korridorpasienter var samlet for 2016 på 4,1 %. Tiltak er iverksatt og andel
korridorpasienter for april isolert sett ligger på 0,1 %.

Timeavtale i første brev
Andel med timeavtale i første brev var samlet for 2016 på 82,8 %. Tilsvarende tall for april ligger
90,2 % og er innenfor klinikken målsetning.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk

Klinikken har et avvik fra budsjett i 2017 på variabel lønn. Klinikkens arbeid for tiltak initiert i
budsjettprosessen vedrørende bemanningstilpasning og beredskap fortsetter i tett samarbeid
med de tillitsvalgte

Sykefravær
Sykefravær var samlet for 2016 på 6,6 %. Sykefraværet for mars ligger således fremdeles høyt
på 7,0 % hovedsakelig som følge av sesongsykdommer.

AML brudd
Klinikken gjennomgår arbeidsplaner systematisk for å redusere andelen AML-brudd og har en
målsetning om en reduksjon på AML-brudd med 25 % for 2017.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose
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Kongsberg sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr 1.tertial på 1,6 MNOK. Resultatet
hittil i år inkluderer engangseffekter på 1,4 MNOK. Styringsfart pr april korrigert for
engangseffekter er 0,056 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert
negativt resultat for de resterende måneder på 2 MNOK.

Klinikkens negative års-prognose på 3,6 MNOK blir i denne sammenheng å anse som uløst
utfordring i pågående prosess med implementering av allerede identifiserte budsjett-tiltak for
2017.
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PSYKISK HELSE OG RUS
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Psykisk helse og rus
1

2

3

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Prognose
-2 782

Virkelig

-4 578

-10 997

Mål

0

0

0

Avvik

-4 578

-10 997

-2 782

I fjor

-933

-6 428

-18 646

Virkelig

310

1 391

4 040

Mål

333

1 330

4 040

Avvik

-23

61

0

I fjor

340

1 324

4 115

AKTIVITET
Polikliniske konsultasjoner
totalt
ANTALL

Virkelig

21 251

87 032

254 300

Mål

18 098

89 769

254 300

Avvik

3 153

-2 737

0

I fjor

21 977

81 492

240 123

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt
DAGER

Virkelig

51

48

45

Mål

45

45

45

Avvik

6

3

0

I fjor

48

50

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,2 %

0,2 %

0,2 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,2 %

0,2 %

0,2 %

I fjor

0,2 %

0,3 %

0,2 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

1 758

1 777

1 806

Mål

1 788

1 788

1 811

Avvik

-29

-11

-5

I fjor

1 801

1 811

1 832

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,4

8,7

8,7

Mål

7,2

7,5

7,0

Avvik

1,2

1,2

1,7

I fjor

8,1

8,7

8,4

Virkelig

616

3 043

9 000
6 587

AKTIVITET
Utskrevne pasienter døgn
ANTALL

(etterskuddsvis)

8

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Mål

556

1 866

Avvik

60

1 177

2 413

I fjor

782

2 488

8 783

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Klinikkdirektørs vurdering

Økonomisk resultat viser et merforbruk på 11 MNOK. ISF-inntekter er 7,4 MNOK lavere enn
budsjett. Lønnskostnader inkludert innleie fra vikarbyrå er 6,2 MNOK høyere enn budsjett.

Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
forhold til andre sammenlignbare helseforetak. Klinikken gjennomfører nå tiltak som reduserer
bruk av senger og øker ambulant og poliklinisk tilbud. Dette bidrar til å bringe balanse i
økonomien samtidig som kvalitet og vekst i poliklinisk aktivitet skal fortsette i tråd med
styringskrav.
All bemanning i sykehuspsykiatrien er gjennomgått opp mot aktivitet med sikte på å
effektivisere pasientforløp og redusere overforbruk.

Mål for ventetid i PHR er 45 dager. Det var vært en positiv utvikling og gjennomsnitt for årets 4
første måneder sammenlignet med samme periode i 2016 (2016: 50 dager og 2017 48 dager).
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For å sikre at klinikken når målet om reduksjon i antall AML-brudd med 25 %, jobbes det med å
styrke kompetansen i GAT ute på avdelingene. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp i
klinikkens AMU.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

De største negative avvikene finner man innenfor ISF-inntekter (-7,4 MNOK) og lønn (-6,2
MNOK).

Fra 1.januar 2017 ble ISF innført som finansieringssystem for poliklinisk aktivitet innen psykisk
helsevern og rus. ISF-inntekter pr mars er en avsetning basert på NPRs omkoding av registrert
aktivitet til ISF-poeng. Det er tatt høyde for kodeforbedring i avsetningen. Helt sikre inntekter
vites ikke før tertiallukking. Det er stort fokus på å sikre høy kodekvalitet
(diagnoser/symptomer), og at øvrige registreringsregler følges.
Lønnskostnader ligger over budsjett. Mye av dette er knyttet til høye variable lønnskostnader
innen sykehuspsykiatrien og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.

Strandveien boliger har i de siste årene representert en økonomisk risiko for klinikken. Tiltaket
har vært under avvikling i samarbeid med kommunene. Siste beboer i Strandveien boliger flytter
ut 6.6.2017, og avviklingen er dermed gjennomført.
Aktivitet:

ISF-poeng

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

Jan
3 808

Feb
2 926

Mars
4 136

April
2 922

Hittil
i år
13 792

Budsjett
hittil
i år

17 495

Avvik
hittil i år

%
avvik

-3 702

-21 %
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Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi.
Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for
kodeforbedring, som ligger til grunn. Det er nedsatt en arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst som skal
gjennomgå budsjetterte ISF-poeng og –inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik
det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis.
Polikliniske konsultasjoner

pr april
Antall polikliniske konsultasjoner totalt

Jan

Feb

Mars

April

Hittil
i år

24 320

22 265

19 196

21 251

87 032

Budsjett
hittil
i år

Avvik
hittil i år

%
avvik

-2 737

-3,0 %

89 769

Pr april ligger poliklinisk aktivitet 6,8 % høyere enn samme periode i 2016, men 3 % under
målkravet. Det er igangsatt tiltak for å øke produktivitet og styrke ambulant kapasitet innen DPS
og BUPA. Dette vil bidra til å oppnå budsjettkravet.
Produktivitet
Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov
for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme
tilbake til dette i senere rapportering.

Kvalitet:

Ventetid
Det var vært en positiv utvikling i gjennomsnitt for årets 4 første måneder sammenlignet med
samme periode i 2016, men ventetiden er fortsatt noe over målkravet for 2017. Det er spesielt
innen BUPA at ventetiden er for lang. Tiltak som er iverksatt for å få ventetiden ned, er raskere
inntak av de alvorlig syke, spesielt spiseforstyrrelser og mistanke om psykose/bipolar lidelse.
Videre har en som mål å redusere ventetiden for ADHD-utredninger med 1 uke. Det
gjennomføres en særskilt oppfølging ved alle poliklinikkene i BUPA i form av ukentlige
rapporteringer om status og tiltak.
Fristbrudd
Pasienter opplever sjeldent fristbrudd i PHR. Det var ett fristbrudd i april. Det jobbes
kontinuerlig med å sikre korrekt registrering slik at en unngår “tekniske” brudd.
Timeavtale i første brev
Pr april oppnådde klinikken en andel på 91,6 % som er over målkravet på 90%.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

Faktisk

Jan
1794

Feb
1774

Mar
1779

Apr
1779

Mai
1758

Juni
0

Juli
0

Aug
0

Sept
0

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

1790

1814

1910

1915

1799

1782

1781

Budsjett

1790

1790

1789

1781

1788

1790

1814

1910

1915

1799

1782

1781

2016

1820

1814

1811

1809

1801

1802

1848

1936

1943

1807

1787

1806

Antall brutto månedsverk ligger under budsjett siste tre måneder. Det vises til tidligere omtale
av planlagt omstilling som vil bety reduserte lønnskostnader, økt poliklinisk aktivitet og
redusert antall brutto månedsverk.
Sykefravær
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
Jan

Feb

Mar

17 lang

Apr

Mai
17 kort

Jun

Jul

Aug

16 lang

Sep

Okt

Nov

Des

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

AML brudd

1200
1000
800
600
400
200
0

jan feb mar apr mai
2017 827 802 798 616 0

jun

jul

aug

sep

okt

0

0

0

0

0

nov des
0

0

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

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

Det har vært en reduksjon i antall AML-brudd med 22,8 % fra 2015 til 2016. Målet for 2017 er
en videre reduksjon med 25 %. Inngangen til 2017 er utfordrende med en vekst i antall AMLbrudd.
Tiltak går ut på å styrke kompetansen i bruk av GAT ute på avdelingene og sikre at
bemanningsplaner legges inn med riktig regelsett og at det legges inn dispensasjoner når
vilkårene for det foreligger. Det overvåkes at bytte av vakter ikke medfører brudd.
Kalenderplaner innføres. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens
AMU.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år
Resultat hittil i år

PHR

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

-10 997
-2 749
-21 992

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-32 989

Psykisk helse og rus viser et underskudd fra ordinær drift pr april på 11 MNOK. Styringsfart pr
april er minus 2,7 MNOK pr måned.
Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på minus 33 MNOK.
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Ut året

PHR

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-32 989
30 208

Sum av klinikkens tiltak p.t.
Prognose for året inkl. tiltak

-2 782

Gevinst ved iverksettelse av planlagte omstillingstiltak omtalt over, er beregnet til 30,2 MNOK.
Forutsetningen for at besparelsen skal realiseres, er at tiltakene med etablering og styrking av
ambulante team skjer trinnvis med reduksjon av døgnkapasitet. Det vil være krevende å få
gjennomført sengetallsreduksjon så raskt som det er langt opp til i planen.
Oppsummert vil gjennomføring av tiltak som planlagt bidra til å komme nær budsjettbalanse.
Oppdatert årsprognose er minus 2,8 MNOK.
Spesifisering av tiltak:

Tiltak

Mai

Juni

1. Tilpasning døgnkapasitet DPS

- 526
213

- 747 - 2 000 - 2 000
580
708
708
378
- 418 - 602 - 602
- 612 - 1 827 - 2 199
1 557 1 609 1 609
- 1 152 - 1 190 - 1 190
- 791 - 3 302 - 3 295

2. Styrkning ambulant virksomhet DPS
3. Tilpasning drift yngre voksne
4. Tilpasning drift BUPA
5. Aktivitetsstyrt bemanning sykehus/DPS/ARA
6. Døgnkapasitet Lier
7. Produktivitet/aktivitet i poliklinikker

SUM

- 397
- 204
519
- 384
- 780

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

- 1 935
1 265
- 556
- 582
- 2 761
1 557
- 1 152
- 4 164

- 3 406
1 374
- 757
- 602
- 3 020
1 609
- 1 190
- 5 992

- 3 341
1 330
- 733
- 582
- 2 923
1 557
- 1 152
- 5 844

des
- 3 452
1 374
- 757
- 602
- 3 020
1 609
- 1 190
- 6 039

Total ut
året
- 17 406
7 551
- 2 425
- 4 387
- 16 566
11 625
- 8 600
- 30 208

Tiltakspakken bygger på følgende elementer:
- Reduksjon i kapasitet på døgn
- Tilpasse bemanning til aktivitet
- Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
- Bedret pasientflyt og forløpsstyring
- Døgnkapasitet Lier

Reduksjon i kapasitet på døgn
Vestre Viken har et høyt antall DPS døgnplasser i forhold til sammenlignbare helseforetak i HSØ.
Den faktiske gjennomsnittlige bruken av senger, inkludert utrednings og rehabiliteringstilbud
for unge voksne, er 123. Det er utarbeidet en plan for hvert enkelt DPS og for utrednings og
rehabiliteringstilbudet for unge voksne som innebærer en reduksjon av antall døgnplasser med
om lag 10-15 %. Dette arbeidet er iverksatt.

Aktivitetsstyrt bemanning
Aktivitetsstyrt bemanning er en modell for bemanningsdimensjonering der aktivitet og
pasientflyt definerer bemanningsbehovet. Dette er igangsatt og er spesielt forsterket innen
sykehuspsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien i tett samarbeid med linjeledelsen og HR
avdelingen.
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Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
I voksenpsykiatrien skal alle DPS-ene øke ambulant kapasitet ved både nyetablering og styrking
av eksisterende tilbud. For å redusere innleggelser og reinnleggelser skal tilbudene rettes mot
pasienter som skrives ut fra sykehuspsykiatrien og som trenger sammensatte tilbud over tid.
BUPA skal også videreutvikle sine ambulante tilbud etter samme modell.
Etablering av disse ambulante teamene vil også medføre økt poliklinisk aktivitet.

Bedret pasientflyt og forløpsstyring
For å oppnå de forutsatte effekter med reduserte døgninnleggelser og økt poliklinisk og
ambulant aktivitet, skal det utvikles en tydeligere styring av pasientflyten. Dette innebærer blant
annet mottaksplikt på alle nivåer i pasientkjeden.
Døgnkapasitet Lier
Sykehusavdelingen på Lier skal etter planen avvikles innen mars 2018. Det har de siste
månedene vært en betydelig økt tilstrømning av pasienter til avdelingen. Det gjør det nødvendig
å styrke akuttfunksjonen noe, midlertidig frem til avviklingen.
Aktivitet/produktivitet poliklinikker
Det tas en gjennomgang av aktivitet, produktivitet og case-mix (mix av type konsultasjon –
pasientoppmøte, ambulant, telefon osv) i alle avdelinger. Analyser viser at det er potensiale for
økt produktivitet/aktivitet, bedre case-mix og tilsvarende økt inntekt. Det utarbeides
avdelingsvise krav.
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK
Måltavle pr. 1.tertial 2017

Klinikkdirektørs vurdering

Klinikkens økonomiske resultat for april viser et underskudd 3,0 MNOK og et underskudd hittil i
år på 1,6 MNOK. Underskuddet er knyttet til lavere polikliniske inntekter enn budsjettert
innenfor medisinsk biokjemi og bildediagnostikk, samt innleie av radiologer for å dekke opp
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vakante stillinger. Klinikken har hatt relativt høyt sykefravær hittil i år med dertil høye
vikarkostnader. Det er stor variasjon mellom avdelingene, og utviklingen følges tett av
klinikkledelsen. Klinikken vil ha fokus på å redusere innleie- og lønnskostnader, månedsverk i
henhold til budsjett, samt opprettholde aktiviteten for å kunne oppnå budsjettet for polikliniske
inntekter. På grunn av vakante radiologstillinger og manglende aktivitetsvekst innen medisinsk
biokjemi og radiologi ser klinikken det som en utfordring å kunne oppnå budsjett innenfor
polikliniske inntekter og et resultat i balanse.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Klinikkens resultat for april viser et underskudd på 3,0 MNOK og et underskudd hittil i år på 1,6
MNOK.
Inntektene har et negativt avvik i april på 3,7 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 2,6 MNOK.
Avviket er i hovedsak knyttet til polikliniske inntekter innen medisinsk biokjemi og
bildediagnostikk. Innenfor medisinsk biokjemi er det budsjettert med økning i henhold til
tidligere år, men pr. april ligger aktiviteten på samme nivå som fjoråret. Innenfor
bildediagnostikk har nedetid på enkelte lab’er og mangel på radiologkapasitet medført lavere
poliklinisk aktivitet enn budsjettert.

Varekostnadene har et positivt avvik i april og hittil i år på henholdsvis 1,0 MNOK og 1,7 MNOK.

Det er krevende å rekruttere radiologer, og klinikken har benyttet innleie for å kunne
opprettholde akseptable vente- og svartider. Innleiekostnadene har et negativt avvik på 0,1
MNOK i april og et negativt hittil i år på 1,0 MNOK. Klinikken har fokus på rekruttering, men har
foreløpig ikke klart å bemanne inn i faste stillinger i henhold til budsjett. Klinikken ser det
nødvendig å benytte noe innleie også videre.

Lønnskostnadene har et negativt avvik i april på 0,1 MNOK, men et positivt avvik hittil i år på 0,1
MNOK.
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Aktivitet:
Ekstern poliklinikk mikrobiologi
Antall polikliniske analyser (ekstern poliklinikk) innenfor mikrobiologi har økt med 8 % hittil i
år sammenlignet 2016. Økningen i aktivitet er sesongbetont, og spesielt knyttet til PCR-analyser
og influensadiagnostikk i begynnelsen av året. Antall analyser ligger under målet for april, men
er i henhold til budsjett hittil i år.

Eksternt kjøp av blod
Eksternt kjøp av blod ligger under måltallet for april, men over måltallet hittil i år. På grunn av
høyt forbruk av blod i desember var lagrene lave i januar. Det har i tillegg vært vanskelig å få
tappet nok blod på grunn av høyt sykefravær blant giverne over en lengre periode i begynnelsen
av året, noe som har medført økt behov for eksternt kjøp. Avdelingen har fokus på økt tapping
og økt grad av selvforsyning. Trenden fra januar viser nedgang, og det har vært en kraftig
reduksjon i ekstern kjøp fra januar til april. Målet for klinikken er å sørge for at Vestre Viken er
selvforsynt med ordinære blod og blodprodukter. Noen spesialprodukter vil alltid måtte kjøpes
eksternt.
Kvalitet:

Svartid - Bildediagnostikk
Avdeling for bildediagnostikk måler bl.a. svartider gjennom statistikk på andel pasienter som
har fått svar/tolkning på bildeundersøkelser. Måltallet for andel inneliggende pasienter
(inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. I april
ligger faktisk andel på 83 %, mens hittil i år ligger på 87 %. Parameteren som måler svartid
innen 5 dager for polikliniske pasienter har et måltall på 95 %. Andel polikliniske pasienter som
har fått svar innen 5 dager ligger i mars på 85 %, mens hittil i år ligger på 77 %. Pasienter i
kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlige medisinskfaglige prioriteringer og er i all hovedsak
med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag.
Avdelingen ser en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved
inneliggende og poliklinisk aktivitet. Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet
på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe som kan medføre en uønsket økt vente- og svartid for
de polikliniske undersøkelsene og avdelingen ser at målet på 95 % blir vanskelig å oppnå med
dagens radiologressurser.

Svartid - Patologi
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrerte prøver i pakkeforløp som er besvart innen
5 kalenderdager. Måltallet for 2017 er satt til 90 %. Hittil i år er 96 % av prøvene besvart innen 5
kalenderdager. Måltallet for gjennomsnittlig svartid for uprioriterte prøver (hudprøver) er satt
til 3 uker. Avdelingen opplever en økning i antall prøver, noe som har medført en økning i
svartidene for april. Svartiden hittil i år er på 3,3 uker og avdelingen ser at med den økende
prøvemengden kan være utfordrende å nå målet for året på 3 uker.

Svartid - Laboratoriemedisin
Avdeling for laboratoriemedisin måler blant annet svartid for troponin (biokjemisk
hjertemarkør) ø-hjelp i akuttmottakene ved de fire sykehusene. Svartiden varierer mellom de
ulike sykehusene. Gjennomsnittlig svartid i april er 62 minutter mens den hittil i år er på 68
minutter. Måltallet for 2017 er satt til 65 minutter. Svartiden har gått ned fra i begynnelsen av
året og avdelingen har fokus på å opprettholde den lave svartiden.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
650

630

610

590

570

550

530

Faktisk

Jan
596

Feb
600

Mar
609

Apr
606

Mai
602

Jun
0

Jul
0

Aug
0

Sep
0

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

599

612

631

628

611

604

606

Budsjett

599

600

605

602

599

599

612

631

628

611

604

606

2016

586

585

586

591

586

589

597

615

610

599

596

602

Brutto månedsverk hittil i år er i henhold til budsjett. Klinikken lå fire månedsverk over budsjett
i mars og april, og 2 månedsverk over budsjett i mai. Avviket skyldes økning i bruk av vikarer og
overtid i forbindelse med sykefravær. Det sesongbetonte sykefraværet er redusert i forhold til i
begynnelsen av året og månedsverkene forventes å være i henhold til budsjett fremover.

Sykefravær
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
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Sykefraværet for perioden januar – mars har vært høyere enn måltallet, 8,5 %, mot måltallet på
6,9 %. Sykefraværet ligger fremdeles relativt høyt i mars, 8,1 %, men viser en nedgang fra
januar hvor sykefraværet var på 9,2 %.
Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,9 % og langtidsfraværet på 5,6 %.
Sammenlignet med samme periode i 2016 viser sykefraværsprosenten en økning på 2,1 % poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett og
fortløpende i alle avdelingene.
AML brudd
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0
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2016 241 269 260 251 221 255 262 237 239 225 264 244
mål

176 196 190 183 161 186 191 173 174 164 193 178

Antall AML brudd hittil i år ligger 56 brudd over måltallet, men det er en positiv trend hvor april
ligger under måltallet. Sammenlignet med fjoråret er det en reduksjon i antall AML brudd på 22
%. Avviket mot måltallet hittil i år skyldes blant annet mye sykdom hvor vaktene ofte må dekkes
av ansatte i 100 % stilling da det er vanskelig å få tak i riktig vikarkompetanse på kortsikt. Det er
vanskelig å rekruttere radiologer, og lav radiologbemanning har medført at det er flere vakante
vakter som må dekkes opp. Avdelingssjefene følger kontinuerlig opp riktig relevant registrering
av AML brudd og har fokus på å redusere antall AML brudd.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Klinikken viser et underskudd fra ordinær drift pr april på 1,6 MNOK. Resultatet hittil i år
inkluderer engangseffekter på 1,4 MNOK. Klinikken har hatt vikarkostnader utover budsjett
knyttet til økt sykefravær i begynnelsen av året. Det sesongbetonte sykefraværet er på vei ned
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og klinikken forventet vikarkostnader i henhold til budsjett fremover. Polikliniske inntekter
innenfor medisinsk biokjemi og bildediagnostikk ligger under budsjett. Det er budsjettert med
en økning i polikliniske inntekter innenfor medisinsk biokjemi i henhold til tidligere års
aktivitetsvekst, men denne aktivitetsveksten er ikke oppnådd og aktiviteten per april ligger på
2016-nivå. Inntektstapet i april var høyere enn perioden januar – mars, og klinikken vurderer
dette som en engangseffekt og forventer videreføring av nivået de første månedene.
Styringsfart pr april korrigert for engangseffekter ville gi et underskudd på 1,8 MNOK for året.

Det forventes noe lavere bruk av uforutsette vakter for LIS innen bildediagnostikk til høsten noe
som vil bidra til at prognostisert underskudd reduseres til 1,5 MNOK.

På grunn av rekrutteringssituasjonen av radiologer, det høye sykefraværet hittil i år og
manglende polikliniske inntekter ser klinikken det utfordrende å kunne oppnå et resultat i
balanse for 2017, men det jobbes med å spesifisere tiltak for å kunne bedre inntektssiden og for
å redusere innleie av radiologer for å kunne klare resultatkravet.
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PREHOSPITALE TJENESTER
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Prehospitale tjenester
1

2

3

4

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

6

Prognose
1 000

357

3 126

Mål

0

0

0

Avvik

357

3 126

1 000

I fjor

97

334

3 267

Virkelig

3 350

14 574

42 067

Mål

3 265

14 500

42 067

Avvik

85

74

0

I fjor

3 265

14 500

42 067

AKTIVITET
AMK telefonhenvendelser
til 113
ANTALL

Virkelig

2 574

10 399

30 711

Mål

2 254

9 924

30 711

Avvik

320

475

0

I fjor

2 254

9 924

30 710

AKTIVITET
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL

Virkelig

2,17

2,15

2,15

Mål

2,15

2,15

2,15

Avvik

0,02

0,00

0,00

I fjor

2,13

2,14

2,12

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

326

329

331

Mål

328

325

328

HR
Sykefravær i PROSENT

AKTIVITET
Oppdrag med ambulanse
ANTALL tusen

(etterskuddsvis)

7

Hittil i år

Virkelig

(etterskuddsvis)
5

Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

Avvik

-2

4

2

I fjor

319

315

322

Virkelig

7,7

8,4

7,9

Mål

7,3

8,0

7,9

Avvik

0,4

0,3

0,0

I fjor

6,0

5,5

7,4

Virkelig

9

63

382

Mål

33

87

382

Avvik

-24

-24

0

I fjor

43

193

637
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Klinikkdirektørs vurdering

Klinikken forventer et resultat på 1 MNOK i overskudd for 2017. Det er tidlig å trekke
konklusjoner for hele 2017. Hvis resultat og måleindikatorer utvikler seg negativt, vil tiltak
settes i gang for å nå budsjettene.
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Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Resultatet viser et overskudd på 0,4 MNOK i april og i perioden januar tom april 3,1 MNOK i
overskudd.

Øvrige driftsinntekter ligger 0,3 MNOK høyere enn budsjett pr april. Øvrige inntekter består av
inntekter fra utenlandspasienter i ambulansetjenesten og inntekter for frikort pasientreiser.

Varekostnader ligger 0,5 MNOK over budsjettet pr april. Ambulansetjenesten og
luftambulansetjenesten har overskridelse på kjøp av medisinske forbruksvarer. Varekostnader
har økt i forhold til tidligere år. Medisiner må byttes pga. av holdbarhetsdato og
helseekspressene 1 og 3 er nå bemannet med ambulansepersonell.
Lønnskostnadene ligger 1,0 MNOK høyere enn budsjett både i april og hittil i år. Relativt høyt
sykefravær gir økt overtidsbruk. Sykepengerefusjon ligger høyere enn budsjettet, men dekker
ikke overforbruk overtid.
Andre driftskostnader ligger 4,3 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere kostnader til
pasientreiser.
Aktivitet:

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

Akutt
459
8,3 %

Haster
-59
-1,2 %

Vanlig
-326
-8,3 %

Sum antall
74
0,5 %

Antall ambulanseoppdrag ligger 74 oppdrag tilsvarende 0,5 % høyere enn i perioden januar april 2016. Aktiviteten i januar og april ligger høyere enn i 2016, mens februar og mars 2017
ligger lavere enn fjoråret.

Antall gjennomførte ambulanseoppdrag per april ligger på 14 574. Antall vanlige oppdrag ligger
lavere enn i fjor, mens akuttoppdragene hadde en økning på 459 og 8,3 % og hasteoppdragene
en reduksjon på 59 tilsvarende 1,2 % i forhold til samme periode i 2016. Klinikken følger
utviklingen i aktiviteten nøye.
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Pasientreiser samkjøringsgrad
Avdeling for pasientreiser hadde samkjøringsgrad på 2,12 i gjennomsnitt i 2016 på
kommunekryssende turer. Samkjøringsgraden i januar 2017 er 2,15, februar ligger på 2,12 og
mars på 2,17. Samkjøringsgrad rapporteres etterskuddsvis. Samkjøringsgraden er viktig for
kostnadsutviklingen og blir fulgt nøye hver måned. I Helse Sør-Øst er målet at
samkjøringsgraden skal være 2. Pasientreiser i Vestre Viken har et mål på 2,15 i
samkjøringsgrad for 2017.
Kvalitet:

Responstider
Følgende krav er satt til responstider i Vestre Viken:
• Tettbebygde strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene
• Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk
• Innen 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene
Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal

Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike,
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som både har tettbebygde og grisgrendte
steder/ områder.
Kravet til responstider for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre
Viken fra 01.januar til 4.mai bortsett fra i Røyken og Lier.
Kravet til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble fra 1.januar til
4.mai oppnådd for alle kommuner i Vestre Viken bortsett fra Svelvik.

Kravet til responstider på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for
kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal ble oppnådd i alle
kommuner bortsett fra Sigdal i perioden 1.januar til 4.mai. PHT vurderer tiltak for å ivareta
responstidsmålene for 2017.
AMK svartid
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder.
Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til samtalen besvares.
AMK oppnådde svartid på 92 % i januar, 94 % i februar, 95 % i mars og 94 % i april.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
340
335
330
325
320
315
310
305
300

Faktisk

Jan
332

Feb
330

Mar
328

Apr
330

Mai
326

Juni
0

Juli
0

Aug
0

Sept
0

Okt
0

Nov
0

Des
0

Estimat

0

0

0

0

0

326

328

333

338

331

334

331

Budsjett

320

322

328

327

328

326

328

336

338

331

334

322

2016

308

311

318

316

319

318

318

326

331

325

338

333

Forbruk av brutto månedsverk ligger på 329 i gjennomsnitt for perioden januar tom mai. Brutto
månedsverk ligger 4 årsverk høyere enn budsjettet i perioden jan - mai. Årsverk på overtid
ligger 6,3 årsverk høyere enn budsjett i perioden jan - mai. Sykefraværet var høyt i desember
2016 og i januar 2017 som påvirker lønnsutbetalingen i de første månedene i år. I mai ligger
brutto månedsverk på 326 mot budsjettert 328, 2 årsverk lavere enn budsjett.

Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble igangsatt 24.10.2016, benyttes fullt ut og
har gitt reduksjon i vikarbruk, men høyt sykefravær gir overskridelse i overtidsbruk. Alle vakter
ved kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten.

Fra og med april vil antall årsverk øke med 4,6 årsverk på helseekspress 1 som følge av
ambulansebemanning. Økningen av årsverk er lagt inn i budsjettet for 2017.

Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2017 ligger på 328.
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Sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2015 til 7,4 % i 2016. Sykefraværet i januar 2017 ligger på
8,9 % , i februar 7,9 % og i mars 7,7% mot budsjettert 8,3 %.
Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og tar raskt kontakt med
sykemeldte.
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Det jobbes meget aktivt med AML brudd i klinikken.
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Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år
Resultat hittil i år

PHT
3 126

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

-2 160
242
1 936

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

5 062

Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift pr april på 3,1MNOK.
Kostnadsreduksjonen på pasientreiser og inntekter fra utenlandspasienter forventes ikke å
fortsette på samme nivå som i 1.tertial og reduseres med 2,2 MNOK.

Ut året

PHT

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år
Engangseffekter ut året

5 062
-4 062

Prognose for året inkl. tiltak

1 000

I engangseffekter ut året på 4,1 MNOK ligger aktivitetsøkning i ambulansetjenesten og i
pasientreiser.
Prognosen vurderes foreløpig til 1 MNOK i overskudd.
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INTERN SERVICE
Måltavle pr. 1.tertial 2017
Intern service
1

2

3

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

5

6

7

8

9

8

Hittil i år

Prognose

Virkelig

466

-270

0

Mål

0

0

0

Avvik

466

-270

0

I fjor

-486

-8 530

1 440

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

530

527

533

Mål

517

525

532

Avvik

13

2

1

I fjor

544

546

546

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

10,2

10,5

9,7
9,7

(etterskuddsvis)

4

Denne måned

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

TEKSTILER - Personaltøy (kr)
pr brutto månedsverk
behandlingspersonell

Mål

9,7

9,7

Avvik

0,5

0,8

0,0

I fjor

9,6

10,8

9,2

Virkelig

37

225

478

Mål

38

146

478

Avvik

-1

79

0

I fjor

33

87

382

Virkelig

25

125

314

Mål

27

132

314

Avvik

-2

-7

0

I fjor

26

131

313

Virkelig

327

350

333
333

Mål

363

340

Avvik

-36

9

0

I fjor

363

341

333

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

Virkelig

241

241

180

Mål

252

252

180

Avvik

-11

-11

0

I fjor

257

259

256

AVFALL - Sorteringsgrad
materialgjenvinning

Virkelig

24 %

25 %

25 %

Mål

23 %

23 %

25 %

Avvik

1%

2%

0%

I fjor

24 %

22 %

23 %

Virkelig

1,13

1,12

1,15

Mål

1,01

1,14

1,15

Avvik

0,12

-0,01

0,00

I fjor

1,13

1,14

1,16

Virkelig

79 %

79 %

80 %
80 %

MAT - Antall middager ift
antall liggedøgn somatikk

MTU- Andel periodisk
vedlikehold iht plan

Mål

80 %

80 %

Avvik

-1 %

-1 %

0%

I fjor

57 %

50 %

51 %
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Klinikkdirektørs vurdering

Intern Service har utviklet en omfattende tiltakspakke for 2017 på 22 MNOK. Dette er nødvendig
effektivisering for å håndtere de store kostnadsøkningene som treffer klinikken. Tiltakene må
dekke inn økninger innen leiekostnader, servicekontrakter, øvrige driftskostnader, i tillegg til
kravet om den årlige effektiviseringen for klinikken. En stor del av kostnadsbasen i Intern
Service er dessuten vanskelig å påvirke for inneværende år. Dette gjelder kostnader til
Sykehuspartner, energiforbruk, kommunale avgifter og lignende. Prosessen rundt
gjennomføring av tiltakene følges nøye, men klinikken ser at flere av tiltakene ikke kan
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gjennomføres eller har forsinket effekt. Det er høy risiko for at den samlede tiltakspakken ikke
er tilstrekkelig for å nå årets økonomiske mål. Klinikken har ikke flere store tiltak som, på kort
sikt, kan redusere kostnadene ytterligere og klinikkdirektør foreslår at det settes i verk en plan
for å redusere-/kutte tjenester for å sikre budsjettbalanse for året.

Intern Service har et underskudd mot budsjett hittil i år på 0,3 MNOK. Det er merforbruk på
driftskostnader til medisinskteknisk utstyr, bygg, porto og tekstiler. Kostnadsposter som lønn og
energiforbruk viser overskudd.

For øvrige parametre er det AML brudd og forbruk av personaltøy som har utviklet seg negativt i
forhold til plan, disse kommenteres særskilt nedenfor.

Kommentarer til måltavle
Økonomi:

Økonomisk resultat viser et underskudd på 0,3 MNOK målt mot budsjett hittil i år.
Hovedårsaken til underskuddet relateres til at flere tiltak ikke kan gjennomføres eller har
forsinket effekt. For IKT området baserer resultatet seg på avsetninger fordi fakturaer ennå ikke
har kommet og er forbundet med noe usikkerhet.
Lønnskostnadene ligger 2,7 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes i hovedsak to
forhold. HSØ har frikjøpt personell innenfor IKT området, for å delta i gjennomføring av
regionale prosjekter. Disse kostnadene refunderes og reduserer lønnskostnadene. I tillegg ble et
større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet effektuert ultimo 2016. Dette har gitt
positive resultater på lønnskostnadene hittil i år.

Andre driftskostnader viser et merforbruk på 3 MNOK pr. april. Innenfor IKT området er det noe
høyere kostnader til tjenester kjøpt av Sykehuspartner. Driftskostnader til medisinskteknisk
utstyr- og bygg samt kostnader til porto og tekstiler viser et merforbruk.
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Aktivitet:
ENERGI (energiforbruk KwH pr m2 oppvarmet areal)
For måling av energiforbruk pr m2 er periodisering av måltallene satt i forhold til utviklingen i
fjor. Både for måneden og hittil i år er forbruket noe lavere enn planen. Energiforbruk har stort
fokus i foretaket og følges tett.

TEKSTILER (forbruk av personaltøy målt mot antall månedsverk)
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for
samme periode. Forbruket er høyere enn plan hittil i år og det er variasjoner mellom
sykehusene. Det er tiltak under arbeid for å sikre like rutiner for tekstilhåndtering på
sykehusene. Høy aktivitet i klinikkene påvirker også tekstilforbruket. Klinikken vil periodevis gå
igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.

IKT (antall IKT tjenester i tjenestekatalog med Sykehuspartner)
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til
Sykehuspartner fra 252 til 180 i løpet av 2017. Målet er satt for å følge opp standardisering og
konsolidering av tjenesteporteføljen, med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og
HSØ. Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen
ligger i at det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar
2017. Foreløpig er resultat bedre enn plan. Fokuset i Vestre Viken på å redusere antall tjenester
har bidratt til at HSØ har satt i gang et regionalt prosjekt for å redusere antall tjenester.

MAT (antall middager ift antall liggedøgn – somatikk)
Antall middager målt mot liggedøgn er lavere enn planen hittil i år. Klinikken har etablert
samarbeid med øvrige klinikker for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket, og
klinikkene har generelt blitt flinkere til å bestille riktig antall middager i forhold til behovet.

MTU (andel periodisk vedlikehold iht plan)
Klinikken har som målsetting at 80 % av det planlagte vedlikeholdet av medisinskteknisk utstyr
skal være gjennomført i løpet av 90 dager. Funksjonelle arbeidsprosesser tilsier at det alltid vil
være en andel som går utover 90 dager, men det er fokus på at andelen skal være så lav som
mulig. Fra 2015 har andelen gjennomførte vedlikeholdsjobber innen fristen økt betydelig.
Målsettingen i år er at dette ligger stabilt på 80 % hver måned. Resultatet hittil i år er 79 %.
Kvalitet:

AVFALL (sorteringsgrad på avfall til materialgjenvinning)
Av avfall som sorteres, er det mest miljøvennlig å sortere avfall til materialgjenvinning. Dette
består av matavfall, papp/papir, plast, metall og glass. Fokus i år vil være økt tilrettelegging i
kantiner og vestibyler, samt å vurdere etablering av sortering av plastkanner der forbruket av
dette er stort. Avfall til materialgjenvinning vil variere noe fra måned til måned fordi ikke alle
fraksjoner som inngår leveres hver måned. Hittil i år er resultatet bedre enn målet.
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HR indikatorer:
Brutto månedsverk
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530
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0
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0
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0

Sept
0

Okt
0

Nov
0
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0

Estimat

0

0

0

0

0

521

534

568

562

527

522

526

Budjsett

531

529

526

521

517

521

534

568

562

527

522

526

2016

548

541

551

545

544

538

548

573

572

541

529

525

Forbruk av årsverk i Intern Service ligger på 527 for perioden jan – mai, 2 årsverk høyere enn
budsjettert. Inkludert i tallene er frikjøp av IKT personell hvor lønnsmidler for dette personellet
refunderes fra HSØ, mens antall årsverk ikke reduseres. Lønnsområdet viser også et
underforbruk målt mot budsjett hittil i år. Det ligger inne omstillingstiltak som reduserer
budsjettet med 5,6 årsverk i 2017. Klinikken har opprettholdt kravet om ansettelsesstopp så
langt i 2017, noe som er en medvirkende årsak til reduksjonen.
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Sykefravær
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Sykefraværet i klinikken lå på 10,8 % i perioden jan – mars 2016 mot 10,5 % for de tre første
månedene i år. Det har vært en svak reduksjon i korttidsfraværet fra 2016. Hittil i år er
sykefraværet på plan. Sykefraværet følges tett og regelmessig i alle avdelingene og målsettingen
for 2017 er å redusere fraværet.
AML brudd
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2017 76

For hele klinikken er antall brudd redusert. Arbeid med bistand til registering av inngåtte
avtaler i GAT pågår løpende. Brudd i klinikken i april er fordelt på flere bruddtyper, med en
overvekt på brudd på reglen om fri på søndager og ukentlig arbeidsfri. Omlag en fjerdedel av
bruddene i april, skyldes kortvarig overtidsarbeid i Avdeling Teknologi og e Helse for å arbeide
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med standardisering av DIPS i det regionale prosjektet. Arbeidet med reduksjon av AML brudd
har fokus i klinikken for 2017.
Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose:

Hittil i år

KIS

Resultat hittil i år
Styringsfart pr måned hittil i år
Resultat ut året - basert på styringsfart hiå

-270
-67
-536

Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år

-806

Intern service viser et underskudd fra ordinær drift hittil i år på 0,3 MNOK. Om trenden
fortsetter ut året vil det gi et månedlig underskudd ut året på 0,1 MNOK. Dette vil gi et
akkumulert resultat for året på -0,8 MNOK.

Ut året

KIS

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

-806
-1 124
1 930

Prognose for året inkl. tiltak

0

Klinikken forventer engangseffekter på 1,1 MNOK ut året. Intern Service har nedjustert
omfanget av servicekontrakter på MTU. Dette har gitt god effekt på resultatet hittil i år, men det
forventes noe høyere kostnader som følge av flere reparasjoner framover. Samtidig gir
tilbakemelding fra Sykehuspartner en forventning om besparelser innenfor IKT området for
2017.

Budsjett 2017 inneholder kostnadsreduksjoner på 8,9 MNOK som ikke ble løst med konkrete
tiltak før budsjettarbeidet var sluttført. Klinikken har i etterkant utarbeidet nye tiltak. Den nye
tiltakspakken estimeres til å gi en effekt ut året på 1,9 MNOK.
Klinikken har definert nye tiltak og reduksjon i tjenestetilbudet til klinikkene som følger:
Tiltak

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Døgnkontinuerlig tilstedeværelse

- 100

- 100

Total ut
året
- 100
- 300

Okt

Nov

des

Endre rutiner for reparasjoner vs reanskaffelser MTU. Utgår etter møte med AD
Gjennomgang av avtaler MTU

- 175

- 175

- 175
- 10

- 175
- 30
- 10

- 175
- 30
- 10

- 175
- 30
- 10

- 175
- 30
- 10

- 175 - 1 400
- 30
- 150
- 10
- 80

- 10

- 10

- 185

- 185

- 185

- 215

- 215

- 315

- 315

- 315 - 1 930

Jonatan clean ved HSS
Klientstrategi abbonement
Reduksjon i tilbud-/nedtak av tjenester. Utgår foreløpig ift resultat eHelse
Øke levetid på MTU ved bytte av større komponenter. Utgår etter møte med AD

SUM

Intern Service har gjort en gjennomgang av gjeldende servicekontrakter av det
medisinsktekniske utstyret. Kontraktene er gjort rimeligere ved å justere enkeltkontrakter fra
fullservice til periodisk vedlikehold eller ved å ta ut enkeltkomponenter av kontraktene. Dette
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gir reduserte kostnader men redusert tilbud fra leverandørene. Tiltaket medfører økt risiko for
at det kan bli nødvendig å foreta flere reparasjoner for egen regning enn tidligere. Klinikken ser
også på en mulighet for å få til en felles vaktordning i Vestre Viken for drift- og vedlikehold av
bygg. Utover dette er det utarbeidet ny avtale for bruk av mobiltelefoni samt at automatisering
av renhold innføres på de siste lokasjonene i VVHF.

Samlet omstillingspakke i budsjettet samt effekt av nye tiltak, skal sikre budsjettbalanse for året.
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Dato:
Saksbehandler:

14. juni 2017
N. Furnes

Saksfremlegg
Vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum,
Ringerike og Kongsberg- forprosjektrapport.
Møte
Styret i Vestre Viken

Saksnr.
30/2017

Møtedato
19.06.17

Forslag til vedtak
1. Styret legger prosjektprogrammet BRK til grunn for vedlikehold og oppgradering av
Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. Administrerende direktør viderefører forprosjektet for Bærum sykehus basert på at
BUP Bærum fortsatt skal lokaliseres ved Bærum sykehus. Sak om dette forelegges
styret i forbindelse med høstens budsjettbehandling.
3. Grunnutstyr, IKT og MTU anskaffelser vurderes i de årlige budsjetter, men
forutsettes tilpasset gjennomføringen av vedlikeholdsprogrammet så langt som
mulig.

Drammen 14. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
I sak 22/2016 vedtok styret å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt
innenfor en ramme på 1600 MNOK over ti år.
I sak 28/2016 tok styret mandatet for BRK- forprosjekt til etterretning. Ifølge mandatet skulle
forprosjektet gjennomføre en endelig prioritering og planlegging av prosjekter innenfor rammen
på 1600 MNOK. Dette for å sikre nødvendig vedlikeholdsnivå og kapasitetsbehov i 2030.
Saksutredning
Prosjektet har tatt utgangspunkt i idefaserapportens alternativ 1a, og laget et konkret
prosjektprogram for det som skal gjøres av vedlikehold og oppgradering på sykehusene de neste
10 årene. De høyest prioriterte tiltakene innenfor de nærmeste årene er planlagt på forprosjektnivå.

Kapasitetsbehov 2030, som er lagt til grunn for BRK-prosjektet, ble utviklet som en del av Nytt
Drammen Sykehus (NDS). Når det samlede prosjektprogrammet er gjennomført vil BRKsykehusene ha den nødvendige 2030-kapasiteten sammen med NDS. Vedlikeholdet som ligger i
programmet er tilstrekkelig til å oppfylle kravet i eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst RHF.

Prosjektprogrammet er basert på P50 estimater og prisnivået er desember 2015. P50 betyr at
det er like sannsynlig at det blir billigere som dyrere.

Forprosjektet viser at rammen blir fordelt 46 %, 27 % og 27 % for Bærum, Ringerike og
Kongsberg. Det er større usikkerhet med planlegging av kostnader til vedlikeholdsprosjekter på
bygg enn ved nybygg. Det må foretas korreksjoner etter hvert som anbud og byggearbeider
gjennomføres. Når det gjelder prosjektet Bærum, har styringsgruppen spesielt uttrykt
bekymring rundt disse forhold. Viser til vedlagt rapport.
I tillegg til rene bygginvesteringer kommer estimerte utstyrsinvesteringer.

Samlet for BRK sykehusene blir investeringene som vist nedenfor. Estimatene for
utstyrsrammene er basert på nøkkeltall fra sykehusprosjekter.

Investeringene er basert på den ØLP som foreligger. Dette betyr et høyere investeringsnivå i de
siste fem årene enn de første fem årene. Dette er ikke optimalt for brukerne eller
prosjektorganisasjonen. Det bør arbeides videre med innretningen på ØLP slik at det blir en
jevnere fordeling pr år enn det er nå.

Ved utvikling av prosjektprogrammet har forprosjektet sett vedlikehold og funksjonell
ombygging i sammenheng for å skåne brukerne av byggene med for mange prosjekter i samme
areal, og for å få mest mulig ut av investeringene.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Eiendomsprosjektene er sett i sammenheng med behovet for utstyr på de tre sykehusene.
Med BRK programmet foreligger det nå et forenklet utstyrsprogram som viser estimerte
kostnader for medisinsk teknisk utstyr og annet grunnutstyr samt når og hvor investeringene vil
komme. Dette vil være en del av den årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP).

Prosjektrapporten inneholder også et forenklet overordnet teknisk program (OTP). Dette legger
de overordnede føringene for eiers og brukers funksjonskrav til bygnings- og installasjonstekniske løsninger i de tre BRK – sykehusene. OTP vil være en felles referanse for ulike grupper
og aktører gjennom hele planleggings- og byggeprosessen i prosjektene. Der det er
formålstjenlig er det tatt hensyn til standardiseringsbehov i forhold til tekniske løsninger som er
utviklet som en del av konseptfasen til NVVS.
Enkelte prosjekter er allerede ført direkte til gjennomføringsfase. Dette gjelder prosjekter som
er besluttet som en del av 2017 investeringsplanen.

Administrerende direktørs vurderinger
BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet har prioritert
investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at
sykehusene kan utnyttes fullt ut i fremtiden. Prosjektprogrammet vil sørge for at utskifting av
sentralt utstyr og teknologi kan samordnes med byggeprosjektene.

Prosjektprogrammet er i tråd med økonomisk Langtidsplan (ØLP), og i løpet av en ti-årsperiode
skal Vestre Viken følge det opp innenfor rammen på 1600 MNOK, og innarbeide nødvendige
bevilgninger i de årlige budsjetter. Når det gjelder grunnutstyr, IKT og MTU inviteres det ikke til
å fastleggende konkrete rammer i denne saken. Dette vil bli håndtert i de årlige budsjettene.

Prosjektprogrammet går over i gjennomføringsfase innenfor eksisterende organisering og
fullmakter for investeringsområdet i foretaket.

Det foreligger en egen styresak om samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus. Denne
styresaken vil påvirke prosjektprogrammet på Bærum sykehus. Administrerende direktør viser
til merknadene i saken om samlokalisering som innebærer at den nye forutsetningen legges opp
til kan medføre at rammen på 1,6 MRD overskrides. Administrerende direktør mener at det
likevel er riktig å fremme vedlikeholdsplanen nå, og at prosjektene på Ringerike og Kongsberg
vedtas.
Gevinstrealisering er i ikke utførlig omtalt i rapporten. Dette skal vurderes i den årlige
budsjettprosessen for de enkelte tiltak som planlegges gjennomført. Driftsmessige endringer vil
måtte vurderes underveis i prosessen.
Administrerende direktør viser til at fag- og funksjonsfordeling i Vestre Viken i dette prosjektet
er legger i hovedsak til grunn gjeldende planer inkludert det som følger av beslutning om nytt
sykehus i Drammen.

Det pågående planarbeid med Utviklingsplan kan også ha betydning, og vil måtte hensyntas ved
senere rullering av planen.
Administrerende direktør konstaterer at forprosjektet har forholdt seg til vedtatte rammen for
prosjektet på 1,6 MRD. Videreføring av Bærum BUP på Bærum sykehus må anses som nye
forhold for prosjektet, og administrerende direktør vil derfor komme tilbake med eventuelle
justeringer av rammen for Bærumprosjektet som følge av dette.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Revisjonen vil også ha betydning for investeringsprogrammet i 2018, og vil derfor ivaretas frem
mot budsjettbehandlingen for 2018.

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret legger prosjektprogrammet BRK
til grunn for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
Vedlegg:
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1

FORORD

Denne rapporten inneholder et prosjektprogram med en rekke mindre prosjekter som til sammen
skal bidra til at de tre sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg får god nok teknisk tilstand og
at sykehusene i Vestre Viken samlet vil ha tilstrekkelig kapasitet til å dekke det beregnede behovet
i 2030.
Forhåpentligvis vil rapporten være et nyttig verktøy for Vestre Viken til å koordinere sin innsats på
de tre sykehuseiendommene som samlet har en stor del av foretakets bygningsareal. Intensjonen
er at rapporten skal være nyttig både som et planverktøy og som informasjonskilde.
Arbeidet med BRK forprosjektfase har vært utfordrende fordi det i tillegg til å benytte metodikk
som brukes ved planlegging av nye sykehus har vært nødvendig å ta hensyn til at det her dreier seg
om tre sykehus som både har behov for vedlikehold om ombygging samtidig som de skal være i full
drift. To viktige strategier er derfor å samle forskjellige tiltak i prosjekter slik at et areal berøres
bare en gang. Og at nødvendige ombygginger blir lagt til arealer som har dårligst teknisk tilstand.
Prosjektet har vært omfattende med mange behov og interesser som skal dekkes innenfor en gitt
ramme. Heldigvis har et stort antall av Vestre Vikens fagfolk og ledere fra mange forskjellige
kunnskapsområder, tillitsvalgte og ansatte fra vernetjenesten kunnet stille opp med positive bidrag
til de innspill, vurderinger og avveiinger som har vært nødvendige.
Hovedrådgiverne i arbeidet har vært OEC.

Drammen, den 12. mai 2017
Tom D. Lybeck
Prosjektleder
BRK forprosjektfase
Vestre Viken HF
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2 SAMMENDRAG
2.1 Bakgrunn og metodikk
2.1.1 Formål med og bakgrunn for prosjektet
BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet skal prioritere
investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Prosjektets idefase ble gjennomført i 2015/2016 og
forprosjektfasen er en videreføring av denne.
Målet med forprosjektfasen er å gjøre en periodisering og planlegging av prosjekter både innen
vedlikehold og funksjonell ombygging. Den funksjonelle ombyggingen skal sikre nødvendig
kapasitetsbehov i 2030 og andre funksjonsforbedringer som beskrevet i alternativ 1a i idéfasen.
Mandatet for forprosjektet er vedtatt i styresak 28/2016 «Mandat for forprosjekt BRK –
vedlikehold og oppgradering av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg».

2.1.2 Rammebetingelser for prosjektet
Fra mandatet er følgende rammebetingelser gitt for prosjektet:
 Forprosjektet planlegges innenfor en ramme på MNOK 1600. (P50 ekskl. utstyr inkl. mva).
Prisnivå desember 2015. Det vil si fordelt ca. 50%, 25% og 25% på Bærum, Ringerike/HSS
og Kongsberg
 Byggestart 2017, ferdig ombygget 2027
 Framskrivning av aktiviteter/arealbehov i idefaserapporten skal kvalitetssikres
 Arealstandard fra NVVS-prosjektet skal legges til grunn der dette er hensiktsmessig. Det
betyr at ikke alle rom blir likt utformet, men at funksjonen blir ivaretatt
 Det skal etterstrebes å gi de tre sykehusene samme nivå på tekniske standard
BRK forprosjekt skal gjennomføres i løpet av perioden fra mai 2016 til juni 2017 innen en
kostnadsramme på 12 MNOK (revidert fra opprinnelig 15,8 MNOK).

2.1.3 Krav til forprosjektfasen og leveranser
Kravene til forprosjektfasen er gitt av prosjektmandatet:
 Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4.
 Styringsgrunnlag som gir sikkerhet for at samlet prosjektramme også rekker til de siste
prosjektene i 10-årsperioden
 Kommunikasjonsgrunnlag som kan gi ansatte og brukere et samlet bilde av når tiltak kan
forventes, og hva som skal utføres. (Prosjektprogram med situasjonskart).
 Prosjektene skal så langt det er mulig planlegges som komplette åpen BIM-prosjekter, ihht.
HSØs BIM-strategi.
 Vestre Viken skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale.
I tillegg skal følgende materiale utarbeides
 Forprosjektrapport
 Samlet prosjektprogram med;
o Funksjonsbeskrivelse
o Forenklet OTP
o Forenklet utstyrsprogram
o Arealoversikt, plantegninger
o Kostnadskalkyler og byggebudsjett
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Beskrivelse av delprosjektene i prosjektprogrammet (omfang, innhold, kvalitetsnivå,
kostnadsestimat, start- og sluttidspunkt, risikovurdering og omriss på situasjonsplan)
Beskrivelse av forprosjekt for gjennomføring de første 3 årene
Gevinstrealiseringsplan

Bruk av normer og standarder i prosjektet følger Norsk standard. Tilpasninger til Vestre Viken og
Helse Sør Øst er beskrevet i kapittel 6.8.

2.1.4 Organisering av arbeidet
Rolle
Prosjekteier

Navn
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff
Tom D. Lybeck, Intern Service, med innleid prosjektstøtte
(OEC)

Prosjektleder

Det er opprettet en styringsgruppe pr sykehus/klinikk ledet av klinikkdirektør. I tillegg er det
opprettet prosjektgrupper pr sykehus / klinikk bestående av delprosjektleder, brukerrepresentant
og forvalter. Det opprettes brukergrupper pr igangsatt forprosjekt.

2.2 Investeringsplan 2017-2026
Tabellen under viser periodiseringen av det enkelte sykehus investeringsprogram. Total
investeringsramme BRK er 1600 MNOK.
År

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Totalt

Pr sykehus

(alle tall i MNOK)
Total
investeringsramme, pr
styremøte 24.4.2017

BÆRUM Sykehus

KONGSBERG Sykehus

RINGERIKE Sykehus

Total investeringsramme BRK
B
R
K
Forslag til årsbudsjett BRK
Forslag til disponering BRK

90
45
23
23
90
90

125
63
31
31
125
124

125
63
31
31
125
121

125
63
31
31
125
121

125
63
31
31
125
122

210
105
53
53
210
213

200
100
50
50
200
210

200
100
50
50
200
206

200
100
50
50
200
208

200
100
50
50
200
187

1600
800
400
400
1600
1600

Versjon 32
50% andel inv.ramme BÆRUM
Forslag årlig disponering BÆRUM

50
50

63
62

63
62

63
61

63
61

100
105

100
102

100
103

100
88

100
40

800
734

Versjon 27
25 % andel inv.ramme KONGSBERG
Forslag årlig disponering KONGSBERG

20
20

31
31

31
29

31
29

31
29

55
42

50
58

50
56

50
71

50
71

400
436

Versjon 28
25% andel inv.ramme RINGERIKE
Forslag årlig disponering RINGERIKE

20
20

31
31

31
30

31
31

31
32

55
66

50
50

50
47

50
49

50
75

400
430

Figur 1: Investeringsplan 2017-2026 for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg for
investeringer i BRK-forprosjekt.

Det er ikke gjort nye vurdering av kostnadsanslagene for de tiltak som inngår i
prosjektprogrammet, foruten de tiltak/prosjekter som har “gått videre” til forprosjektering. Sikrere
vurdering av tiltakets/prosjektet omfang og oppdatert kostnadskalkyle er en naturlig del av
forprosjekteringen.
Planene for Kongsberg og Ringerike er behandlet i sin respektive styringsgruppe i to omganger,
mars og april 2017, og godkjent i en ekstraordinær behandling i mai1 som grunnlag for videre
arbeid.
Forslag til investeringsprogram for Bærum sykehus er fremlagt for styringsgruppen i møte nr. 022017, og 03-2017 (henholdsvis mars og april), og er behandlet i ekstraordinært
styringsgruppemøte den 10.05.2017. Følgende er referatført fra møtet2:
1

Saksnummer 15/2017 for Ringerike, 17/2017 for Kongsberg
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Denne rapporten er utarbeidet og godkjent under forutsetningene om at BUP skal
samlokaliseres utenfor Bærum sykehus (Ref. Styresak 29-2015, fullmakt fra HSØ til å leie dat.
10.7.2015. Notat med orientering til styret 24.10.2016 om å se på leie av lokaler. Ny
orientering om utsettelse BUP til etterretning i styret 5.12.2016) og følger premissene som er
lagt i Idefasens alternativ 1a.
Et flertall i styringsgruppen uttrykker bekymring for at forventet investeringsnivå på 734
MNOK (pr mai 2017) ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre programmet i henhold til
alternativ 1a.

2.3 Prosjektprogrammet
Med utgangspunkt i forslag til årlig investeringsramme med en omtrentlig utgangsfordeling på 50
% for Bærum og 25 % for henholdsvis Kongsberg og Ringerike er det foreslått et prosjektprogram
for hvert av sykehusene.
Et bedre anslag for fordelingen foreligger nå og blir ca 46 %, 27 % og 27 % (B-R-K)
Tabell 1: Utvikling av anslag for investeringsbehov, BRK-prosjektet, fra idefase til forprosjektfase

Investeringsbehov
idefase alt 1a
Bærum sykehus
Ringerike
sykehus
HSS
Kongsberg
sykehus

Investeringsbehov
forprosjektfase

Hvor av andel
for å lukke TG3

669 MNOK
413 MNOK

Hvorav andel
for å lukke
TG3
246 MNOK
196 MNOK

734 MNOK
420 MNOK

270 MNOK
191 MNOK

10 MNOK
398 MNOK

10 MNOK
293 MNOK

10 MNOK
436 MNOK

10 MNOK
333 MNOK

2.4 Oppsummering forprosjekt pr sykehus
2.4.1 Bærum, prosjektbeskrivelser
Tabell 2: Enkel oversikt - investeringsprosjekter - Bærum sykehus
Prosjekt
Utføres og kostnad
Dagkirurgi, utvidelse to stuer
Sikker strømforsyning
Utskifting utvalgte avløpsrør
Sprinkling utvalgte arealer
Sengepost-oppgradering
Postop./Intensiv
Vindusutskifting
Vedlikehold operasjonsavdeling
Vedlikehold sterilsentral
Observasjon, kapasitetsutvidelse
Kontorer – erstatningsarealer sengepostoppgradering
Fasaderehabilitering
Poliklinikk, vedlikehold og ombygging
Laboratoriemedisin, funksjonsflytting
Avdeling for bildediagnostikk, etablering av modaliteter
Akuttmottak / stillerom, mindre kapasitetsutvidelse
Vedlikehold heisutskiftinger
Vedlikehold FDVU, lager, etc.
Vedlikehold fødeavdelingen

2

Utføres 2017- 2018, totalkostnad: 42 MNOK
Utføres 2017 -2018, totalkostnad: 36 MNOK
Utføres 2018 - 2019, totalkostnad: 12 MNOK
Utføres 2018 - 2019, totalkostnad: 10 MNOK
Utføres 2018 - 2024, totalkostnad: 316 MNOK
Utføres 2018 og 2024, totalkostnad: 23 MNOK
Utføres 2018 - 2019, totalkostnad: 7 MNOK
Utføres 2018 - 2019, totalkostnad: 3 MNOK
Utføres 2018 - 2019, totalkostnad: (Inkludert i
sprinkling og avløpsrør)
Utføres 2019, totalkostnad: 9 MNOK
Utføres 2019, totalkostnad: 18 MNOK
Utføres <- 2019, totalkostnad: 12 MNOK
Utføres 2023 - 2024, totalkostnad: 18 MNOK
Utføres 2023, totalkostnad: 26 MNOK
Utføres 2021 og 2025, totalkostnad: 46 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 14 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 24 MNOK
Utføres 2023, totalkostnad: 12 MNOK
Utføres 2021, totalkostnad: 10 MNOK

Saksnummer 24/2017 for Bærum
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Vedlikehold administrasjon
Vedlikehold prestetjenesten
Vedlikehold gamle kjøkken
Vedlikehold Nordfløy / operasjonsfløy
Vedlikehold vestfløy
Vedlikehold poliklinikk, 8. etg
Vedlikehold sentralkjøkken
Vedlikehold sengepost føde/barsel/gyn - nord
Vedlikehold gyn.pol
Vedlikehold sengepost føde/barsel/gyn - syd
Vedlikehold lab/adm./blodbank
Vedlikehold tekniske rom
Vedlikehold FOU-kontorer, 3. etg
Vedlikehold gyn. pol og kontor etc.
Vedlikehold beredskap / lager
Vedlikehold bygg 110 og 116

Utføres 2024, totalkostnad: 6 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 1 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 3 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 9 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 3 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 14 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 6 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 1 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 0,4 MNOK

2.4.2 Ringerike, prosjektbeskrivelser
Tabell 3: : Enkel oversikt - investeringsprosjekter - Ringerike sykehus
Prosjekt
Utføres og kostnad
Føde / Barsel / Gyn, Kvinne-/ barn senter
Sikker strømforsyning
Utskifting utvalgte avløpsrør
Avdeling for bildediagnostikk, klinikk Ringerike
Kontor/administrasjon/møterom - Vedlikeholdes og
benyttes som erstatningsareal om behov for kontor
Poliklinikk
Oppvåkning, intensiv, anestesi
Dagkirurgi (1 stue)
Operasjon (1 stue)
Vedlikehold sterilsentral
Vedlikehold utskifting vinduer
Vedlikehold kjelleretasje, lager, FDVU
Vedlikehold hovedinngang, kiosk, kontor
Vedlikehold A-bygget
Vedlikehold garderobe
Vedlikehold tekniske rom
Vedlikehold Hallingdal sjukestugu

Utføres 2017-2020, totalkostnad: 75 MNOK
Utføres 2018->, totalkostnad: 24 MNOK
Utføres 2018, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2020 - 2022, totalkostnad: 68 MNOK
Utføres 2021, totalkostnad 2 MNOK
Utføres 2023 -2024, totalkostnad: 75 MNOK
Utføres 2024 - 2025, totalkostnad: 22 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 23 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 53 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 6 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 20 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 14 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 7 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 15 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 10 MNOK

2.4.3 Kongsberg, prosjektbeskrivelser
Tabell 4: : Enkel oversikt - investeringsprosjekter - Kongsberg sykehus
Prosjekt
Utføres og kostnad
Medisinrom intensiv
Avd for bildediagnostikk, CT og generelt vedlikehold
Vedlikehold bunnledning
Sikker strømforsyning
Sengepost-oppgradering
Fasaderehabilitering
Bytte kjølemedium

Utføres 2017, totalkostnad: 1 MNOK
Utføres 2017-2018, totalkostnad: 32 MNOK
Utføres 2017, totalkostnad: 1,7 MNOK
Utføres 2017 - 2018, totalkostnad: 27 MNOK
Utføres 2017 - 2023, totalkostnad: 120 MNOK
Utføres 2017 og 2019, totalkostnad: 1,1 MNOK
Utføres 2017, totalkostnad: 0,1 MNOK
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Sprinkling utvalgte arealer
Vedlikehold laboratorie
Akuttmottak, utvidelse mottaksrom og gen. Vedlikehold
Vedlikehold operasjon
Vedlikehold tekniske rom
Vedlikehold hovedinngang
Vedlikehold sentrallager
Vedlikehold vaktrom
Vinduer og ytterdører
Vedlikehold tøyhåndtering
Vedlikehold sentrallager
Poliklinikk oppgradering
Vedlikehold føde / barsel sengeområde
Vedlikehold sentralkjøkken, kantine, lab.
Vedlikehold E-bygget
Vedlikehold garderober /ergo- / fysioterapi
Vedlikehold apotek, lager, tekniske rom og beredskap
Intensiv / oppvåkning
Yttertak, takrenner, nedløp
Adgangskontrollsystem
Vedlikehold dagområde, dialyse, m.m.
Vedlikehold tekniske rom

Utføres 2019 - 2024, totalkostnad: 20 MNOK
Utføres 2019, totalkostnad: 6 MNOK
Utføres 2019 og 2023, totalkostnad: 17 MNOK
Utføres 2018 og 2025, totalkostnad: 26 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 1 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2022, totalkostnad: 3 MNOK
Utføres 2023 og 2024, totalkostnad: 12 MNOK
Utføres 2023, totalkostnad: 6 MNOK
Utføres 2023, totalkostnad: 1 MNOK
Utføres 2024 og 2025, totalkostnad: 47 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 12 MNOK
Utføres 2024, totalkostnad: 10 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 9 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 10 MNOK
Utføres 2025, totalkostnad: 5 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 22 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 9 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 2 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 13 MNOK
Utføres 2026, totalkostnad: 1 MNOK

2.5 BRK-forprosjekt, delprosjektleveranser
BRK forprosjektfasen har levert forslag til prosjektprogram som er tilpasset
investeringsprogrammet og har også utarbeidet forprosjektdokumentasjon for flere av de
prosjektene som planlegges å gjennomføres først i investeringsperioden. Dette gjelder for Bærum
sykehus;
 Utvide dagkirurgi med 2 stuer
 Etablering av ny MR2 - dette prosjektet finansieres utenfor BRK
 Overordnet beskrivelse for de vedlikeholdstiltak som bør gjennomføres på
operasjonsavdelingen (forenklet forprosjekt) med forslag til hvordan dette kan
gjennomføres.
 For sprinklingsprosjektet foreligger det en beskrivelse utarbeidet av entreprenøren som
utfører jobben.
 Prinsippnotat og kostnadskalkyle for sikker strømforsyning
For Ringerike sykehus er det utarbeidet forprosjekt for;
 Kvinne-Barn prosjektet
 Prinsippnotat og kostnadskalkyle for sikker strømforsyning
For Kongsberg sykehus er det utarbeidet forprosjekt for;
 Etablering av CT, og en mulighetsskisse for øvrig i arealet til avd. for bildediagnostikk
klinikk Kongsberg
 Sengepostoppgraderingsprosjektet, med rokadearealer
 Prinsippnotat og kostnadskalkyle for sikker strømforsyning
MR2 prosjektet, Dagkirurgi og Kvinne-Barn prosjektet gjennomføres i 2017. Dagkirurgi
ferdigstilles i 2018 forutsatt at det avsettes budsjettmidler til dette. Kvinne-Barn prosjektet
videreføres i hovedsak først i 2019 for å gi mulighet for arbeid med sikker strømforsyning i 2018.

2.6 Tidlig evaluering av oppstartede prosjekter
Tidlig etablering av prosjektplanen har gjort det mulig å periodisere prosjektene i henhold til
rammene gitt av ØLP, og dermed igangsette planlegging av prosjekter som gjennomføres i år, og
neste år. Det gir også forutsigbarhet for å planlegge behov finansieringsmidler til medisinteknisk
utstyr (MTU), grunnutrustningsutstyr (GRU), IKT-utstyr (IKT) og inventar (INV), selv om denne
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prosessen i 2017 ikke har vært god nok fordi koordinering bør skje innen investeringsbudsjettet
blir fordelt. En god koordinering her er avgjørende for suksess i prosjektene.
Det er en utfordring å kommunisere et riktig forventningsnivå på prosjektenes omfang. Det er
derfor viktig at prosjektene har en klar og tydelig oppstart, med beskrivelse av prosjektets mål og
hvilke forutsetninger som er gitt. Spesielt gjelder dette i forhold til det kostnadsanslaget som er
gitt, og hva dette inkluderer.
Gjennom BRK forprosjekt er det:
Oppnådd bedre kunnskap om prosjektene fra idefasen og generelt om tilstanden på
sykehusene. Hvor brenner det mest.
Kunnskap om hvordan disse henger sammen og om kompleksiteten i BRK-prosjektet. Det
er gjort mange øvelser på å dele opp eller slå sammen prosjekter, som f.eks. utviklet programmet til
i stor grad å isolere tverrgående tiltak.
De første tiltakene er igangsatt og det er høstet erfaringer som bør tas med videre.
Kostnadsstyrt prosjektering og forventningsavklaring er absolutt nødvendig for å holde
kostnadsrammen, og erfaring viser at prosjektene må styres aktivt.

2.7 Investeringer inkludert brukerutstyr
Budsjettrammen på 1600 MNOK for BRK inkluderer ikke brukerutstyr. Her settes et anslag på
behov for brukerutstyr knyttet til de prosjekter som inngår i BRK-prosjektet i den kommende 10årsperioden.
Det er beregnet et estimat på tillegg for brukerutstyr fordelt på MTU, IKT, GRU og INV. Estimert
utstyrskostnad består av to deler
 Faktisk innhentet periodiserte kostnader over spesielt kostbart utstyr,
 Estimert utstyrskostnad basert på erfaringstall for prosjekter som ikke inneholder spesielt
kostbart utstyr.
Tabellen under viser både investeringskostnad og estimert kostnad på brukerutstyr.
Estimat på kostnader til brukerutstyr som følge av prosjekter i BRK-programmet vises i tabellen
under. Estimatet er basert på nøkkeltall for andel av kostnad til brukerutstyr, i tillegg er det lagt inn
spesielt kostbart utstyr basert delvis på planer fra avdelingene MTA, e-helse og ED. Investeringer
for IKT er særskilt vanskelig å knytte til BRK-prosjekter da disse ofte går på tvers av arealer og
funksjoner. Tabellen inneholder derfor investeringer som fremkommer av planer for IKT, men som
i liten grad er koordinert med prosjektprogrammet (med hensyn på hvilke arealer som berøres, og
tidspunkt for gjennomføring av IKT-investeringen). Dette må arbeides videre med nå som BRKprosjektprogram etableres og det blir tydeligere hvilke arealer som prioriteres innenfor det til en
hver tid neste års budsjett.
Tabell 5: Oversikt bygginvesteringer i BRK-prosjektet samt estimat for brukerutstyr knyttet mot disse
BRK-investeringene3. Tabellen viser ikke totalinvestering for planlagt brukerutstyr ved sykehusene
Bærum, Ringerike og Kongsberg.
Sum BRK
Investeringer BRK
Estimat brukerutstyr knyttet mot
investeringer i BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum investeringer inkl. estimat utstyr

2017
90

2018
124

2019
121

2020
121

2021
122

2022
213

2023
210

2024
206

2025
208

2026 Sum
187
1 600

41
37
1
2
1
131

80
57
8
14
0
204

18
2
7
9
1
138

24
13
6
4
1
145

10
3
2
3
1
131

23
14
2
5
1
235

34
24
2
6
2
243

45
35
2
6
2
251

61
52
4
4
1
270

40
31
4
5
0
226

374
269
38
57
9
1 974

Tabellen inneholder også investeringer som ikke er knyttet til bestemt areal, særskilt IKT, og som må
vurderes videre med hensyn på god koordinering med BRK-prosjektprogram
3
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Ved rullering av investeringsplanen, må også utstyrsplan for BRK-prosjektene justeres.

2.8 Overordnet teknisk program - OTP
Det er utarbeidet OTP som har tatt utgangspunkt i OTP for NVVS konseptfase. Denne er tilpasset
BRK-prosjektet.
I OTP legges det stor vekt på at de tekniske løsninger skal tilfredsstille virksomhetens behov og
bidra til god investerings- og driftsøkonomi, samt bidra til sikkert og godt miljø for pasienter,
pårørende og ansatte.
Det er stilt krav til bygningsmessige og tekniske løsninger som ivaretar fremtidens krav til
endringer. Prosjektene må derfor medta nødvendig generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Denne
typen krav må imidlertid avveies mot investeringskostnader, slik at kostnadsrammen for
prosjektet overholdes.
I OTP stilles det en rekke funksjonskrav til de tekniske anlegg. Både generelle krav for å oppnå
riktig kvalitet og nødvendig sikkerhet og kapasitet. Det er også stilt spesielle krav for en rekke rom
med unike funksjoner, som operasjon, laboratorier, isolater og radiologi mf. Særlig hygiene og vern
mot smitte er viktige utfordringer i denne forbindelse.

2.9 Organisering og styring – prosjektprogram
BRK-prosjektet anbefales å styres som et program og bør inngå i virksomhetens porteføljestyring
som et viktig element for å oppnå virksomhetens strategisk mål.
Viktige momenter for god programstyring:












Tydelig organisering for effektive beslutninger innenfor prosjektprogrammets rammer
Tydelig organisering for effektive beslutninger når det oppstår noe som gjør at rammene
utfordres. Det gjelder for eksempel varsel om nye behov (nye tiltak/prosjekter) som ikke
opprinnelig er definert i prosjektprogrammet. Eventuelle varslede overskridelser av
programrammen, eller beslutning om disponering av et eventuelt «overskudd», etc.
Klare rollebeskrivelser som tydeliggjør hvor beslutninger tas, og hvem som utarbeider
underlag/anbefalingene for beslutningene.
For BRK er det viktig å avklare skillen mellom BRK-programstyring og de øvrige
«prosjektinteressentene». Det vil si at organiseringen av programkontoret og de øvrige
budsjetteiere for MTU, GRU, IKT og INV.
Etablert prosjektgjennomføringsprosess, basert på Vestre Vikens erfaring og for øvrig beste
praksis i markedet.
Forutsigbare rammer. Årlig budsjettdisponering av henger av økonomisk langtidsplan. En
endring av til en hver tid neste års tilgjengelige investeringsramme gjør
prosjektprogrammet uforutsigbart. En forutsetning for stabil gjennomføring gjør at det
tidlig varsles om hva som blir tildelt av investeringsramme for neste budsjettår.
Gode rutiner for koordinering av investeringsbehov- eller endringer mellom de ulike
budsjettaktørene (BRK, MTU, GRU, IKT og INV).
Tydelig eierskap til gevinster, og ansvar for realisering av disse.
Forventningsavklaring og kultur. En viktig forutsetning for å gjennomføre et
prosjektprogram innenfor gitte rammer (tid, kostnad og kvalitet) er å være tydelig på
hvilke forutsetninger programmet har, hva som forventes av omfang og felles forståelse av
det overordnede målet med programmet. Det må utvikles en kultur der man tror på
virksomhetens mål.
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Forslagsvis bør det ligges et koordinerende nivå, evt. programkontor, (direkte under Klinikk intern
service) som har som oppgave å forvalte det prosjektprogrammet som besluttes. Programkontoret
har som hovedansvar å følge opp besluttede årlig investeringer for BRK, koordinere disse med
øvrige investeringer (til eksempel medisinteknisk utstyr, IKT- investeringer, etc.) og i tillegg
forberede underlag for beslutning om neste periodes BRK investeringer.

2.10 Økonomi
Investeringskostnadene er rammestyrt basert på økonomisk langtidsplan for hele helseforetaket.
Det er lagt til grunn at Vestre Viken HF i den kommende 10-års perioden har bærekraft til å gjøre
bygginvesteringer på 1600 MNOK. kr (kostnadsramme i 2016-kr)
Beregningsgrunnlaget for prosjektkostnadene var i utgangspunktet målt i forventede
prosjektkostnader per desember 2015. Det er senere fastlagt at prosjektets ramme for forventede
kostnader (styringsmål) er på 1600 MNOK målt i 2016-kr.
Ved å regne om til løpende priser basert på byggkostnadsindeksen siste år, vil dette gi følgende
forventet påløpte kostnader i realpriser:
Tabell 6: Prisjustering for investeringsperioden 2017-2026
Kostnader faste/løpende kr
Prisnivå
Beløp disponibelt
Indeks SSB boligblokk
Endring i %
Medgått beløp løpende kr
Medgått beløp i 2016-kr

Endr. mars 2016 - mars 2017 Prognose basert på videreføring av indeksering mars 2016 - mars 2017
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 600 000 000 1 650 632 911 1 607 401 086 1 522 119 590 1 433 795 329 1 337 772 327 1 233 633 285 1 008 387 288
173,8
179,3
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
0
92 538 608
131 972 280
132 305 714
137 058 963
141 980 554
256 178 123
260 553 943
0
89 700 000
124 000 000
120 500 000
121 000 000
121 500 000
212 500 000
209 500 000

2024
771 498 957

2025
523 240 644

2026
255 356 420

1,0316
264 308 640
206 000 000

1,0316
275 717 243
208 300 000

1,0316
255 356 420
187 000 000

2.10.1 Gevinstrealisering og bærekraft
Investeringer kan gi både reduserte og økte driftskostnader. I fortsettelsen håndteres dette
gjennom omtale av investeringene effekt på FDV(U)-kostnadene, og deretter effektene på
kjernedriftens kostnader.
Det er lagt til grunn at Vestre Viken HF i den kommende 10-årsperioden har bærekraft til å gjøre
bygginvesteringer i BRK-prosjektet for 1600 MNOK. Det er på denne bakgrunn en forutsetning at
prosjektprogrammet i BRK-prosjektene ikke svekker VVHF’s bærekraft ift forutsetningene i ØLP.

2.11 Usikkerhet
Det vil være usikkerhet knyttet til flere momenter for BRK-prosjektet Under løftes noen av de
viktigste momentene frem.
Økonomisk usikkerhet dreier seg i dette tilfellet om usikkerhet på flere nivåer:
 Om den årlige driften i VVHF gir rom til å finansiere prosjektene iht. oppsatt tidsplan og
planlagt investeringsbeløp per år
 Risikoen for at prosjektkostnadene for investeringstiltakene i dette programmet faktisk
øker mer enn indekseringen av kostnadsrammen
 Alle underliggende forhold knyttet til usikkerhet i kalkyler for prosjektkostnader for det
enkelte investeringstiltaket i investeringsprogrammet (jf. ordinære usikkerhetsanalyser)
 Risikoen for at det dukker opp nye investeringsbehov som må prioriteres foran eller
kommer i tillegg til de som er identifisert
Usikkerhet knyttet til gjennomføring. Det er en utfordring å gjennomføre arbeider for såpass
høye investeringer, hvert år i 10 år framover. Det skal både forprosjekteres, detaljprosjekteres,
bygges under drift, og virksomhet må i enkelte tilfeller flyttes under gjennomføringsperioden.
Usikkerhet knyttet til kvalitet. En konsekvens av stram rammestyring for de enkelte prosjektene
kan være at kvalitetsnivået må justeres og tilpasses prosjektrammen. Dette må da ikke gå på
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bekostning av lovpålagte krav, men kan være utfordrende i forhold til ønsket kvalitetsnivå.
Usikkerheten i programmet ligger i definisjonen av hva som er «godt nok».
To svært viktige fokusområder for å forebygge usikkerheten i prosjektprogrammet:
a)Rammestyrt prosjektering av programmets delprosjekter/tiltak
b) Fleksibilitet i planen for å tåle variasjon i årlig investeringsnivå
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3 FORMÅL MED OG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET
3.1 Formål og bakgrunn for prosjektet
BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet skal prioritere
investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Prosjektet skal sørge for at utskifting av sentralt utstyr
og teknologi i størst mulig grad samordnes med byggeprosjektene.
Prosjektets idefase ble gjennomført i 2015/2016 og forprosjektfasen er en videreføring av denne.
Målet med forprosjektfasen er å gjøre en periodisering og planlegging av prosjekter både innen
vedlikehold og funksjonell ombygging. Den funksjonelle ombyggingen skal sikre nødvendig
kapasitetsbehov i 2030 og andre funksjonsforbedringer som beskrevet i alternativ 1a i idéfasen.

3.2 Krav til løsning
Formålet med prosjektet er å lage en plan som viser de enkelte tiltakene i et prosjektprogram, samt
å planlegge de høyest prioriterte tiltakene innenfor de nærmeste 3 årene på forprosjektnivå. Hvert
av disse beskrives på en måte som gir godt nok grunnlag for beslutning om oppstart av
detaljprosjektering og bygging innenfor definerte rammer.
Det skal lages en oversiktsplan som viser de enkelte prosjektene i et samlet program som
behøves for å oppnå dette, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene på forprosjektnivå.
Oversiktsplanen skal på overordnet nivå vise et økonomisk, teknisk og funksjonelt bilde av
prosjektene, samlet og ved hvert av sykehusene i en ti - års periode.
I løpet av forprosjektfasen er det krav om at det skal utarbeides:
 Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4.
 Styringsgrunnlag som gir sikkerhet for at samlet prosjektramme også rekker til de siste
prosjektene i 10-årsperioden
 Kommunikasjonsgrunnlag som kan gi ansatte og brukere et samlet bilde av når tiltak kan
forventes, og hva som skal utføres. (Prosjektprogram med situasjonskart).
 Prosjektene skal så langt det er mulig planlegges som komplette åpen BIM-prosjekter, ihht.
HSØs BIM-strategi.
 Vestre Viken skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale.

3.3 Mandat
Mandatet for forprosjektet er vedtatt i styresak 28/2016 «Mandat for forprosjekt BRK –
vedlikehold og oppgradering av sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg». Noen av
hovedelementene i mandatet er som følger:
Kapasitetsbehov 2030 er utviklet som en del av Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) prosjektet, og
skal sikre at Vestre Viken har nok samlet kapasitet til å møte befolkningens behov for
helsetjenester i 2030. Vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres vil sikre en god standard på de tre
sykehusene, og arbeidet er i tråd med eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst RHF.
Rammen for prosjektet er 1600 MNOK over 10 år. Fordelingen mellom sykehusene skjer initialt
ved at ca. 50 prosent av rammen er for tiltak ved Bærum, mens Kongsberg og Ringerike har ca. 25
prosent hver. Et bedre anslag for denne fordelingen vil foreligge etter forprosjektet, og legges til
grunn i planleggingen av investeringene ved rullering av økonomisk langtidsplan. Vurderingen er
at en kan gjennomføre prosjekter for inntil 150-160 MNOK årlig. En prosjektaktivitet utover dette
vil slite på klinikkene og pasientene, og dermed medføre økt risiko for feil og uønskede hendelser.
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Arbeidet organiseres som et prosjektarbeid med én styringsgruppe pr. sykehus. Styringsgruppene
rapporterer til administrerende direktør i Vestre Viken HF. Det er i tråd med strukturen for
eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter. Intern Service bemanner og leder en
prosjektorganisasjon som leverer til styringsgruppene.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i idefaserapporten, og lage en konkret plan for det som skal gjøres
av vedlikehold og oppgradering på sykehusene de neste 10 årene. Forprosjektet skal gjennomføres
i løpet av perioden mai 2016 – juni 2017. Formålet er å lage en plan som viser de enkelte tiltakene i
et prosjektprogram, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene innenfor de nærmeste 3 årene
på forprosjektnivå. Hvert av disse beskrives på en måte som gir godt nok grunnlag for beslutning
om oppstart av detaljprosjektering og bygging innenfor definerte rammer.
Under gjennomføringen skal forprosjektet se vedlikehold og funksjonell ombygging i sammenheng.
Dette for å skåne brukerne av byggene med for mange prosjekter i samme areal, og for å få mest
mulig ut av investeringene. Eiendomsprosjektene skal sees i sammenheng med behovet for utstyr
på de tre sykehusene. Det skal lages et forenklet utstyrsprogram som ivaretar større medisinsk
tekniske investeringer, og andre større utstyrsinvesteringer. Dette for å sikre at bygg og utstyr blir
samkjørt i prosjektene. Medisinsk teknisk utstyr er ikke en del av BRK-prosjektets
investeringsramme. Investeringsbehovene for medisinsk teknisk utstyr og annet grunnutstyr vil
være en del av den årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP).
Det skal også leveres et forenklet teknisk program. Dette for å sikre at en planlegger utskifting av
sentralt utstyr og teknologi på en samordnet måte med byggeprosjektene. Det tekniske
programmet skal også sikre at en gjennomfører tekniske løsninger som er utviklet som en del av
konseptfasen til NVVS der det er formålstjenlig.
Forprosjektet skal leveres i juni 2017, men enkelte elementer skal leveres tidligere slik at man får
en god gjennomføring av det arbeidet som skal skje tidlig i 2017.
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4 OPPSUMMERING IDEFASE BRK – ALTERNATIV 1A
4.1 Tidligere vurderinger
BRK prosjektet gjennomførte en idefase i 2015 hvor hensikten er beskrevet i mandatet slik:
Det overordnede målet er å gjennomføre en idéfase som sammen med virksomhetsplaner gir
tilstrekkelig grunnlag for i de kommende år å fastlegge bygningsmessige tiltak med
hovedfokus på oppgradering som skal til for å realisere tjenestetilbudet til befolkningen i
foretakets opptaksområde.
Idéfasen skal samordne virksomhetsplanen, økonomisk langtidsplan (ØLP) og foretakets
eiendomsstrategi, og lage en konkret plan for videre utvikling av de tre sykehusenes
bygninger.
Gjennom idefasen ble det gjort en kartlegging av byggenes vedlikeholdsbehov og behov for
ombygging for å møte framtidig kapasitet. Idefasen arbeidet med en investeringsramme på 1.5
mrd.
Idefasen viser ulike alternativer for tiltakspakker, basert på forskjellig vedlikeholdsnivå.
Det ble det vurdert 5 alternativer inkludert 0-alternativet, der alternativene viste ulike
kombinasjoner av vedlikeholds- og oppgraderingstiltak.

Figur 2: BRK idefasens alternativer

I styresak 22/2016 ble prosjektrapport for BRK idefase fremlagt. Den redegjorde for at alternativ
1a er det alternativet som svarer best ut mandatet, og er innenfor den økonomiske rammen. Styret
tok rapporten til etterretning og ba administrerende direktør om å følge opp idefaserapporten
innenfor en ramme på 1600 MNOK4, og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet.
I alternativ 1a lukkes alle tilstandsgrad 3 (TG3) avvik. Gjenstående investeringsmidler benyttes til
funksjonelle ombygginger og for å skaffe nødvendig kapasitet i 2030 og andre
funksjonsforbedringer. Tiltakene er kostnadsanslått til ca 1490 MNOK. Det valgte alternativet
fordeler investeringsrammen med ca halvparten til å utbedre mest kritiske tekniske feil og avvik
1500 MNOK var opprinnelig ramme – i styresak ble denne justert til 1600 MNOK for å ivareta ytterligere
arealbehov som følge av oppdatert framskrivning.
4
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(tilstandsgrad 3) og resterende til funksjonelle ombygginger for å imøtekomme behovene i 2030.
Ved funksjonell ombygging løftes den tekniske tilstanden ut over å lukke TG3-avvik, da det er
naturlig at også TG2-avvik utbedres som en konsekvens av ombyggingsoppgavene.
Investeringsrammen med referanse til idefasen fordeler seg mellom Bærum, Kongsberg og
Ringerike på følgende måte:




Bærum sykehus: 669 MNOK
Kongsberg sykehus: 398 MNOK
Ringerike sykehus inkl. HSS: 422 MNOK (hvorav HSS: 9,5 MNOK)

Tabell 7: Kostnadsanslag for vedlikehold- og ombyggingsinvestering fra idefase BRK, prisbasis
desember 2015, alternativ 1a (før kvalitetssikring)

ALTERNATIV 1A

Kongsberg
sykehus

Bærum sykehus

Ringerike
sykehus

Hallingdal
sjukestugu

Totalt

SUM

668 864 379

397 956 354

412 892 863

9 500 000

1 489 213 596

Virksomhetsutvikling
Vedlikeholdsetterslep TG2
Investering for å unngå nye TG3
Vedlikeholdsetterslep TG3
Felles teknisk infrastruktur og områdeforhold TG2
Felles teknisk infrastruktur og områdeforhold TG3

253 388 615

70 721 616

165 189 817

0

489 300 048

169 695 765

34 584 737

51 303 046

0

255 583 548

7 300 000

633 200 000

0
205 300 000

0
262 700 000

157 900 000

0

0

0

0

0

0

40 480 000

29 950 000

38 500 000

2 200 000

111 130 000

I sluttfasen av idefaseprosjektet ble det gjort en oppdatering av kapasitetsberegningen som førte til
et ytterligere arealbehov på ca. 2 500 kvm brutto. Det ble ikke gjennomført mulighetsstudie for
innplassering av tilleggsareal i eksisterende lokaler, men var vurdert som løsbart. Den økonomiske
konsekvensen ved å bygge om ytterligere 2 500 kvm ble vurdert til ca. 75 MNOK. Det er en
sannsynlig spredning i kostnader fra 50 MNOK – 100 MNOK.

4.2 Idefasens alternativ 1a – Bærum sykehus
Tabell 8: Oversikt, tiltak for Bærum sykehus prioritert inn under BRK idefasens alternativ 1a
Bærum

Radiologi (avd. for
bildediagnostikk)

Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum

Intensiv
Observasjon
Oppvåkning
Operasjon (dagkirurgi)
Akuttmottak
BUP til kontor
Poliklinikk

Bærum

Normalsengeområder

Bærum

Poliklinikk 6. etg.

Bærum
Bærum

Poliklinikk
Stillerom

Tilpasning for ekstra modalitet i eksisterende
areal og etablering av en ekstra modalitet i
arealene under akuttmottaket
Bedre logistikk
Ombygging til bedre utnyttelsesgrad
Bedre logistikk
To nye dagkirurgistuer
Oppgradering til bedre utnyttelsesgrad
Ombygging av BUP til kontorarealer
Ombygging til bedre utnyttelsesgrad
Ombygging sengeposter (èn post i 8. etg., to
poster i 7. etg., to poster i 6. etg. og en post i
5. etg.)
Ombygging til sengepost som følge av at
poliklinikken flytter ut.
Flytte til ny plassering, Gamle BS Plan 1*
Ombygging

For Bærum sykehus foreslås å etablere to dagkirurgiske stuer, ombygging (til 24 sengs-post) for
én sengepost i 8. etg., to sengeposter i 7. etg., to sengeposter i 6. etg. og én sengepost i 5 etg.,
og forbedre funksjonsarealer der hvor det i dag er poliklinikk/dagplasser. For å få til en god
gjennomføringsrokade er medtatt ombygging av poliklinikken (onkologi) i 6. etg. til sengepost,
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samt tilhørende tilleggsprosjekt for finne erstatningsareal for denne poliklinikken/dagplasser.
Dette medfører behov for å etablere kontorarealer, forslagsvis i dagens BUP-arealer. Dette gir en
sengekapasitet på 223 senger etter ombygging.
Videre er det tatt med ombygging av postoperativ- og intensiv arealene for både å bedre
pasientflyt og for å øke kapasiteten fram mot 2030. Det er også medtatt ombygging av
radiologiarealer, samt etablering av ny modalitet i arealer under akuttmottaket.
Ombyggingstiltak i akuttmottaket er også medtatt. Noe ombygging av poliklinikkarealer er
medtatt. Foruten ombyggingsarealene er det kun arealer med tilstandsgrad 3 som utbedres.

4.3 Idefasens alternativ 1a – Ringerike sykehus
For Ringerike sykehus inkluderer alternativ 1a ombyggingstiltak for å etablere en samlet
føde/barsel/gyn i 3. etg. Bygg A/B. Videre er det medtatt etablering av avdeling for
bildediagnostikk i nye arealer, og som følge av dette er det medtatt flytting av dagens plassering av
sengehåndtering. Når avdeling for bildediagnostikk flytter ut kan dette arealet bygges om og
utvides til en samlet poliklinikk for Ringerike. På den måten vil det være mulig å øke
sengekapasiteten, ved at poliklinikkrom som i dag er etablert på sengepostene kan samles i 1. etg..
Det er også medtatt kostnader for ombygging på sentraloperasjon/dagkirurgi for å tilpasse behovet
for to nye operasjonsstuer. Samt noe ombygging for å øke arealet for oppvåkning/intensiv. Det må
utredes om dagens dialyse må flytte ut for å få plass når postoperativ/intensiv-arealene øker. Dette
flyttetiltaket er ikke medtatt. Men det er trolig areal nok i 1.etg., etter flytting av radiologi, til å
etablere dagplasser for dialyse.
Foruten ombyggingsarealene er det kun arealer med tilstandsgrad 3 som utbedres.
Tabell 9: Oversikt, tiltak for Ringerike sykehus prioritert inn under BRK idefasens alternativ 1a
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike

Føde, barsel, gyn
Oppvåkning
Intensiv
Operasjon
Radiologi (avd. for
bildediagnostikk)

Ringerike

Poliklinikk

Ringerike

Sengehåndtering

Ombygging og samling av gyn/føde
Oppgradering til bedre utnyttelsesgrad
Oppgradering til bedre utnyttelsesgrad
To operasjonsstuer (1+1)
Ny lokalisasjon
Oppgradering og utvidelse av dagens
radiologiareal til poliklinikk
Flytting for å gi plass til avd. for bildediagn.

4.4 Idefasens alternativ 1a – Kongsberg sykehus
For Kongsberg inkluderer alternativ 1a ombyggingstiltak i dagintensiv/intensiv- og
postoperativarealet. Videre er det tatt med oppgradering om ombygging av tre sengeposter. For
å få til denne ombyggingen er det nødvendig å benytte arealer i 1 etg. Fløy A som vekslingsareal.
Derfor er det tatt med flytting og etablering av erstatningskontorer for dette arealet. Dette gir
med foreslått planløsning (2-sengsrom) en kapasitet på 51 senger, som er 4 mindre enn
framskrevet behov på 55 senger.
Videre er det tatt med ombygging av dagens radiologiareal. Noe ombygging av poliklinikkarealer er
medtatt. Foruten ombyggingsarealene er det kun arealer med tilstandsgrad 3 som utbedres.
Tabell 10: Oversikt, tiltak for Kongsberg sykehus prioritert inn under BRK idefasens alternativ 1a
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg

Dagintensiv og Intensiv
Oppvåkning
Radiologi (avd. for
bildediagnostikk)
Poliklinikk
Normalsengeområde
Sentral adm. kontorfunksjoner

Ombygging til bedre utnyttelsesgrad.
Ombygging til bedre utnyttelsesgrad
Ombygging for tilpasning av endret modalitet
Ombygging til bedre utnyttelsesgrad
Ombygging 3 sengeposter
Ombygging
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4.5 Dimensjonerende grunnlag
Framskrivningen er utført av prosjekt nytt sykehus Drammen, ved dette er det sikret felles
standarder for utnyttelsesgrader, areal o.l. for Vestre Viken HF.
Det ble gjennomført en kvalitetssikring av det dimensjonerende grunnlaget etter idéfasen, i tillegg
er det gjennomført en funksjonsfordeling som følge av tilpasning for nytt Drammen sykehus.
Tabellen under viser de dimensjonerende kapasitetene ved sykehusene i BRK-forprosjektet,
inkludert økt kapasitet for å ivareta funksjonsfordeling etter tilpasning av prosjektet Nye Drammen
Sykehus.
Tabell 11: Kapasitetsberegning fra idéfaserapport BRK-prosjektet

Somatikk
undersøkelse og

Somatikk
opphold

Opprinnelig idéfase Kapasitet
Dagområde
Føde, barsel, gyn (Fødestue)
Dagintensiv og Intensiv
Normalsengeområde
Observasjon
Akuttmottak
Ergo-, fysioterapi
Kliniske spesiallaboratorier
Oppvåkning
Operasjon
Poliklinikk
Radiologi

Kongsberg sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Hallingdal sjukestugu
Dagens Framskrev
Dagens Framskrev
Dagens Framskre
Dagens Framskrev
Endring
Endring
Endring
Endring
kapasitet et 2030
kapasitet et 2030
kapasitet vet 2030
kapasitet et 2030
14
4
-10
30
11
-19
10
6
-4
8
1
-7
2
2
0
5
5
0
2
3
1
0
0
0
4
6
2
8
11
3
12
5
-7
0
0
0
63
55
-8
187
184
-3
102
92
-10
12
11
-1
6
5
-1
13
16
3
7
9
2
0
0
0
7
7
0
12
13
1
8
9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
21
10
23
40
17
12
25
13
0
9
9
10
9
-1
21
24
3
10
13
3
0
0
0
8
7
-1
14
16
2
6
8
2
0
0
0
17
14
-3
35
31
-4
18
18
0
6
5
-1
6
4
-2
10
12
2
5
6
1
2
2
0

Endringene som følge av endret funksjonsfordeling etter tilpasning av nye Drammen sykehus er
som følger:
Følgende korrigeringer er utført som følge av kvalitetssikring:
 Kapasitet dagområde korrigert, kapasitet for medikamentell kreftbehandling lagt til
(opprinnelig lå kun dialyse) dagens kapasitet skal ikke reduseres. Korrigering utført i
vedlegg til idéfaserapport
 Feil i dagens kapasitet for intensiv / dagintensiv for Kongsberg og Ringerike, korrigert i
samråd med Nytt Drammen sykehus
 Fremskrevet sengekapasitet Ringerike og Bærum sykehus, korrigert i samråd med Nytt
Drammen sykehus
 Fremskrevet kapasitet observasjonsenhet Bærum sykehus, korrigert i samråd med Nytt
Drammen sykehus
 Fremskrevet kapasitet kliniske spesiallaboratorier, korrigert i samråd med Nytt Drammen
sykehus
 Fremskrevet kapasitet oppvåkning Kongsberg sykehus, korrigert i samråd med Nytt
Drammen sykehus
 Dagens kapasitet operasjonsstuer Kongsberg, korrigert i samråd med Nytt Drammen
sykehus
 Radiologiske modaliteter (dagens kapasitet) etter kvalitetssikring, korrigert i samråd med
Nytt Drammen sykehus
Tabellen under viser de dimensjonerende kapasitetene ved sykehusene i BRK-forprosjektet etter
kvalitetssikring av grunnlaget etter idéfaserapporten.
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Tabell 12: Kvalitetssikret kapasitetsberegning fra idéfase, inkludert tilleggsnotat
Kongsberg sykehus

Somatikk
undersøkelse og

Somatikk
opphold

Kapasitet
Dagområde
Føde, barsel, gyn (Fødestue)
Dagintensiv og Intensiv
Normalsengeområde
Observasjon
Akuttmottak
Ergo-, fysioterapi
Kliniske spesiallaboratorier
Oppvåkning
Operasjon
Poliklinikk
Radiologi

Bærum sykehus

Ringerike sykehus

Hallingdal sjukestugu

Dagens Framskrev
Dagens Framskrev
Dagens Framskre
Dagens Framskrev
Endring
Endring
Endring
Endring
kapasitet et 2030
kapasitet et 2030
kapasitet vet 2030
kapasitet et 2030
15
2
6
63
6
7
0
11
10
7
17
4

15
2
6
55
5
7
0
20
10
7
14
4

0
0
0
-8
-1
0
0
9
0
0
-3
0

60
5
8
187
13
12
0
23
21
14
35
9

60
5
11
183
15
13
0
38
24
16
31
12

0
0
3
-4
2
1
0
15
3
2
-4
3

12
2
6
102
7
8
0
12
10
6
18
4

13
3
5
102
9
9
0
24
13
8
18
6

1
1
-1
0
2
1
0
12
3
2
0
2

0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
6
2

0
0
0
11
0
0
0
9
0
0
5
2

0
0
0
-1
0
0
0
9
0
0
-1
0

Etter kvalitetssikring var gjennomført, ble det vedtatt en funksjonsfordeling som følge av tilpasning
av prosjektet Nye Drammen Sykehus. Endringene som følge av endret funksjonsfordeling etter
tilpasning av nye Drammen sykehus er som følger:
Bærum sykehus
 10 normalsenger
 2 kliniske spesiallaboratorier
 2 poliklinikkrom
 1 radiologisk modalitet (uavklart om man kan klare seg med dagens kapasitet, men øke
utnyttelsesgraden, endring foreløpig lagt til i kapasitetsberegning, men må vurderes)
Kongsberg sykehus
 4 normalsenger, ortopedi
 2 oppvåkningssenger
 1 dagkirurgisk operasjonsstue (uavklart, kan klare seg med dagens kapasitet, men øke
utnyttelsesgraden, endring foreløpig lagt til i kapasitetsberegning, men må vurderes)
Tabell 13: Kapasitetsberegning etter kvalitetssikring og tillegg for funksjonsfordeling, grunnlag for
dimensjonering i BRK-forprosjekt
Kongsberg sykehus

Somatikk
undersøkelse og

Somatikk
opphold

Kvalitetssikret etter idéfase
med funksjonsfordeling Kapasitet
Dagområde
Føde, barsel, gyn (Fødestue)
Dagintensiv og Intensiv
Normalsengeområde
Observasjon
Akuttmottak
Ergo-, fysioterapi
Kliniske spesiallaboratorier
Oppvåkning
Operasjon
Poliklinikk
Radiologi

Bærum sykehus

Ringerike sykehus

Hallingdal sjukestugu

Dagens Framskrev
Dagens Framskrev
Dagens Framskre
Dagens Framskrev
Endring
Endring
Endring
Endring
kapasitet et 2030
kapasitet et 2030
kapasitet vet 2030
kapasitet et 2030
15
2
6
63
6
7
0
11
10
7
17
4

15
2
6
59
5
7
0
20
12
8
14
4

0
0
0
-4
-1
0
0
9
2
1
-3
0

60
5
8
187
13
12
0
23
21
14
35
9

60
5
11
193
15
13
0
40
24
16
33
13

0
0
3
6
2
1
0
17
3
2
-2
4

12
2
6
102
7
8
0
12
10
6
18
4

13
3
5
102
9
9
0
24
13
8
18
6

1
1
-1
0
2
1
0
12
3
2
0
2

0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
6
2

0
0
0
11
0
0
0
9
0
0
5
2

0
0
0
-1
0
0
0
9
0
0
-1
0
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5 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET
5.1 Generelt om prosjektet
Prosjektet er en videreføring av BRK idefase og er i mandatet kalt BRK forprosjekt.
BRK forprosjekt omfatter sykehusene i Bærum, Ringerike (inkl. HSS) og Kongsberg, somatikk.

Prosjektet har to hovedmål:
 Utbedre alle TG3-avvik, ref. HSØ eiendomsstrategi
 Tilpasse byggene til den kapasitet som er beregnet i 2030
Idefasen hadde som formål å identifisere hva som skal gjøres for å oppnå disse to målene.
Forprosjektfasen har som formål å beskrive hvordan dette skal gjennomføres.
Vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres vil sikre en god standard på de tre
sykehusene, og arbeidet er i tråd med eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst RHF.
Kapasitetsbehov er utviklet som en del av konseptfasen i daværende Nytt Vestre Viken sykehus
(NVVS) prosjektet, og skal sikre at Vestre Viken har nok samlet kapasitet til å møte befolkningens
behov for helsetjenester i 2030.

5.2 Rammebetingelser for prosjektet
Fra mandatet er følgende rammebetingelser gitt for prosjektet:
 Forprosjektet planlegges innenfor en ramme på MNOK 1600. (P50 ekskl. utstyr inkl. mva).
Prisnivå desember 2015. Det vil si fordelt ca. 50 %, 25% og 25% på Bærum, Ringerike/HSS
og Kongsberg
 Byggestart 2017, ferdig ombygget 2027
 Framskrivning av aktiviteter/arealbehov i idefaserapporten skal kvalitetssikres
 Arealstandard fra NVVS-prosjektet skal legges til grunn der dette er hensiktsmessig. Det
betyr at ikke alle rom blir likt utformet, men at funksjonen blir ivaretatt
 Det skal etterstrebes å gi de tre sykehusene samme nivå på tekniske standard
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Vurderingen er at en kan gjennomføre prosjekter for inntil MNOK 150-160 årlig. En
prosjektaktivitet utover dette vil slite på klinikkene og pasientene, og dermed medføre økt risiko
for feil og uønskede hendelser.
Investeringsbehovene for medisinsk teknisk utstyr og annet grunnutstyr vil være en del av den
årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP).

5.3 Tidsramme
BRK forprosjekt skal gjennomføres i løpet av perioden fra mai 2016 til juni 2017
Grovplan for forprosjektet:
aug

Aktivitetsnavn
Prosjektoppstart

Start

Slutt

sept

okt

nov

des

jan

feb

mar

apr

mai

juni

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ma 01.08.16 fr 30.09.16

Prosjektsystematikk

to 01.09.16 ma 31.10.16

Kontrahering av tekniske rådgivere

to 01.09.16 on 30.11.16

Kvalitetssikring dimensjoneringsunderlag

to 01.09.16 lø 31.12.16

Tidlig prioritering av prosjekter

to 01.09.16 on 30.11.16

Koordinering av investeringsbehov

ti 01.11.16

lø 31.12.16

Grovskisse - periodisering, ombyggingsprosjekter

ti 01.11.16

ti 31.01.17

Gruppering av vedlikeholdsprosjekter

ma 16.01.17 to 16.02.17

Gjennomgang av investeringsplan per sykehus

on 01.02.17 ti 28.02.17

Koordinering mellom sykehus

on 15.02.17 ti 07.03.17

Første utkast til investeringsplan

fr 10.03.17

fr 10.03.17

Beskrivelse av prosjekter, 4 - 10 år

fr 10.03.17

on 29.03.17

Behandling i HAMU

ti 04.04.17

ti 04.04.17

Visualisering

fr 31.03.17

on 19.04.17

Sammenstilling: Overordnet teknisk program

on 05.04.17 ti 11.04.17

Sammenstilling: Overordnet utstyrsprogram

on 05.04.17 ti 11.04.17

Investeringsplan

fr 10.03.17

Økonomiske analyser

ma 01.05.17 fr 05.05.17

Styring og organisering av prosjektporteføljen

ma 24.04.17 fr 05.05.17

Sammendrag av forprosjektrapporter

ma 24.04.17 fr 05.05.17

Visualisering av investeringsplanen

ma 24.04.17 fr 05.05.17

ma 01.05.17

Forprosjektrapport - utkast

ti 11.04.17

fr 12.05.17

Behandling i styringsgruppene

ti 16.05.17

ti 16.05.17

Høring

on 17.05.17 ti 23.05.17

Forprosjektrapport - endelig

ti 23.05.17

ti 23.05.17

Ledermøte

ti 06.06.17

ti 06.06.17

Styrebehandling VVHF

ma 19.06.17 ma 19.06.17

Figur 3: Overordnet aktivitetsplan for BRK - forprosjektfase

Framdriften i forprosjektet er lagt opp for å kunne styrebehandles i møte den 19.6.2017.

5.4 Finansieringsramme for forprosjektfasen
Foretaksledelsens behandling av budsjett for prosjektet resulterte i en budsjettramme på 12
MNOK. Prosjektet løper fra august 2016 til juni 2017. Mandatet er uforandret. Forventet
sluttkostnad i BRK forprosjektfase er 12 MNOK, (prosjekteringskostnadene for delprosjekter som
går til utførelse i 2017 inngår ikke i dette).

5.5 Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter
Det finnes en veileder for hvordan planlegge nye sykehusbygg. Denne er utarbeidet av
Helsedirektoratet. Veilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for
investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres. I tidligfasen inngår en
beslutningsprosess som skal sikre at det gjøres reelle valg mellom alternative løsninger basert
på kvalitetssikret kunnskap om konsekvenser av valgene. Veilederen har gode punkter for hva
slags aktiviteter som bør gjennomføres på et «forprosjektnivå» slik at det blir utarbeidet godt nok
informasjonsgrunnlag for å ta beslutning om eventuell gjennomføring av prosjektet. Dog er BRK
forprosjekt ikke et forprosjekt slik som beskrevet i IS-1396 Veileder for Tidligfaseplanlegging i
sykehusprosjekter. BRK forprosjektet er utarbeidelse av et program med en rekke mindre
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prosjekter for å vedlikeholde og tilpasse eksisterende bygninger og er derfor ikke gjennomført fult
ut i henhold til denne veilederen.
Gjennomføringen av de enkelte prosjektene gjøres etter VVHFs prosjektmetodikk, avhengig av
prosjektomfang.
http://sjukehusbygg.no/wpcontent/uploads/2015/11/endelig_versjon_tidligfaseveileder_des_2011.pdf

5.6 Krav til forprosjektfasen
Kravene til forprosjektfasen er gitt av prosjektmandatet:
 Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4.
 Styringsgrunnlag som gir sikkerhet for at samlet prosjektramme også rekker til de siste
prosjektene i 10-årsperioden
 Kommunikasjonsgrunnlag som kan gi ansatte og brukere et samlet bilde av når tiltak kan
forventes, og hva som skal utføres. (Prosjektprogram med situasjonskart).
 Prosjektene skal så langt det er mulig planlegges som komplette åpen BIM-prosjekter, ihht.
HSØs BIM-strategi.
 Vestre Viken skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale.
Det er utarbeidet forprosjekt for flere av tiltakene /prosjektene som periodiseres tidlig i
investeringsperioden. Underlaget for disse prosjektene skal være godt nok for styringsgruppen til å
besluttes gjennomføring av prosjektet. Prosjekter som gjennomføres innenfor årets
investeringsbudsjett kan iverksettes ved godkjenning. Øvrige prosjekter, for gjennomføring i 2018
og 2019 må besluttes igangsatt ved behandling av angjeldende årsbudsjett.
Investeringsplanen viser at rammen strekker seg over 10 år.
Det må gjennomføres årlig revisjon og rullering for å sikre at planen samordnes med revisjoner i
økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter slik at det sikres en forsvarlig gjennomføring av
prosjektprogrammet i henhold til tids- og økonomisk ramme.
BRK-prosjektet innførte allerede i idéfasen åpen BIM, dvs opprettet BIM-modeller for hvert
sykehus som kan eksporteres til det åpne BIM-formatet IFC. Dette er kort beskrevet i
idéfaserapportens vedlegg B. Modellene er videreutviklet i forprosjektfasen og benyttet til
prosjektering av ombyggingsprosjektene som har en størrelse og kompleksitet som gjør det
hensiktsmessig. Dette ihht HSØs BIM-strategi for ombyggingsprosjekter og eksisterende bygg.
Det er flere fordeler ved bruk av åpen BIM i tidligfase; kontroll på arealer, visualisering og
kommunikasjon med oppdragsgiver og brukergrupper/interessenter, tverrfaglig koordinering,
samt areal- og mengdeberegninger til kostnadsoverslag.
Alt materiell som er utarbeidet, er Vestre Vikens eie, og lagret på foretakets servere.

5.7 Krav til forprosjektfasens leveranser og innhold
Fra mandatet er det beskrevet en forventning om følgende leveranser:
Tabell 14: Leveranser i forprosjektfasen, jmf mandat

Krav beskrevet i mandatet
Forprosjektrapport
Samlet prosjektprogram

Forprosjektfasens leveranser og innhold
Dette dokumentet er forprosjektfasens
hovedrapport. I kapittel 22 er rapportens
vedlegg listet opp.
Den samlede prosjektplanen er beskrevet i
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Programinnhold:
Funksjonsbeskrivelse
Programinnhold:
Forenklet overordnet teknisk program (OTP)
Programinnhold:
Forenklet utstyrsprogram

Programinnhold:
Arealoversikt, plantegninger

Kostnadskalkyler og byggebudsjett

Beskrivelse av delprosjektene i
prosjektprogrammet
Omfang, innhold (behovsdekning),
kvalitetsnivå (TG), kostnadsestimat, start- og
slutttidspunkt, risikovurdering, omriss på
situasjonsplan.
Forprosjekt for gjennomføring de 3 første
årene:
Forprosjektene skal inneholde , i tillegg til

hovedrapporten og også lagt ved i sin helhet
som vedlegg. Investeringsprogrammet
inneholder alle prosjekter som behøves for å
fylle hensikten i idefaserapportens alternativ
1a. Programmet er fordelt og prioritert
innenfor foreløpig investeringsramme pr
sykehus.
Hovedfunksjoner, delfunksjoner og
romfunksjoner er utarbeidet i de respektive
forprosjektene dersom behov.
Et overordnet teknisk program er vedlagt
denne forprosjektrapporten.
Et forenklet utstyrsprogram som ivaretar
større medisinsk tekniske investeringer og
andre større utstyrsinvesteringer, for å gi
mulighet for at bygg og utstyr blir samkjørt i
prosjektene. Medisinsk teknisk utstyr er ikke
en del av BRK-prosjektets investeringsramme.
Investeringsbehovene for medisinsk teknisk
utstyr og annet grunnutstyr vil være en del av
den årlige rulleringen av økonomisk
langtidsplan (ØLP).
Det forenklede utstyrsprogrammet for BRKprosjektet er beskrevet i kapittel 12.
Beskrivelsen er ikke et hovedprogram utstyr
som er vanlig å utarbeide i investeringer for
nybygg.
Det ordinære utskiftingsprogrammet for utstyr
på de tre sykehusene kommer i tillegg til det
som her er vist.
Det er utarbeidet plantegninger for de
prosjekter som har gjennomført
forprosjektering (prosjekter for gjennomføring
de tre første årene). Investeringsplanen er vist
med arealoversikt, for visuell framstilling av
tiltak, omfang og forventet
gjennomføringstidspunkt.
Kostnadsanslagene fra idefasen er videreført
arbeidet med investeringsprogrammet. For de
av tiltakene som er videreført til forprosjekt er
det også utarbeidet oppdaterte
kostnadskalkyler og forslag til byggebudsjett
som en del av forprosjektdokumentasjonen
(B4)
Prosjektprogrammet er presentert i kapittel 9
Programmets tiltak/prosjekter er beskrevet i
kapittel 10 og 11.

Det er utarbeidet forprosjektdokumentasjon
for dagkirurgi (Bærum), Kvinne-Barn
prosjektet (Ringerike) og CT +
sengepostoppgraderingen (Kongsberg). I
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beskrevet over, arkitektskisser, teknisk
foranalyse, gjennomføringsstrategi,
kostnadsestimat og tidsplan, samt beskrivelse
av påvirkning/avhengighet til andre
prosjekter.
Gevinstrealiseringsplan for de respektive
prosjektene og bærekraftsanalyse i henhold til
gjeldende metodikk i HSØ.

tillegg er det utarbeidet forprosjekt for MR2,
som ikke er finansiert av BRK, og enkelte
forenklede forprosjekt /notater for de
tiltakene som har som intensjon å bli
gjennomført tidlig i investeringsperioden.
Dokumentasjon er vedlagt hovedrapporten.
Det er utarbeidet et dokument som beskriver
metode for arbeidet med gevinstrealisering.
Gevinstrealisering utarbeides i det enkelte
forprosjekt. Metodebeskrivelsen for
gevinstrealisering følger interne krav i Vestre
Viken HF.

5.8 Bruk av Normer og BRK standarder
5.8.1 Plan og Bygningsloven
BRK investeringsplan består av en rekke delprosjekter for vedlikehold og for ombygging.
Delprosjektene må forholde seg til gjeldene forskrifter, standarder og retningslinjer i forbindelse
med planleggingen og prosjekteringen.
Alle tiltak skal vurderes om det er krav til søknad med godkjennelse fra kommunale
planmyndigheter.
I bygningslovgivningen skiller på hovedombygging, vedlikehold, utbedring, endring eller
reparasjon, samt og bruksendringer.
For hovedombygging gjelder bygningsloven i sin helhet med siste forskrift.
For bruksendring, rivning fasadeendring og tilbygg, endring eller reparasjon av bygningstekniske
installasjoner gjelder bygningslovgivningen begrenset til det enkelte tiltaket.
BRK er eksisterende bygg fra forskjellige tidsaldre. Byggene er i dag godkjent i bruk. Vedlikehold og
ombygging må derfor i størst mulig grad sees på som tilnærming til at tiltakene ikke fører til at
byggverket kommer ytterligere i strid med loven enn det er fra før. Denne balansegang er
vanskelig og det er risiko for at kommunen pålegger ytterligere tiltak for å optimalisere for å oppnå
forsvarlighet ut fra helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn.
Det er derfor risiko for utvidede konsekvenskostnader ved planlagte arbeider grunnet pålegg fra
kommunen.
Dagens krav til løsning, kapasiteter og ytelser gitt i TEK 10, dagens krav fra arbeidstilsynet for
inneklima, siste versjon av forskrift om elektriske lavspentanlegg (FEL 400), direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), universell utforming mm., kommer fort til anvendelse
ettersom det ikke er entydig klarhet i hvordan bygglovgivning for skal tolkes ved vedlikehold av
bygninger.
De prosjekterende rådgivere har ansvar for å følge lovverket, og vil normalt forholde seg sterkt til
dagens krav til løsninger, ytelser og kapasiteter med tilhørende konsekvenskostnader.
Reparasjon og endringer vil da kunne få kvaliteter ut over planlagte utbedring av TG3.
Eksempel er bytte av ventilasjonsanlegg grunnet dårlig stand (TG3). Dette er arbeiders om krever
søknad, og man skal forholde seg til dagens krav. Herunder også ytelseskrav og krav til kapasiteter
for inneklima gitt av arbeidstilsynet. Det vil da ikke være nok med å bytte aggregatet, men også
oppgradering av kanalnett da det i dag kreves større mengder luft enn tidligere lovgivning.
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5.8.2 Arbeidstilsyn.
For søknad til planmyndighet kreves samtykke fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er viktig
myndighet ved endring av arbeidsplasser. Det stilles krav til medvirkning og godkjenning fra
Arbeidsutvalg (AMU) eller vernetjeneste ved søknad til arbeidstilsynet. Her fremkommer krav til
inneklima, arealer for kontorplasser, mm.
Det skal også ved igangsetting av byggearbeidene sendes til forhåndsmelding Arbeidstilsynet om
bygge- eller anleggsarbeid dersom arbeidet vil vare utover 30 virkedager eller dersom den
forventede arbeidsmengde overstiger 500 dagsverk.
Arbeidstilsynet har også solidaransvarets krav til oppdragsgivere. Dette gjelder i for VVHF sine
avtalepartnere og underleverandører. Solidaransvaret gjelder å påse at arbeidere som utfører
arbeid under oppdraget får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver.
Dette solidaransvaret kan håndteres med en rutinemessig KS-revisjon av kontraktspartene.
Utførelsene av KS-revisjon kan være del av innkjøp sine rutiner, og bør utføres i sammenheng med
utførelse av byggearbeider.

5.8.3 Sivilforsvaret.
Sivilforsvaret er aktuelt ved berøring av tilfluktsrom og omliggende konstruksjoner både utvendig
og innvendig. MR2 på Bærum er koordinert med sivilforsvaret da MR2 er plassert over, og vil hvile
på taket til tilfluktsrommet. Tilsvarende må avklares dersom tiltak kommer i nærhet av
tilfluktsrom på Ringerike og Kongsberg sykehus.

5.8.4 Interesseorganisasjoner
Det kan være god tilnærming i prosjekter for å oppnå gode løsninger til universell utforming å
medta interesseorganisasjoner for å gi innspill til planer.
Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming (NAKU) kan medvirke til kontakt med flere
interesseorganisasjoner.

5.8.5 BRK Standarder
Standarder og bruk av normer som er spesielle for BRK prosjektene og må tas hensyn til er mange.
Dette skal være oppført i e-håndbok.
Her er opplistet noen av de viktigste normer som berøres av BRK prosjektet.:










Det foreligger en rekke krav og veiledere fra Helse Sør Øst. Herunder utarbeidelser gitt fra
Sykehuspartner og Sykehusbygg.
o Krav til BIM
o IKT områdeplaner
o Infrastrukturmodernisering (IMOD)
o Veileder fra Sykehusbygg, *-Tidligfaseplanlegging, klassifikasjonssystem, standard
løsninger, dataverktøy som dRofus, løsninger for FDV, med mer.
Det foregår løpende arbeider med utvikling av standard verktøy, metoder og løsninger. I
det videre arbeidet bør nevnte veiledere i stor grad benyttes for å oppnå like kvaliteter og
muligheter for samordnet og rasjonell drift.
VVHF har i BRK-forprosjektfase utarbeidet et overordnet teknisk program fro Bærum Ringerike, og Kongsberg sykehus (OTP-BRK). Denne er satt som «krav» til løsninger for å få
fremtidige ensidige løsninger på tvers av sykehusene. OTP-BRK må allikevel sees på
sammen med de eksisterende løsninger.
Byggehåndboken til Vestre Viken HF er også revidert og tilpasset for OTP-BRK.
Det er utarbeidet et Overordnet utstyrs program (OUP) som definerer ansvar og budsjett
eier av utstyrstyper for implementering i delprosjektene.
VVHF Rent tørt bygg norm ved sykehus i drift
Eiendomsdrift sine egne varslingsregler for vedlikehold av tekniske systemer.
Verneplaner for hvert sykehus
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Sikkerhetsplaner
Miljøplaner og miljømål

5.9 Avklaringer vedørende byggesøknader
Det er viktig å avklare om kommunen krever at tiltaket settes som hovedombygging.
Store ombygginger, som sengeposter på Bærum og Kongsberg, flytte avd. for bildediagnostikk,
ombygging av Føde, Barsel, gynekologisk avdeling på Ringerike er omfattende arbeider, og bør
avklares med kommunen vedr. hovedombygging og hvilke dispensasjoner som kreves.
Likeså dersom ombyggingsprosjekter medfører store endringer i den bygningsmessige statikken
med riving og utveksling av bærende vegger.
Bygningslovgivningen gir anledning til dispensasjoner fra krav gitt av loven; «når det finnes
forsvarlig ut fra helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn, og tiltaket ikke fører til at
byggverket kommer ytterligere i strid med loven enn det er fra før..»
Videre er det anledning til å søke om dispensasjoner fra enkelte bestemmelser dersom tiltaket blir
vesentlig til ulempe eller med vesentlige større kostnader.
Delprosjektet DPR01 Føde, Barsel, gynekologisk avdeling på Ringerike, hadde forhåndskonferanse
vedrørende krav til søknaden og dispensasjoner. Dette medførte god dialog og lettelse på kravene
ettersom kommunens saksbehandlere på forhånd får innblikk i tiltakene og prosessen for
planlegging og gjennomføring.
Dette ga prosjektet en sikrere vei i planleggingsprosessen der man kunne gå for gode løsninger
basert på faglig vurdering og ikke nødvendigvis begrunnet med formell vurdering.
I den videre planleggingen av BRK-prosjekter bør VVHF vurdere en dialog med planmyndighet i
hver av kommunene. Her kan vurderes hvilke tiltak som krever søknad, om det kan lages
rammesøknad for alle tiltakene under ett, med differensierte igangsettings tillatelser, og om det er
anledning for bruk av PLB § 86 b. Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område
Denne bestemmelsen gir unntak for kravet om søknad og tillatelse.

5.10 Forventning til FDV-dokumentasjon
Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon iht. byggherrens krav. BRK benyttes LYDIA i dag i en
begrenset utgave. Videre skal all merking være iht. tverrfaglig merkesystem (TFM) modifisert for
sykeshusrelaterte systemer (Ref. Bygghåndbok).
NS 3456:2010 er gjeldende FDV standard i dag. Denne standard er under revisjon og forventes
gjeldende i løpet av 2017.
I forbindelse med etablering av nytt sykehus i Drammen bør det i BRK vurderes å legge om FDV
verktøy og FDV-rutiner i felles systemer.
HSØ har satt krav til implementering av felles åpen-BIM med tilhørende FDV og standardisering.
Det har i lengre tid foregått arbeider i HSØ med BIM implementering i sykehus prosjekter. Her er
foretatt pilotprosjekter og samarbeid for felles plattformer basert på Statsbygg sine veiledere og
standardisering av programspråk. Kravspesifikasjon er tilgjengelig på websider til Sykehusbygg.
Valg av FDV verktøy skal ses i sammenheng med integrasjon mot regnskapssystem og innkjøp,
samt hvilke føringer som ligger fra HSØ med felles standardiserte verktøy og prosesser.
BRK krever at bygning og tekniske løsninger må ivareta lave LCC kostnader Livssykluskostnader
(LCC) er summen av investeringskostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og
utvikling i bruksfasen av et bygg eller anlegg, fratrukket restverdi ved avhending.
Livsløpskostnader beregnes som årskostnad. Og består av:
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Kapitalkostnad (Invertering- og forrentnings kostnader)
FDV-kostnad (Kostnader forbundet med forvaltning, drift og vedlikehold)
Utviklingskostnad (kostnader for utskiftinger og oppgraderinger)

FDV kostnadene for løsninger og systemer må vurderes opp mot FDV kostnader for:
 Driftsavtaler, vedlikeholdsavtaler og beredskapsavtaler
 Sykehusets organisering i dag og i fremtiden
 Kompetanseutvikling av driftspersonell, systemansvarlige, vedlikeholdspersonell
Det må etableres et system for fortløpende informasjonsinnhenting av FDV gjennom planprosess
og byggeprosess. I teknisks kompliserte prosjekter bør vurderes bruk av ITB ansvarlig, Jfr NS 3935.
I konseptutrednings fase kan Integrerte tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB ) knyttes sammen i
felles teknologisk plattform. Byggherren utnyttet da de mulighetene som integrasjon gir, samt
reduserte kostnader knyttet til investering og drift. I prosjekteringsfase, utførelsesfase og
testperioder kan ITB-ansvarlig sørge for systematisk innhenting av FDV og systematisk planlegge
og lede integrerte tekniskes tester.
Sykehusbygg har i jan. 2017 inngått avtale med dRofus AS.
dRofus er et program for:
 Funksjonsprogrammering (tidligfase)
 Romfunksjons program, RFP
 Rombehandling med BIM objekter, standardrom, mm.
 Utstyrs anskaffelser med artikkellister og anbudsgrupper, mm.
 Mottak og kontroll
 FDV innsamling og knytning til systemer og komponenter
dRofus er i dag benyttet i BRK for romfunksjonsprogrammering ved ombyggingsprosjekter.
Sykehusbygg holder på med å lage «standard rom» og legge inn RFP og tegninger i dRofus.
Referanser:
http://sykehusbygg.no/tjenester/
http://www.drofus.no/no/
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6 ORGANISERING AV ARBEIDET
Mandatet for BRK-forprosjekt beskriver organisering av arbeidet.
For ivaretakelse av eierrollen, skal det i henhold til mandatet opprettes en styringsgruppe pr
sykehus. Styringsgruppen skal følge opp forprosjektet, og styringsgruppene skal rapportere til
administrerende direktør i Vestre Viken HF som er eier av prosjektet. Dette er i tråd med
strukturen for eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter.
Ved å ha lokale styringsgrupper vil utviklingsprosjektene har en sterk lokal forankring og det vil
innebære en bred involvering av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i prosjektene. Slik
forprosjektet er organisert vil dermed de tre lokale styringsgruppene sikre at prioriteringer og
planer blir godt forankret og ivaretatt i hvert enkelt sykehus. En felles prosjektorganisasjon, som
leverer til de tre styringsgruppene, vil ivareta felles metodikk og sørge for at felles konsepter i
Vestre Viken blir implementert.

Figur 4: Organisering av eierstyring i BRK forprosjektfase

Styringsgruppene ved den enkelte klinikk skal bestå av:
 Klinikkdirektør somatikk (leder av styringsgruppa)
 Lederrepresentant Medisinsk diagnostikk
 Lederrepresentant Intern Service
 1-2 Lederrepresentanter somatikk
 3 klinikktillitsvalgte
 Klinikkhovedverneombud
Byggherrerollen ivaretas av Intern Service, som har ansvar for å bemanne og styre
prosjektorganisasjonen. Det er opprettet en prosjektorganisasjon med delprosjektgrupper ved det
enkelte sykehus som vist i figuren under.
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Figur 5: Prosjektgrupper i BRK forprosjektfase. Kartet er oppdatert underveis i prosjektet.

Mandatet spesifiserer også krav til hvem som skal delta i de ulike gruppene. Dette vises under.
Prosjektledelse
Prosjektleder fra Intern Service med prosjektstøtte:
 anskaffelser - innkjøpsavdelingen
 økonomiberegninger - innleid
 delprosjektledelse - innleid
 prosjektsekretariat – innleid
Prosjektgrupper (og prosjekteringsgrupper)
 Delprosjektleder
 Eiendomsforvalter fra aktuelt sykehus
 Brukerkoordinator fra somatisk klinikk
 Innleide rådgivere alle fag
Bruker/referansegrupper
 Berørte avdelingssykepleiere
 Berørte verneombud
Tverrgående referansegruppe
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Deltagere utnevnes av direktører i linjen og innkalles etter tema/behov. Aktuelle fag som skal
ivaretas:
 Medisinsk teknisk utstyr
 Teknologi og e-Helse
 Medisinsk faglige råd

6.1 Prosjektdeltakere
Funksjon
Prosjekteier
Prosjektleder

Delprosjektleder
Brukerkoordinator
Forvalter

Leder styringsgruppe

Referansegruppe

Firma/Navn
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff
Tom D. Lybeck
BRK: Kjersti Hallingstad
Bærum: Hallvard deBruyn
Ringerike: Hallvard deBruyn
Kongsberg: Line Tharaldsen
Trude Fagerli
Kristine Østby Johansen
Bærum sykehus: Gerty Lund
Ringerike sykehus: May Janne Botha Pedersen
Kongsberg sykehus: Janne Berit Mandelid
Bærum sykehus: Dag Trætten/Morten Nyhammer Olsen
Ringerike sykehus: Dag Trætten/ Morten Nyhammer Olsen
Kongsberg sykehus: Solveig Klevstad
Bærum: Klinikkdirektør Jardar Hals
Ringerike: Klinikkdirektør Per Bleikelia /May Janne Botha
Pedersen
Kongsberg: Klinikkdirektør Stein Are Agledal
Hallvard deBruyn
Jon Hoff
Erik Bjørnstad
Nils Einar Fredriksen
Håvard Østmoen
Kirsti Skinnes
Torkel Dahlslett

Figur 6: Prosjektdeltakere i BRK forprosjektfase

Det er opprettet prosjekteringsgrupper for det enkelte forprosjekt, det vises til
forprosjektrapporter for deltakere i forprosjektene.

6.2 Prosess
I løpet av prosjektperioden er det gjennomført
Antall møter styringsgruppe:
 Bærum: 8 møter (+ekstraordinært møte den 10.5.2017)
 Ringerike: 7 møter
 Kongsberg: 7 møter
I tillegg er det gjennomført løpende møter hver 14. dag med prosjektgruppene ved de tre
sykehusene.
Det er også gjennomført følgende særmøter:
MTU
Teknologi og e-helse
Eiendomsdrift
Innkjøp
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-

Hygiene
Nytt Drammen sykehus (funksjonsfordeling)

6.3 Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er ivaretatt både i styringsgruppene, der tillitsvalgte og vernetjenesten er
representert som beskrevet over.
I tillegg er brukere representert i prosjekteringsarbeidet i det enkelte forprosjekt som utarbeides,
det vises til forprosjektdokumenter for det enkelte prosjekt for en oversikt over navn på deltakere i
det enkelte prosjekt.

6.4 Interessenter
I BRK-prosjektet vil flere aktører bli berørt av prosjektet, både direkte og indirekte. Identifiserte
interessenter vil ha ulik grad av involvering i prosjektet, det er primært fokusert på interne
interessenter.
Interessenter som skal behandle planer, eller økonomiske konsekvenser av foreslåtte planer
 Styret i Helse Sør Øst RHF
 Helse Sør Øst
 Styret Vester Viken HF
 Styringsgruppene
 Prosjekt Nytt Drammen sykehus (tidligere Nytt Vestre Viken sykehus)
Interessenter internt i de somatiske klinikkene
 Klinikkdirektør
 Ledere
 Ansatte
 Tillitsvalgte
 Verneombud
Andre interessenter som påvirkes direkte
 Fagdirektør
 Smittevern / hygiene
 IKT / Sykehuspartner
 Støttefunksjoner (forvaltning, drift, økonomi, innkjøp o.l.)
Pasienter, brukere og pårørende har ikke deltatt i prosjektet, det regnes at ansatte ivaretar
pasientenes interesser.
Eksterne interessenter som politikere, journalister, vennegrupper er ikke kartlagt spesielt, men
prosjektet har blant annet stilt på møte arrangert av Bærum sykehus venner og presentert
prosjektet. Kommunikasjon generelt ivaretas av sykehusets ledelse og kommunikasjonsavdeling.

6.5 Kommunikasjon
Prosjektet har vært organisert slik at kommunikasjon har vært håndtert løpende via gjennomført
prosjektmøter.
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7 GENERELT OM PROSJEKTPROGRAM
7.1 Definisjon: Prosjektprogram
Et program er en midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, lede og følge opp
implementeringen av ett sett tilknyttede prosjekter og aktiviteter for å levere effekter og gevinster
knyttet til virksomhetens strategiske mål (definisjon ihht MSP®).
I forprosjektfasen er de tiltakene som er identifisert gjennom idefasen fordelt i en ti-års
investeringsperiode etter føringer for prioriteringer gitt av sykehusenes styringsgrupper.
I hovedsak er det prioritert å videreføre prosjekter som allerede var startet opp i 2016, samt tiltak
som er lovpålagt å gjennomføre (myndighetskrav). Videre har hvert enkelt sykehus gjort sine
prioriteringer av hvilke tiltak som skal planlegges med forventning om gjennomføring de tre første
årene. For disse tiltakene er det utarbeidet forprosjekt (forenklede forprosjekt), eller detaljprosjekt
som underlag for igangsetting i 2017, 2018 eller 2019.
Prosjektprogrammet består av tiltak og prosjekter som har svært ulik modningsgrad. De tiltak som
ligger tidligst i investeringsperioden har blitt gjennomgått mer i detalj enn de som ligger sent i
perioden.

7.2 Underlag for prosjektprogrammet
Prosjektprogrammet har tatt utgangspunkt i idefasens alternativ 1a. Kostnadsanslagene er basert
på kartlegging i MultiMap og den metodiske håndteringen av ombyggingskostnad som presentert
der. Der hvor det er tilkommet ny informasjon er anslagene oppdatert. Dette gjelder spesielt de
tiltakene som er plassert tidlig i investeringsperioden.
Det er også innhentet informasjon om investeringer for medisinteknisk utstyr, grunnutrustning og
IKT for å koordinere disse sammen med BRK-tiltakene. Det foreligger ikke tilsvarende 10 års
planer for denne type investeringer. Dog for medisin teknisk utstyr har det blitt gjort en vurdering
av forventet utskifting av større radiologisk utstyr. Når første utkast av BRK prosjektprogram
foreligger må denne videre koordineres slik at de tiltak som gjennomføres får en koordinert
finansiering fra MTU/GRU/IKT der hvor det er behov for dette. På tilsvarende måte må
investeringsbehov meldes tidlig inn til BRK, da det kan ha konsekvens på den overordnede 10 års
planen som er lagt.
For å tilpasse årlige budsjettrammer har det vært nødvendig å dele opp prosjektene i flere faser.
Fordelingen er gjort basert på tilgjengelige investeringsmidler, og vurdert som prosjektteknisk
mulig. Det er viktig å dele prosjektene på en slik måte at arealer ferdigstilles innenfor ett
budsjettår, for å sikre at arealer kan tas i bruk selv om neste års investeringsramme skulle blitt
redusert.

7.3 Kostnadsanslag for prosjektene som inngår i prosjektprogrammet
7.3.1 Kostnadsanslag for ombygging
Fra prosjekter/tiltak som kommer tidlig i investeringsperioden er det gjort ytterligere arbeid for å
konkretisere både omfang, kostnadsanslag og gjennomføringsplan. For enkelte av prosjektene er
det utarbeidet forprosjektrapport med tilhørende dokumentasjon. Dette gjelder i hovedsak
prosjekter som er planlagt gjennomført (oppstart) i løpet av de tre første investeringsårene.
For øvrige tiltak er det kun videreført de kostnadsanslag som er utarbeidet i forbindelse med
idefasen. Der hvor det har fremkommet ny informasjon er kostnadsanslagene oppdatert.
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En av hovedoppgavene i forprosjektfasen er å gruppere/koordinere de tiltakene som ble
identifisert i idefasen, for å gi praktisk gjennomførbare prosjekter. Dette betyr at enkelte av
tiltakene er slått sammen, og noen er delt opp for å etablere prosjekter i prosjektprogrammet.

7.3.2 Kostnadsanslag for utbedring av TG3-avvik
For BRK-sykehusene er det lagt til grunn den kartlegging av teknisk tilstand som ble utført i 2014
(MultiMap) og som er benyttet i idefasen. Denne gir en anslått kvadratmeterpris for å utbedre de
bygningselementene som er notert å ha TG-3 avvik. Vurderingen er gjort per etasje, per bygg/fløy,
med den unøyaktighet i at kostnaden er lik for hver kvadratmeter i den aktuelle etasjen. Dette gjør
at når etasjen delen inn i funksjonelle områder, vil denne kvadratmeterprisen bli benyttet for
videre kostnadsanslag uavhengig om dette arealet er “ansvarlig” for en større del av TG3-avviket i
denne etasjen. Det er viktig å poengtere at disse kostnadsanslagene brukes for å “allokere”
kostnader til et tiltak/prosjekt, som selvsagt må videre kartlegges for å komme til et sikrere
kostnadsanslag/-estimat.
Fra idefasen er det gitt en samlet kostnad for å utbedre TG3 avvik i en etasje, for alle
bygningselementene som inngår i analysen. Det er i forprosjektfasen gjort en vurdering av enkelte
bygningselementer som er naturlig å skille ut i egne prosjekter. Følgelig må gjenværende anslått
kvadratmeterpris for å utbedre resterende TG3-avvik justeres ned.
Eksempel:
Fløy A, Etasje 1, 1000 kvm, to ulike funksjoner (A: 200 kvm og B: 800 kvm)
Vedlikehold TG3, behov på 5 av de 18 kartlagte bygningsdelen
Samlet kostnad i etasjen for å utbedre alle TG3- avvik: 10 MNOK
Dette gir en pris pr kvm på 10000 kr.
Én av de 5 bygningsdelene som har TG3-avvik er “vinduer og ytterdører”. I underlaget for MultiMapberegningen viser denne bygningsdelen et kostnadsanslag på 2 MNOK. Dette utgjør en pris per kvm på
2000 kr.
Resultat:
Kostnad for å utbedre 4 bygningsdeler med TG3-avvik: 8000 kr pr kvm – samlet 8 MNOK
Kostnadsanslag for å utbedre “vinduer og ytterdører”: 2000 kr pr kvm – samlet 2 MNOK
Prosjekter:
Vedlikehold TG3 - Funksjon A: 2 MNOK. Funksjon B: 6 MNOK
Vinduer/ytterdører - Funksjon A: 0,5 MNOK. Funksjon B: 1,5 MNOK
I kapitlene under er disse justeringene gjennomført med den hensikt å isolere enkelte av
vedlikeholdsoppgavene som er naturlig å samle i egne vedlikeholdsprosjekter. Dette gjelder
spesielt vindusrehabilitering, fasaderehabilitering, sprinkling, heisutskifting… mm.

7.4 Prinsipper for koordinering av tiltak
For å minimere belastningen på ansatte og pasienter, og berøre virksomheten minst mulig er det
forsøkt å koordinere tiltakene etter følgende hovedprinsipper:




Gå inn i et areal helst bare 1 gang
Helst ta med alle tiltak når vi først er der
Periodisere prosjektene slik at vi har råd til dem innenfor det budsjettåret vi ser på

Der hvor det er mulig er det gjort en koordinering av investeringsbehov fra ulike
finansieringskilder. Eksempelvis er det forsøkt å samordnet utstyrsutskiftinger og øvrig
vedlikeholdstiltak slik at disse sees i sammenheng og gjennomføres samtidig. I enkelte tilfeller vil
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det være nødvendig med utstyrsutskiftninger som må gjennomføres tidligere enn planlagt
vedlikehold/ombyggingstiltak.

7.5 Kostnadsstyrt prosjektering (rammestyrte prosjekter)
Den totale investeringsrammen for prosjektet er gitt av mandatet. Programmet viser prosjekter
som samlet skal gjennomføres innenfor denne rammen. Hvert enkelt prosjekt har sitt
kostnadsanslag som hvis alle «treffet» gir sikkerhet for at rammen holder. Det overordnede
styringsprinsipp er rammestyring, som medfører at kostnadsanslagene er styrende for hvordan
utviklingen av prosjektinnholdet forløper.
Med utgangspunkt i bygningsdelstabellens oppdeling viser kostnadsanslagene en forventet
sluttkostnad som inkluderer mva (merverdiavgift), administrasjon/prosjektledelse og
prosjektering i tillegg til entreprisekostnaden. Som en forenkling legges til grunn 25%
merverdiavgift, 20 % prosjektadministrasjon- ledelse inkl. prosjektering og 20% usikkerhet. Dette
gir en faktor på 1,8 som kan brukes for å anslå et prosjekts entreprisekostnad.
Forventet prosjektkostnad = Entreprisekostnad x 25% mva x 20% generelle kostnader (prosjektog byggeledelse, programmering og prosjektering) x 20% forventede tillegg
Forventet prosjektkostnad = Entreprisekostnad x 1,8
Rammestyrt prosjektering betyr i praksis at rammen for prosjektet styres etter denne enkle
tilnærmingen. Den gir de prosjekterende en kalkyleramme for bygningsdelene 1 til 7 (bygg, vvs,
elkraft, tele og automasjon, andre installasjoner, utomhus) på i overkant av halvparten av hva som
er avsatt i investeringsplanen. Oppgaven må «løses» innenfor denne rammen, alt inkludert. Der
hvor ikke annet er spesifisert gjelder dette også eventuelle merkostnader som kan tilkomme som
følge av midlertidige rokader eller eventuelt erstatningsarealer. Omfanget av dette må sees på når
planleggingen av det enkelte prosjektet starter opp.
Rammestyrt prosjektering gir føringer for kvalitet og omfanget i prosjektet. Konsekvensen kan
være at færre av midlene går til selve arealet dersom det er nødvendig med omfattende flyttinger,
erstatninger etc. som ikke er identifisert i løpet av idefasen eller forprosjektfasen.
Det er en utfordring å håndtere forventninger som ikke dekkes inn under rammen. Slike
forventninger kan skapes ganske tidlig i planleggingsfasene, dersom behovskartleggingen ikke
styres i råd med kostnadsrammen. Som en del av den tidlige planleggingen etableres et
funksjonsprogram, hvor programmeringen er et verktøy for å bli enig om hvilke funksjoner de
prosjekterende skal beskrive løsninger for. Med rammestyrt programmering menes at
prosjektledelsen må fra første planleggingsaktivitet kommunisere tydelig innenfor hvilken
økonomisk ramme prosjektet skal realiseres.

7.6 Årlig budsjettering og koordinering mellom budsjettene
Prosjektprogrammet må oppdateres som et resultat av den årlige rulleringen av økonomisk
langtidsplan, dersom «neste års» investeringsramme endres.
Videre arbeid med prosjektprogrammet er en kontinuerlig prosess for å sikre at
investeringsbehovene blir koordinert og tilpasset bæreevnen i Vestre Viken.
Det er en utfordring for større byggeprosjekter at midler tildeles årlig og ikke for hele
prosjektperioden. Dette krever en god planlegging av byggefaser for å sikre at produserte verdier
kan tas i bruk selv om prosjektet må stoppe på grunn av reduksjon i årlig budsjett. Det legger også
føringer for hvilke entrepriseform som kan velges, noe som i sin tur kan påvirke
anskaffelsesprosessen. Videre er det med sikkerhet kostnadsdrivende når om-prosjektering må
foretas for å tilpasse faseplaner til årlige budsjetter istedenfor prosjektbudsjetter.
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7.7 “Reservepost” for ikke-planlagte tiltak
Det foreslås å sette av en årlig budsjettpost for “ikke-planlagte” tiltak. Det skal ved årsinngang
foreligge et forslag til disponering av disse midlene, men hvert av tiltakene skal vurderes før
igangsetting. “Reserveposten” er også ment til å dekke mindre tiltak som ikke kan vente til
oppgaven opprinnelig er planlagt i henhold til investeringsplanen.
Ved oppstart av forprosjektfasen ble det initialt lagt inn en generell post for «ikke-planlagte» tiltak
med årlig 4 MNOK, 2 MNOK og 2 MNOK i prosjektprogrammet for henholdsvis Bærum (totalt 40
MNOK i ti års perioden), Ringerike (20 MNOK) og Kongsberg sykehus (20 MNOK). Disse er i løpet
av forprosjektperioden redusert til henholdsvis 24 MNOK, 12 MNOK og 12 MNOK for å tilpasse det
totale prosjektprogrammet til en investeringsramme på 1600 MNOK. På denne måten er det ikke
gjort kutt i prosjektene/tiltakene for å tilpasse til den samlede rammen.
Styringsgruppen ved Bærum sykehus uttrykker følgende bekymring i ekstraordinært møte den
10.05.2017:
Styringsgruppen mener det er risikofylt å redusere post for ikke-planlagte tiltak med tanke på
havariproblematikk gjennom årene. 5

5

Ref. møtereferat fra ekstraordinært styringsgruppemøte for Bærum sykehus den 10.05.2017
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8 INVESTERINGSPLAN 2017 – 2026
8.1 Kort om investeringsplanen og hvordan denne er utarbeidet
I idefasen er det ikke angitt tidspunkt for gjennomføring av vedlikeholds- og ombyggingstiltakene.
Det ble likevel gitt en overordnet prioritering av tiltakene med hensyn på rekkefølge for
gjennomføringen. Denne prioriteringen er i hovedsak etterfulgt, men justert noe for å tilpasse
øvrige rammebetingelser. Planen er tilpasset forventet årlig investeringsbudsjett, som gjør at
prosjekter som har høy investeringskostnad må gjennomføres over flere perioder.
Flere av tiltakene er «rene» vedlikeholdstiltak, som av hensyn til generell framdrift for vedlikehold
av byggene ikke kan flyttes til sist i perioden. Disse er fordelt i løpet av investeringsperioden så
langt det lar seg gjøre. I enkelte budsjettperioder er det likevel ikke økonomisk evne til å
gjennomføre fler enn ett eller to tiltak da disse bruker hele årsbudsjettet.
Det er utarbeidet en rekke versjon av investeringsplanen som er justert etter gjennomgang med
prosjekt- og styringsgruppene. For Bærum og Ringerike sykehus er planen også diskutert i
henholdsvis ledergruppen (på avdelingsnivå) og et utvidet arbeidsmøte med representanter for
berørte avdelinger mm.
Øvrige investeringsplaner, for MTU, GRU og IKT, er hensyntatt så langt det lar seg gjøre. Disse er
dog generelt ikke utarbeidet på samme detaljeringsnivå eller med det tidsperspektiv som BRKplanen er.

8.2 ØLP og årlig budsjettramme
Ved prosjektoppstart forelå en ØLP som viser årlig investeringsramme for BRK på 125 MNOK fra
2017 – 20206 Dette ble lagt til grunn for arbeidet i BRK – forprosjekt, med en jevn fordeling av
resterende ramme opp til totalt 1600 MNOK fordelt på de 6 siste årene. Arbeidet med rekkefølge,
periodisering og tilpasning av investeringsplanen ble gjort i henhold til dette.
Økonomisk langtidsplan for 2018-2021 ble behandlet den 24.april 20177 hvor styre legger til grunn
investeringsrammer for planperioden på 133 MNOK i 2018 og 125 MNOK årlig for de tre
påfølgende år.
I sluttfasen av arbeidet med BRK forprosjektfase er dette vedtaket er hensyntatt i periodisering av
den samlede ramme på 1600 MNOK. Dog viser prosjektprogrammet forslag til gjennomføring av
prosjektet til samlet investering under ramme på 125 MNOK. Differansen på 8 MNOK, opp til 133
MNOK, for byggnær IKT, er ikke vist i prosjektprogrammet8

8.3 Utvikling fra idefase til forprosjektfase
Kostnadsanslagene for de tiltak som samles i prosjekter er basert på den informasjon som ble
samlet inn og systematisert i forbindelse med idefasearbeidet. Der hvor det var behov for å gjøre
funksjonelle tilpasninger, som følge av kapasitetsendring, ble de gjort et anslag for
ombyggingskostnad, per kvadratmeter, basert på overordnet vurdering om behov for lett, middels
eller stor ombygging. I ombyggingsområdene utbedres vedlikeholdsetterslepet (TG3 og TG2). I
øvrige arealer utbedres kun TG3-avvik.

6

Sak 23/2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020
24/2017 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021

7 Sak

Basert på prosjektprogrammet foreligger det forslag til disponering av deler av denne, f.eks til behov på
operasjon og sikker strømforsyning for IKT ved Nye Nordfløy, Bærum sykehus.
8
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Det er ikke gjort nye vurdering av kostnadsanslagene for de tiltak som inngår i
prosjektprogrammet, foruten de tiltak/prosjekter som har “gått videre” til forprosjektering. Sikrere
vurdering av tiltakets/prosjektet omfang og oppdatert kostnadskalkyle er en naturlig del av
forprosjekteringen. Generelt gjøres det et nytt kostnadsanslag (kalkyle) først når prosjektet er
planlagt gjennomført (ref. tidsplanen / prosjektprogrammet).
Tabell 15: Utvikling av anslag for investeringsbehov, BRK-prosjektet, fra idefase til forprosjektfase

Investeringsbehov
idefase alt 1a
Bærum sykehus
Ringerike
sykehus
HSS
Kongsberg
sykehus

Investeringsbehov
forprosjektfase

Hvor av andel
for å lukke TG3

669 MNOK
413 MNOK

Hvorav andel
for å lukke
TG3
246 MNOK
196 MNOK

734 MNOK
420 MNOK

270 MNOK
191 MNOK

10 MNOK
398 MNOK

10 MNOK
293 MNOK

10 MNOK
436 MNOK

10 MNOK
333 MNOK

Kommentarer til endring av kostnadsanslag fra idefase til forprosjektfase:
Bærum
 Det er lagt inn post for «ikke-planlagte» tiltak for til sammen 24 MNOK, fordelt på 10 år
 Kostnadsanslag for ombygging av lagerarealer til laboratoriemedisin er medtatt med
nesten 26 MNOK.
 Idefasens kostnadsanslag for tverrgående infrastruktur for sikker strømforsyning var ca 40
MNOK. Dette er nå endret til ca 36 MNOK, som også omfatter sikker strømforsyning for
deler av Nye Nordfløy.
Ringerike
 Det er lagt inn post for «ikke-planlagte» tiltak for til sammen 129 MNOK, fordelt på 10 år
 Idefasens kostnadsanslag for tverrgående infrastruktur for sikker strømforsyning var ca 40
MNOK. Dette er nå endret til ca 24 MNOK, som også omfatter sikker strømforsyning av
akuttmottaket
Kongsberg
 Det er lagt inn post for «ikke-planlagte» tiltak for til sammen 12 MNOK, fordelt på 10 år
 Idefasens kostnadsanslag for tverrgående infrastruktur for sikker strømforsyning var ca 5
MNOK. Dette er nå endret til ca 27 MNOK, som også omfatter sikker strømforsyning av
dagkirurgi.
Generelt er det utfordrende å sammenlikne kostnadsanslag fra idefasen med kostnadsanslag fra
for-prosjektfasene. I forprosjektfasen er det gjort ytterligere nedbrytning av de ulike vedlikeholdog ombyggingstiltakene, og organisert disse i hensiktsmessige prosjekter. Videre er de prosjektene
som skal gjennomføres tidlig i investeringsperioden kostnadsvurdert på et annet modningsnivå
enn øvrige tiltak. Dette medfører noen endringer i anslagene, både rimeligere og dyrere.

8.4 Fordeling av investeringsrammen per sykehus
Ref. styrignsgruppemøte nr 02-2017; Disponeringen av post for «ikke-planlagte» tiltak holdes tilbake for evt.
finansiering av KvinneBarn-prosjektet.
9
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Tabell 16: Investeringsplan 2017-2026 for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg for
investeringer i BRK-forprosjekt.
År

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Totalt

Pr sykehus

(alle tall i MNOK)
Total
investeringsramme, pr
styremøte 24.4.2017

BÆRUM Sykehus

KONGSBERG Sykehus

RINGERIKE Sykehus

Total investeringsramme BRK
B
R
K
Forslag til årsbudsjett BRK
Forslag til disponering BRK

90
45
23
23
90
90

125
63
31
31
125
124

125
63
31
31
125
121

125
63
31
31
125
121

125
63
31
31
125
122

210
105
53
53
210
213

200
100
50
50
200
210

200
100
50
50
200
206

200
100
50
50
200
208

200
100
50
50
200
187

1600
800
400
400
1600
1600

Versjon 32
50% andel inv.ramme BÆRUM
Forslag årlig disponering BÆRUM

50
50

63
62

63
62

63
61

63
61

100
105

100
102

100
103

100
88

100
40

800
734

Versjon 27
25 % andel inv.ramme KONGSBERG
Forslag årlig disponering KONGSBERG

20
20

31
31

31
29

31
29

31
29

55
42

50
58

50
56

50
71

50
71

400
436

Versjon 28
25% andel inv.ramme RINGERIKE
Forslag årlig disponering RINGERIKE

20
20

31
31

31
30

31
31

31
32

55
66

50
50

50
47

50
49

50
75

400
430

Tabellen viser periodiseringen av det enkelte sykehus investeringsprogram. Total
investeringsramme BRK er 1600 MNOK 10. Denne fordeles som vist i tabellen, og er basert på et
oppdatert kostnadsestimat for de tiltak/prosjekt som inngår i prosjektprogrammet. ØLP for 20182021 angir et investeringsnivå på årlig 125 MNOK. Investeringsbudsjett for 2017 er vedtatt til
totalt 90 MNOK, hvor alt er disponert til prosjekter for gjennomføring, kapittel 11 (investeringsplan
2017 – 2021).

Figur 7: Investeringsplan 2017-2026 for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg for
investeringer i BRK-forprosjekt

Det er gjort en periodisering av programmet slik at forventet total investering for BRK kommer inn
under ØLP, så langt det lar seg gjøre. I det videre arbeidet med rulleringen av investeringsplanene
må dette gjennomgås mer i detalj for å imøtekomme det faktiske tilgjengelige årsbudsjett. Planen
må sees på som en strategisk investeringsplan hvor rekkefølge og periodisering er grunnlag for
videre arbeid.
Fordelingen per sykehus pr år har forholdt seg i hovedsak til den prosentuelle fordelingen som er
angitt i prosjektmandatet. Eksempelvis er det ikke gjort vurderinger hvorvidt ett sykehus kan
«avgi» investeringsmidler til et annet sykehus i en periode for så å «hente tilbake» tilsvarende
investeringssum året etter. Slik glidning kan gi en raskere gjennomføring av enkelte prosjekter,
10

Prisnivå 2016, ref styresak xx
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sammenliknet med å imøtekomme årsrammene slik de foreligger nå. Alle tre sykehusene har store
ombyggingsprosjekter som det er ønsket å gjennomføre tidlig i investeringsperioden. Dette
medfører at det er vanskelig å få til en prioritering mellom B-R-K for å oppnå slik glidning.
Planene for Kongsberg og Ringerike er behandlet i sin respektive styringsgruppe i to omganger,
mars og april 2017, og godkjent i en ekstraordinær behandling i mai11 som grunnlag for videre
arbeid.
Forslag til investeringsprogram for Bærum sykehus er fremlagt for styringsgruppen i møte nr. 022017, og 03-2017 (henholdsvis mars og april), og er behandlet i ekstraordinært
styringsgruppemøte den 10.05.2017. Følgende er referatført fra møtet12:
Denne rapporten er utarbeidet og godkjent under forutsetningene om at BUP skal
samlokaliseres utenfor Bærum sykehus (Ref. Styresak 29-2015, fullmakt fra HSØ til å leie dat.
10.7.2015. Notat med orientering til styret 24.10.2016 om å se på leie av lokaler. Ny
orientering om utsettelse BUP til etterretning i styret 5.12.2016) og følger premissene som er
lagt i Idefasens alternativ 1a.
Et flertall i styringsgruppen uttrykker bekymring for at forventet investeringsnivå på 734
MNOK (pr mai 2017) ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre programmet i henhold til
alternativ 1a.

11
12

Saksnummer 15/2017 for Ringerike, 17/2017 for Kongsberg
Saksnummer 24/2017 for Bærum
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9 PROSJEKTPROGRAMMET – OVERSIKT
9.1 Prosjektprogram tilpasset investeringsplanen
Med utgangspunkt i forslag til årlig investeringsramme med en omtrentlig utgangsfordeling på
50% for Bærum og 25% for henholdsvis Kongsberg og Ringerike er det foreslått et
prosjektprogram hver av sykehusene.
Et bedre anslag for fordelingen foreligger nå og blir ca 46%, 27% og 27% (B-R-K)
Prosjektprogrammet er foreslått med en fordeling av prosjekter som er utfordrende å stanse når
de først er igangsatt, og tiltak/prosjekter som kan starte opp raskt eller som lar seg stanse dersom
det viser seg at årsbudsjettet reduseres. Dette for å skape sikkerhet for å holde det enkelte års
investeringsramme.

9.2 Prosjektprogram Bærum
For 2017 har styringsgruppen ved Bærum sykehus besluttet å gjennomføre, eller starte opp,
følgende prosjekter innenfor BRK finansieringen:
 4 MNOK til “ikke-planlagte” tiltak. Disponering av denne besluttes underveis i budsjettåret
 12 MNOK til sikker strømforsyning
 2,1 MNOK til skifte av utvalgte avløpsstammer
 3,7 MNOK til sprinkling av utvalgte arealer
 26 MNOK til dagkirurgiprosjektet, inklusive deler av kir/ort poliklinikk
 2 MNOK til erstatningsarealer for styrerom i Nye Nordfløy og kontorarealer i 3. etg GBS
Totalt 50 MNOK13
Forslag til disponering av investeringsmidler for 2018 er ikke avklart. Dog er det besluttet i
styringsgruppemøte nr 03-2017 å disponere 16 MNOK for ferdigstillelse av dagkirurgiprosjektet og
19 MNOK for sikker strømforsyning14
For øvrig er forslag til investeringsprogram for Bærum sykehus er fremlagt for styringsgruppen i
møte nr. 02-2017, og 03-2017 (henholdsvis mars og april), og er behandlet i ekstraordinært
styringsgruppemøte den 10.05.2017. Følgende er referatført fra møtet15:
Denne rapporten er utarbeidet og godkjent under forutsetningene om at BUP skal
samlokaliseres utenfor Bærum sykehus (Ref. Styresak 29-2015, fullmakt fra HSØ til å leie dat.
10.7.2015. Notat med orientering til styret 24.10.2016 om å se på leie av lokaler. Ny
orientering om utsettelse BUP til etterretning i styret 5.12.2016) og følger premissene som er
lagt i Idefasens alternativ 1a.

Ref. styringsgruppemøte nr 03-2017, sak B2017-21 Investeringsplan - status
Ref. styringsgruppemøte nr 03-2017, sak B2017-21 Investeringsplan - status
15 Saksnummer 24/2017 for Bærum
13
14
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Tabell 17: Prosjektprogram Bærum sykehus, 2017-2026
BÆRUM Sykehus

Overordnet investeringsplan

versjon 32

10.05.2017

Foreløpig årlig investeringsramme
PROSJEKT

50
Bygg

Etasje

Forslag til årlig disponering

63

63

63

63

100

100

100

100

100

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

SUM

50

62

62

61

61

105

102

103

88

40

734

0
4
2

0
4

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

0
2

15
11

16

0
24
2
26
42

ID

Porteføljestyring
Ikke-planlagte tiltak
Erstatningsarealer for styrerom og kontor
Laboratoriemedisin
Dagkirurgi
Vedlikehold og utvidelse av dagkirurgi

26

101 P1
103 P2

Ombygging kir/ort poliklinikk, midtfløy

103 P2

Lukke TG3 i vestfløy, minimalt med ombygging

103 P2

Oppgradering poliklinikk

101 P5

B0
B1
B2
B3
B4

Poliklinikk
5

B5

13

18

Sikker Strømforsyning
10
1

Fase 1 (A)
Fase 1, UPS dagkirurgi (B)
Fase 1, UPS 82-blokka (B)

7
10

1

Fase 2, Nødstrøm dagkirurgi (C)

1

Fase 2, Nødstrøm 82, blokka (C) operasjon og intensiv
Fase 2, Nødstrøm NN (C) akuttmottak
Gr2 rom Nye Nordfløy (D) akuttmottak
Fase 2, Nødstrøm NN (C) isolater
Gr2 rom Nye Nordfløy (D) isolater
Fase 2, Nødstrøm NN (C) skopirom
Gr2 rom Nye Nordfløy (D) skopirom

Avløpsrør

101
Del 2 og 4 i etasje 3 (operasjon)

101 P3

Del 2 og 4 i etasje 2 (radiologi)

101 P2

Del 2 og 4 i etasje 1 (sterilsentral)

101 P1

Operasjon

101 P3

Sterilsentral

101 P1

Sprinkling

2,1
4
1
1
3,7

Observasjon
Kontorløsning
(erstatningsarealer
for fortrengte

4
1
1

?
2
1
1

?

?
0,5

?

101 P3

9

Vedlikehold og omb. til kontor

103 U2

Vedlikehold og omb. til kontor

103 U1

Vedlikehold og omb. til kontor

103 P1

6
6
6

?

?

?

?

1
0,1
1
2,8
1
0,4
?

B6

36,3
?
12,1

B7

10,2

B8

9

B9

?

B10

18

Sengepostoppgradering
5

Planlegging - forprosjekt

Rekkefølge ikke
avklart
Postop. / Intensiv

Radiologi

Flytte/reetablere poliklinikk

103 P1

Sengepost 1

101

Sengepost 2

101

Sengepost 3

101

Sengepost 4

101

Sengepost 5

101

Sengepost 6

101

Mindre utbedringer (isolat)

101 P3

Gr2 rom Intensiv (D)

101 P3

Generelle ombygging/vedlikehold

101 P3

Etablering av modalitet under akuttmottak
Ombygging og vedlikehold av rad. avd.

Akuttmottak/stillerom Øke kapasitet
Fasaderehabilitering

Vindusutskifting

B11

48
49
49
46

316

3
18

23

2

103

Fasade Sør 3.etg

101 P3

Fasade Sør 2. etg

101 P2

Hele etasjen inkl BUP

103 U1
101 P3

Gr2 rom Operasjon (D)
101 P1

B12

6
40
14

101 P2

103

46
14

12

B14
B15

1,5
1,5
1
1
0*

B13

12
7
B16

4
0,5
0,5
24

103

3
0
24

B17
B18
B19
B20

FDVU lager etc

101 P1

Fødeavd.

101 P3

Administrasjon

103 P2

Prestetjeneste

103 U1

Gamle kjøkken (disp.arealer) Midfløy

103 U1

Nordfløy/operasjonsfløy GBS

103 U1

Vestfløy GBS

103 U1

Poliklinikk

101 P8

Sentralkjøkken

101 U1

Sengepost (føde/barsel/gyn) - nord

101 P4

Gyn pol

101 P4

Sengepost (føde/barsel/gyn) - syd

101 P4

Lab/adm/blodbank etc

101 P2

Teknisk rom

101 P9

Poliklinikk

103 P3

Kontor etc

103 P4

Beredskap (lager)

103 U2

Vedlikehold

49

102 P2

Øvrig fasade GBS

Vedlikehold sterilsentral
Sterilsentral
Heis-utskifting
Vedlikehold u/ombygging

10
49

101/102 P3

Fasade østside GBS

Vedlikehold operasjonsavdeling
Operasjon (hovedsak elektro og himling)

5
6

12

B21

10

B22

6

B23

1
2
3
2
5

B24
B25
B26
B27
B28
B29

5
5
2
5

B30
B31
B32

9
3
14

B33
B34
B35

6

B36

1
0,4

110/116

B37

91,4

B38

* Kostnadsanslaget er knyttet til tverrgående vedlikeholdsprosjekter
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9.3 Prosjektprogram Ringerike
For 2017 har styringsgruppen ved Ringerike sykehus besluttet å gjennomføre, eller starte opp,
følgende prosjekter innenfor BRK finansieringen:
 17 MNOK til første byggetrinn av Kvinne/Barn-prosjektet, med innmeldt behov for 19
MNOK
 2 MNOK til «ikke planlagte» tiltak
 1 MNOK for sikker strømforsyning (påløpte kostnader i 2017)
Disponeringen av 2 MNOK for ikke planlagte tiltak holdes tilbake inntil finansieringen av 2 MNOK
til Kvinne/Barn-prosjektet er avklart.
Totalt: 20 MNOK16
Styringsgruppen ved Ringerike sykehus godkjenner for øvrig forslag til prosjektprogram slik den
fremkommer i rapporten, og ber om at denne legges til grunn for videre planlegging av
investeringer.

16

Ref. styringsgruppemøte nr 02-2017, sak R2017-7 Investeringsplan - status
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Tabell 18: Prosjektprogram Ringerike sykehus, 2017-2026
RINGERIKE

Overordnet investeringsplan

Foreløpig årlig investeringsramme
PROSJEKT

versjon 28

10.05.2017

20

31

31

31

31

55

50

50

50

50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

SUM

Forslag til årlig disponering

20

31

30

31

32

66

50

47

49

75

430

Porteføljestyring
Ikke-planlagte tiltak
Hallingdal sjukestugu

0
0

0
2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
10

R0

9,5

R2

75

R3

24

R4

68

R5

75
6

R6

10

22

R8

21
2

23

R9

52

53

R10

8
3
4
4
1

20

R11

2

R12

Bygg

Etasje

ID

Vedlikehold, lukke TG3 for innvendig flater

Basebygg

2

Vedlikehold, lukke TG3 i hovedsak strøm

K-bygg

Kulvert

Vedlikehold, lukke TG3 i hovedsak strøm

K-bygg

Kjeller

Vedlikehold, lukke TG3 i hovedsak strøm

K-bygg

1

Vedlikehold, lukke TG3 i hovedsak strøm

K-bygg

2

2,2
0,4
0,6
1,7
2,4
2,2

Strømforsyning (og adgangskontroll)

R1

Føde/barsel/gyn

Sikker
strømforsyning

Byggetrinn 1

B

3

Byggetrinn 2

A

3

Byggetrinn 3

G

3

Midfløy

A

3

19

5
25
17

3
1

Fase 1 (A og B)

2

4

21
1

Fase 2 (C) Intensiv og barnerom

0,5

Fase 2 (C) underetasje Fløy D

0,5

Fase 2 (C) 1.etg Fløy F

0,1

Fase 2 (D) akuttmottaket

Radiologi
Erstatningsarealer (flytting av sengevaskareal, medtek.lager m.m

D+F

U1

L

1

I+L

1

B

1

FDCI

1 og 2

D

1

Telemetrisentral, omrokering

AG

2

Sikker strømforsyning intenstiv (D)

AG

2

(postop-intensiv) (dialyse)

AG

2

B

2

Mulig plassering av CT (utskifting) i nytt areal
Ny plassering Radiologi

8

19
1

Sikker strømforsyning (ny lokalisasjon, eller gammel) (D)
Ekspesdisjon (/ sambruk med poliklinkk?)

Samlet
poliklinikk

Vedlikehold og ombygging for bedre utnyttelse

8
16
16
47
1

Sikker strømforsyning poliklinikk (D)

Vedlikehold - sterilsentralen
Oppvåkning, intensiv, anestesi

Dagkirurgi
( 1 stue)

Vedlikehold og utvidelse med 1 stue

6

5
7

Sikker strømforsyning (D) Kir B

Operasjon
( 1 stue)

C

27

2

1

Sikker strømforsyning (D)
Ombygging ny stue og funksjonell tilpasning + vedlikehold

Utskifting
vinduer

(foruten 3.etasje)

A

(foruten 3.etasje)

B
C
D
E

Avløpsrør

A, D, E ?

2

?

(B gjennomføres i forbindelse med kvinne/barn)

Vedlikehold

A

U1

B

U1

C

U1

E

U1

Hovedinngang, kiosk og kontor

A

1

Vedlikeholdes og benyttes som erstatningsareal om behov for kontor

G

1

A

4

A

5

Kjelleretasjen. Lager, FDVU

Resten av A-bygget

Garderobe
Tekniske rom

R7

A

6

G

U1

4
4
2
4
7

R13
R14

2

R15

5
5
5

R16

2

R17

2

42

R18
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9.4 Prosjektprogram Kongsberg
For 2017 har styringsgruppen ved Kongsberg sykehus besluttet å gjennomføre, eller starte opp,
følgende prosjekter innenfor BRK finansieringen:
 1 MNOK for «ikke-planlagte» tiltak
 1 MNOK til utbedring av medisinrom på intensivavdelingen
 1,7 MNOK til utbedring av bunnledning
 4 MNOK for etablering av areal til CT (med forventning om å disponere ytterligere inntill 8
MNOK i 2018 for å ferdigstille prosjektet)
 10 MNOK til sikker strømforsyning
 2 MNOK til videre planlegging av sengepostoppgradering
 0,2 MNOK til beising av modulbygg og bytte kjølemedium.
Totalt: 20 MNOK17
Et flertall i styringsgruppen ber om at det arbeides videre med å etablere mulighet for at 50% av
pasientrommene er enerom og at alle rom har dusj/toalett. Det må planlegges for tilstrekkelig
isolatmulighet, anslagsvis 2 pr sengepost. I tillegg bør det prioriteres mest mulig areal til ytre rom,
lokalt lager og fellesareal for pasientene.
Styringsgruppen ved Kongsberg sykehus godkjenner for øvrig forslag til prosjektprogram slik den
fremkommer i rapporten, og ber om at denne legges til grunn for videre planlegging av
investeringer.

17

Ref. styringsgruppemøte nr 02-2017, sak K 2017-09 Investeringsplan - status
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Tabell 19: Prosjektprogram Kongsberg sykehus, 2017-2026
KONGSBERG Sykehus

Overordnet investeringsplan

Foreløpig årlig investeringsramme
PROSJEKT

versjon 27

09.05.2017

20
Bygg Etasje

31

31

31

31

55

50

50

50

50

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

SUM

19,9

31

29

29

29

42

58

56

71

71

436

0
1
1

0
2

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0

Forslag til årlig disponering
ID

Porteføljestyring
Ikke-planlagte tiltak
Medisinrom intensiv
Radiologi
Multifunksjonslab

B

2

CT

B

2

Generell ombygging

Bunnledning
Sikker strømforsyning

B

2

ABCDE

U

Fase 1 (A og B)

4

12
4
4

Fase 2 (C) Operasjon
Fase 2 (C) Intensiv
Fase 2 (C) Akuttmottak

K1

K2

20
1,7
10

K0

32
1,7

10
1
1
1

K4

1

Fase 2 (C) Føden

K3

1
2

Fase 2 (C) Dagkirurgi
Fase 2 (D) Dagkirurgi

27
Intensiv / oppvåkning

A

3

4
18

Sikker strømforsyning: Gr 2 rom, intensiv
Vedlikehold, mindre ombygging

Sprinkling
Sengepostoppgradering

2

Oppstart planlegging
Erstatningsarealer

A

1

2.etg + 3. etg + 4. etg

D

2,3,4

5

3

3

3

3

9
6

25

25

24

25

3

K5

22
20

K6

4
K7

120

Fasade
1

AC
Beis modulbygg

K8

0,1

modul

1,1

Poliklinikk oppgradering

Vinduer og ytterdører

B-fløy

B

1

D-fløy

D

1

Kompensert i B4, B3, B2, B1 og BU

23

6

12
3
5
1
2

A
D
E

Adgangskontrollsystem
Vedlikehold

D

teknisk rom
Hovedinngang mm
Sentrallager mm
Vaktrom mm
Akuttmottak, observasjon mm
mottaksrom

C

2

B

5

C

1

C

U

D

5

B

U

B

U

K14

1
5
5
3

K15
K16
K17
K18

14
1

K19

2
B

4

B

K

C

K

A

U

10
2

(sikker strømforsyning)
Tøyhåndtering mm
Sentrallager
Sentralkjøkken, kantine, laboratoriemedisin
E-bygget
Operasjon*

B

Apotek/lager, tekniske rom og beredskap
Dagområde, dialyse mm
Teknisk rom

K20

6
1

K21
K22

10

E
3

(sikker strømforsyning)
Garderober /ergo- fysioterapi

K12
K13

6

(sikker strømforsyning)
Føde/barsel - sengeområde

K10

K11

9
2

0,1

Bytte kjølemedium
Laboratorie
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6

ACDE
B

Yttertak, takrenner, nedløp

K9

24

K23

9
22

K24

10
5

K26

K25

4
D

U

D

K

A

2

A

4

K27

13
1

K28

130

K29
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10 OPPSUMMERING PROSJEKT/TILTAK – 2017-2019
10.1 Prosjektbeskrivelser – Bærum 2017-2019
10.1.1 B4 - Dagkirurgi
Prosjekt

B4 - Dagkirurgi

Prosjektbeskrivelse

Oppgradering av arealene for å romme
programønsket for ny dagkirurgi.
Samtidig lukke alle TG3 tiltak; i hovedsak,
sprinkling, el.kraft og avfallsanlegg. Utbedring
av tilhørende fasade utføres som eget prosjekt.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Se for øvrig forprosjektrapport

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Behov for økt behandlingskapasitet i den Dagkirurgiske avdeling. Analyser i tidligfase har
resultert i et program med 2 nye operasjonsstuer og et større postoperativt areal på avdelingen.
Se for øvrig forprosjektrapport.
Bygg 103, 2. etg – 1114 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:

Forventet sluttkostnad

42 MNOK

50

Vestre Viken HF

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 6 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 36 MNOK
Planlagt gjennomført i 2017 og 2018
Foreligger forprosjekt
Det er i dag behov for økt behandlingskapasitet i den dagkirurgiske avdelingen. I tillegg behov for å
lukke TG3 tiltak.
Øke behandlingskapasitet på dagkirurgi og lukke TG3 tiltak.
Dagens kir.ort. polikliniske virksomhet flytter ut fra Sørfløy. Poliklinikken flytter inn i Midtfløy i
samme etasje, som i dag i hovedsak består av legekontorer. Disse evakueres og tilpasses polikliniske
funksjonskrav. Som et resultat av flyttingen av poliklinikken, blir noen arealer i Vestfløy også
innlemmet i prosjektet i anledning oppussing og tilrettelegging av funksjoner.
Sikker strømforsyning, mulig utskifting av heis, fasaderehabilitering og vindusutskiftning
Usikkerhet beskrevet i Forenklet Forprosjektrapport DPB02 Dagkirurgi og erstatningsarealer.
Detaljprosjektering
Forprosjekt Sikker strømforsyning
Forenklet Forprosjektrapport DPB02 Dagkirurgi og erstatningsarealer.
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10.1.2 B6 - Sikker strømforsyning
Prosjekt

B6 - Sikker strømforsyning

Prosjektbeskrivelse

TG3 tiltak Sikker strømforsyning omfatter;

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Fase 1: Etablering av nødstrømsaggregater/ fordelinger og UPS forsyning sentralt med
tilførselskabler.
Fase 2: Etablering av nødstrømfordelinger
I tillegg inngår etablering av gruppe 2 roms
fordelinger inklusive tilførselskabler for nye
nordfløy, som ikke er beskrevet i BRK idefase.
Komplettering av sikker strømforsyning gjøres
for øvrig i det aktuelle ombyggings/vedlikeholdsprosjektet.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad

Tidsplan

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Se for øvrig eget notat/forenklet forprosjekt for
Sikker strømforsyning
Lukke TG3 tiltak vedr sikker strømforsyning
Hele sykehuset.

I hovedsak etablering av sikker strømforsyning
for arealer knyttet til operasjon, intensiv,
dagkirurgi, enkelte isolater og spesialrom i nye
nordfløy, samt enkelte rom i akuttmottaket.

36,3 MNOK
TG3-tiltak: 36,3 MNOK
Kostnader for komplettering (gr2-romfordelinger og tilførselskabler er medtatt i det enkelte
ombyggings- /vedlikeholdsprosjektet (der hvor dette er kartlagt som TG3-avvik)
Hoveddelen gjennomføres i 2017 og 2018. Gjelder:
Aggregater, UPS dagkirurgi og UPS 82-blokk, nødstrøm dagkirurgi og nødstrøm 82-blokk.
Komplettering av sikker strømforsyning i Nye nordfløy: 2025
Sikker strømforsyning for intensiv kompletteres i 2024 (kostnad for dette inngår i
intensivprosjektet (se prosjekt nr Feil! Fant ikke referansekilden.)
Foreligger prinsippnotat for grensesnitt mellom sikker strømforsyningsprosjektet og de øvrige
investeringstiltakene i prosjektprogrammet. Kostnadsanslag er utarbeidet. Dette ligger til grunn for
anslagene gitt i investeringsplanen.
Sykehuset har ikke tilfredsstillende sikker strømforsyning (nødstrøm med redundans)
Lukke TG3 tiltak vedr sikker strømforsyning
Nødstrømaggregater og UPS sentral etableres i 2017 og 2018. Hovedsakelig gjøres øvrig
oppgradering i sykehusets arealer gjennomføres koordinert med øvrige vedlikeholds- og
ombyggingsprosjekter. Det er lagt opp til å komplettere sikker strømforsyning for operasjon og
dagkirurgi så raskt som mulig, forslagsvis i løpet av 2018 og 2019.
Øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
Arbeid med sikker strømforsyning i operasjonsarealet koordineres med øvrige prioriterte tiltak i
dette arealet; sprinkling, skifte avløptsstammer, utskifting av operassjonssøyler mm.
Grensesnitt mot øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
Detaljprosjektering
Prinsippnotat for grensesnitt mellom sikker strømforsyning og øvrige tiltak i prosjektprogrammet.
Kostnadsestimat for sikker strømforsyning
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10.1.3 B17 - Operasjonsprosjektet
Prosjekt

B17 - Vedlikehold – Operasjon

Prosjektbeskrivelse

Lukking av TG3 avvik i operasjonsavdelingen,
samt gjennomføring av en del mindre
ombyggings- og vedlikeholdstiltak.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Note: prosjektet må koordineres med prosjekt
nr Feil! Fant ikke referansekilden. sprinkling
og Feil! Fant ikke referansekilden. avløpsrør,
samt Feil! Fant ikke referansekilden.
utskifting av vinduer i sørenden av arealet.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg

Dokumentasjon

Behov for rehabilitering av alvorlige feil og mangler, TG3 avvik. Dette gjelder avløpsstammer med
kritisk dårlig kvalitet, samt sprinkling av arealet. I tillegg en del mindre vedlikeholdstiltak.
Utskifting av avløpsstammer og sprinkling av arealet er beskrevet i egne avsnitt; Feil! Fant ikke
referansekilden. og Feil! Fant ikke referansekilden.
Bygg 101, plan 3 – ca 2000 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:

TG3: 3 MNOK. Knyttet i hovedsak til komplettering av sikker strømforsyning, med etablering av
nødvendige gr.2-romsfordelere (inkl kabling) samt mindre arbeider på elektro og utskifting av
himlingsplater.
Gjennomføres i 2 faser – sommer 2018 og sommer 2019. Beskrevet nærmere i
forprosjektbeskrivelsen.
Forenklet forprosjektbeskrivelse
Området har tekniske anlegg med ulik alder og funksjonalitet.
Lukket TG3-avvik. Forbedret funksjonalitet i Operasjonsavdelingen, ved bl.a. å sikre strømforsyning.
Se forprosjektbeskrivelse. Gjennomføring planlegges til sommer 2018 og sommer 2019
Alle planlagte tiltak i området beskrevet i forprosjektbeskrivelse (utskiftning avløpsstammer,
sprinkling, vindusutskiftning, diverse elektroarbeider mm)
Gjennomføring med stram fremdrift i en luke på 7 uker hver sommer, hvor Operasjon holdes stengt.
Usikkerhet knyttet til kapasitet på entreprenører og håndverkere i sommerperioden.
Basert på alle tiltak som er identifisert som nødvendige i dette arealet bør det etableres en felles
prosjektbeskrivelse, basert på den forenklede forprosjektbeskrivelsen som er vedlagt. Dette for å
sikre at tiltakene blir tilstrekkelig koordinert i planleggings- og gjennomføringsfasen, selv om disse
finansieres fra flere investeringsbudsjett.
Detaljprosjektering
Forenklet forprosjektbeskrivelse Operasjon og Sterilsentral

53

Vestre Viken HF

10.1.4 B8 - Vedlikehold - sprinkling
Prosjekt

B8 - Vedlikehold - Sprinkling

Prosjektbeskrivelse

Sprinkling av arealer i bygg 101 og 103

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad

TG3-tiltak. Sprinkelanlegget ved Bærum Sykehus skal utvides/kompletteres etter pålegg fra
branntilsynet.
Ca 42.000 m2
TG3-tiltak: 10 MNOK. Dette er kun en andel av sprinklingsprosjektet og ikke en forventet
sluttkostnad for hele prosjektet. Det er ikke gjort noen overordnet kostnadsanslag for hele
prosjektet, da det er naturlig at etablering av sprinkling inkluderes i aktuelle ombyggings og
vedlikeholdsprosjektet slik de gjennomføres i henhold til prosjektprogrammet. Anslagsvis kostnad
pr kvadratmeter er medtatt i ombyggings/vedlikeholdstiltakene der hvor det er registrert TG3avvik for brannslukking.
For de første tiltakene er dog dette løftet ut som eget prosjekt da det er allerede er inngått kontrakt
for deler av arbeidet.
Sprinklerarbeidene planlegges og prosjekteres i forhold til hvilket sprinklerventilsett de tilhører.
Bærum sykehus har 6 ventilsett. Det er inngått kontrakt på gjennomføring av ett ventilsett, med
opsjon på de øvrige.
Sprinklerprosjektene prosjekteres og gjennomføres i sammenheng med
rehabiliteringer/ombygginger i de ulike arealene.
Forprosjektert. Ventilsettene er kartlagt og kapasiteter er verifisert (trykk/vannmengde)
Pr i dag er ca 4000 m2 ferdig sprinklet
Lukke TG3-tiltak. Hele Bærum sykehus blir fullsprinklet. Brannsikringstiltak pålagt av branntilsynet
blir utbedret
Tiltaket bør gjennomføres i løpet av de 10 neste årene, koordinert med planlagte ombyggings- og
vedlikeholdsprosjekter.
Gjennomføres samtidig med øvrige planlagte ombyggings og vedlikeholdsprosjekter.
Sprinklertiltaket vil i hovedsak pågå over himling i korridorer og rom.
Tilkomst for å gjennomføre sprinklertiltak i ulike områder, og pågående sykehusdrift i området.
Detaljprosjektering av gjennomføring i 2018 og 2019.
Leveransebeskrivelse – Utvidelse av sprinkelanlegg Bærum sykehus – 28.10.16

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:
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10.1.5 B7 - Vedlikehold - avløpsrør
Prosjekt

B7 - Vedlikehold - Avløpsrør

Prosjektbeskrivelse

Utskifting av samtlige avløpsstammer i
Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:
bygg 101. Det er identifisert behov for å
utbedre avløpsrørene i 101 bygget som
følge av at disse har tilstandsgrad TG3. Ved
rehabilitering av sengepostene i 4., 5., 6., 7.
og 8. etg, vil kostnad for utskifting av
stammene inngå som del av øvrig
rehabilitering. Tiltaket bør planlegges inn
som del av rehabilitering/ombygging i de
ulike områdene.
Det er lagt til grunn at rørene er i så dårlig
forfatning at de må skiftes ut i sin helhet. I
neste fase bør det sjekkes nærmere i hvor
stort omfang det kan benyttes rørfornying.
Dette er en rimeligere løsning som
innebærer å rengjøre /høytrykksspyle
rørene og deretter etablere et nytt rør på
innsiden av det gamle røret, enten med en
strømpeforing eller ved påføring av et
armert poly-belegg.
TG3-tiltak. Rørene er i svært dårlig tilstand og det er fare for sprekker/brudd med følgelig lekkasje
og skade på bygg og utstyr.
Bygg 101 (82-blokka). Det er totalt 108
avløpsstammer i dette bygget, hvorav
samtlige bør skiftes/utbedres.
TG 3. Gjennomført utskiftning for 2,1 MNOK i 2017.
Planlagt gjennomført utbedring for 10 MNOK i 2018 og 2019 i områdene for Operasjon og
Sterilsentral, samt avgrenset areal (avd. for bildediagnostikk) mellom disse.
Komplett utbedring av avløpsstammene i
Bygg 101 bør gjennomføres i løpet av de 10
neste årene, og koordineres med planlagte
ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan

Fase1 2018: avløpsstammer gjennom
Operasjon i sone 1 - alle nødvendige
etasjer.
Fase 2 2019: avløpsstammer gjennom
Operasjon i sone 2 - alle nødvendige
etasjer.
Fase 3 - 2019-2024: avløpsstammer
fortløpende i forbindelse med ombygging
av sengeposter i 82-blokka
Fase 4 - 2023: avløpsstammene knyttet til
laboratoriemedisin bør utbedres i
forbindelse med etablering av
laboratorieareal i plan 1.

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

Gjennomført forenklet forprosjekt
Gjennomført noen utskiftninger – ca 4 avløpsstammer. De resterende er i svært dårlig forfatning.
Lukke TG3-tiltak. Utskifting av avløpsrør over bunnledning, med bygningsmessige hjelpearbeider og
nødvendig tilbakestilling av areal. Redusert risiko for lekkasjer.
Planlegge etappevis utbedring. Stenge/flytte sykehusvirksomheten i arealet i
gjennomføringsperioden.
Koordineres med øvrige tiltak i 101 bygget
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Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Usikkerhet knyttet til om rørfornying er mulig, samt omfang bygningsmessige hjelpearbeider i de
ulike områdene.
Detaljering og utskiftning i mindre – ikke kritiske – områder. Teste ut rørfornying.
Notat – utskiftning av avløpsstammer på Bærum sykehus

10.1.6 B9 - Observasjon
Prosjekt

B9 - Observasjon

Prosjektbeskrivelse

Ombygging til økt kapasitet og bedre
funksjonalitet.
Lett ombygging til bedret funksjonalitet og
øket areal. Behov for flere observasjonsplasser.
Det er overordnet vurdert som mulig å få
tilpasset eksisterende areal til dette økte
behovet. Det er dog ikke avklart hvorvidt det
er ønskelig å gjennomføre ombyggingen i
dette arealet, eller om det skal vurderes andre
arealalternativer.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Beregnet behov for økt kapasitet på Observasjon

Forventet sluttkostnad

9 MNOK
TG3: 0
2019
Idefase
Det er i dag for liten kapasitet på Observasjon.
Øke kapasitet på Observasjon. Ombygging av areal slik at det er kapasitet for 15
observasjonsplasser
Planlegges gjennomført i 2019, men dette avhenger hvorvidt det er ønskelig å gjennomføres
utvidelsen i eksisterende areal eller om det skal sees på andre alternativer.
Koordineres inn med øvrige tiltak – som avløpsstammer og sprinkling
Usikkert hvorvidt økningen skal skje i eksisterende areal for observasjon.
Forprosjekt (alternativt: mulighetsstudie dersom utvidelsen ikke skal gjennomføres der hvor
observasjon er i dag)

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg

Bygg 101, 3. etg - 500 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Dokumentasjon
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10.1.7 B10 - Kontorløsning
Prosjekt

B10 - Kontorløsning

Prosjektbeskrivelse

Etablering av kontorløsning
(erstatningsarealer) for fortrengte
kontorfunksjoner spesielt på sengepostene.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Kostnadsanslag basert på utflytting av BUParealer og ombygging av disse til kontor. Da det
ikke er avklart hvorvidt arealet blir fristilt er det
ikke utarbeidet andre kostnadsanslag enn hva
som ligger som forutsetning for BRK idefasen.
Prosjektet er presentert i prosjektprogrammet
som «kontorløsning» for å synligjøre behovet for
å etablere erstatningsarealer før
sengepostoppgraderingen kan starte.
Lukke TG3 tiltak; El.kraft og avfallsanlegg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Kontorlokaler må etableres (beskrevet i idefasen : i Bygg 103, etg 1, U1 og U2) som følge av
sengepostoppgradering og mulig fortrengte kontorplasser som følge av ny planløsning for
sengepostene.
Bygg 103, etg 1, U1 og U2
Oversiktstegning av aktuelt areal:
Arealer for BUP i dag.
U2:
Totalt areal: 1562 m2.

U1:
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Plan 1:

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

18 MNOK
TG3-tiltak: 6 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 12 MNOK
Rokade og etablering av kontorlokalene gjennomføres i 2019.
Mulighetsstudie
Behov for oppgradering av sengeposter. Dermed må kontorlokalene i dette området flyttes hit. I
tillegg behov for å lukke TG3 tiltak.
Frigjorte arealer for oppgradering av sengeposter, og etablering av kontorlokaler i Bygg 103.
Lukke TG3 tiltak.
Flytte BUP slik at kontorlokalene kan bygges.
Sprinkling, mulig utskifting av heis, og fasaderehabilitering
Usikkerhet rundt hvor BUP skal flyttes
Forprosjekt

10.2 Prosjektbeskrivelser – Ringerike 2017-2019
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10.2.1 R3 - KvinneBarn-prosjektet
Prosjekt

R3 - Føde/Barsel/Gyn

Prosjektbeskrivelse

Ombygging og
vedlikeholdsprosjekt for å samle
gyn. føde og barsel i et Kvinnebarn senter. Sikre framtidig
kapasitet for fødestuer og
døgnsenger for barsel, samt
poliklinisk aktivitet. Etablere
isolater og ensengsrom.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Lukke TG3 tiltak i
Føde/Barsel/Gyn i 3. etg fløy B,
A og G.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

Fløy B: vinduer, yttertak, vann
og sanitær, varmeanlegg,
ventilasjonsanlegg, el.anlegg
(generelle anlegg, fordelinger,
lys, el.varme og driftsteknisk) og
avfallsanlegg
Fløy A: vinduer, vann og
sanitær, varmeanlegg, lys,
el.varme og driftsteknisk, samt
avfallsanlegg.
Fløy G: el.kraft (generelle anlegg
og fordelinger), lys, el.varme og
driftsteknisk
Prosjektet er nærmere beskrevet
i Forprosjektrapport BRK DPR01
Føde, barsel, gynekologisk
avdeling
Lukke TG3 tiltak og ombygging for bedre funksjonalitet.
Fløy A, B og G, 3. etg. – 2250 kvm
BTA

Oversiktstegning av aktuelt areal:

75 MNOK
TG3-tiltak: 18 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 57 MNOK
Planlagt gjennomført i perioden 2017-2020
Foreligger oppgraderingsplan og forprosjektrapport
Behov for utbedring av TG3 tiltak. I tillegg ombyggingsbehov for å samle føde/barsel/gyn i 3. etg
fløy A og B. Se for øvrig Forprosjektrapport BRK DPR01 Føde, barsel, gynekologisk avdeling
Lukke TG3 tiltak og ombygging for å forbedre funksjonalitet på føde/barsel/gyn
Gjennomføringsplan og byggefase inndeling er beskrevet i tilhørende forprosjekt
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Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Sikker strømforsyning
Usikkerhet og risiko er beskrevet i Forprosjektrapport BRK DPR01 Føde, barsel, gynekologisk
avdeling
Detaljprosjektering. Oppstart bygging sommeren 2017
Forprosjektrapport BRK DPR01 Føde, barsel, gynekologisk avdeling, Oppgraderingsplan og
Forprosjekt Sikker strømforsyning

10.2.2 R4 - Sikker strømforsyning
Prosjekt

R4 - Sikker strømforsyning

Prosjektbeskrivelse

TG3 tiltak Sikker strømforsyning omfatter;
Fase 1: Etablering av nødstrømsaggregater/ fordelinger og UPS forsyning sentralt med
tilførselskabler.
Fase 2: Etablering av nødstrømfordelinger

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

I tillegg inngår etablering av gruppe 2 roms
fordelinger inklusive tilførselskabler for
akuttmottaket, som ikke er beskrevet i BRK
idefase.
Komplettering av sikker strømforsyning gjøres
for øvrig i det aktuelle ombyggings/vedlikeholdsprosjektet.
Se for øvrig eget notat/forenklet forprosjekt for
Sikker strømforsyning
Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak vedr sikker strømforsyning

Forventet sluttkostnad

24 MNOK
TG3-tiltak: 24 MNOK
Kostnader for komplettering (gr2-romfordelinger og tilførselskabler er medtatt i det enkelte
ombyggings- /vedlikeholdsprosjektet (der hvor dette er kartlagt som TG3-avvik)
Hoveddelen gjennomføres i 2018. Gjelder
Aggregater og UPS, samt komplettering av sikker strømforsyning til operasjon.

Tidsplan

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Hele sykehuset

I hovedsak etablering av sikker strømforsyning
for arealer knyttet til operasjon, dagkirurgi,
spesialrom poliklinikk/radiologi, intensiv (bygg
ABG) samt et rom i akuttmottaket.

Øvrige kompletteringer av sikker strømforsyning gjennomføres 2021-2026 koordinert med øvrige
ombygging/vedlikeholdstiltak i aktuelle areal.
Foreligger prinsippnotat for grensesnitt mellom sikker strømforsyningsprosjektet og de øvrige
investeringstiltakene i prosjektprogrammet. Kostnadsanslag er utarbeidet. Dette ligger til grunn for
anslagene gitt i investeringsplanen.
Sykehuset har ikke tilfredsstillende sikker strømforsyning (nødstrøm med redundans)
Lukke TG3 tiltak vedr sikker strømforsyning
Nødstrømaggregater og UPS sentral etableres i 2018. Øvrig oppgradering i sykehusets arealer
gjennomføres koordinert med øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter.
Øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
Grensesnitt mot øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
Detaljprosjektering
Prinsippnotat for grensesnitt mellom sikker strømforsyning og øvrige tiltak i prosjektprogrammet.
Kostnadsestimat for sikker strømforsyning
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10.2.3 R12 - Vedlikehold - avløpsrør
Prosjekt

R12 - Avløpsrør

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik. Enkelte
avløpsstammer er kritisk dårlige og
må skiftes.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad

2 MNOK, knyttet til arbeider med KvinneBarn prosjektet. Øvrige investeringer er inkludert i de
ombygging- vedlikeholdsprosjektene hvor dette er aktuelt. Mao det er ikke skilt ut et eget
avløpsprosjekt for hele Ringerike.
TG3-tiltak: 2 MNOK
Planlagt gjennomført i 2018
Mulighetsstudie

Tidsplan
Modenhetsnivå
Omfang
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy A, D og E

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

I ovennevnte områder har avløpsrørene TG3 status og må skiftes. I Kvinne Barn skiftes rørene under
rehabiliteringen.
Lukke TG3 tiltak
Avløpsrør i fløy A og B skiftes ut i forbindelse med Kvinne Barn rehabiliteringen. Øvrige arealer
kartlegges og skiftes ut koordinert med gjennomføring av andre tiltak i området.
Tilstand på avløpsstammene i resten av bygget
Forprosjekt
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10.3 Prosjektbeskrivelser – Kongsberg 2017-2019
10.3.1 K1 - Medisinrom intensiv
Prosjekt

K1 – Medisinrom intensiv

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik, ombygging

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Fløy A, 3. etg, 48,7 m² berørt areal. ( nettoareal)
Oversiktstegning av aktuelt areal:
Enkel ombygging som berører følgende rom:
Arealet ligger i A fløyen – 3 etg.
rent lager, apparatrom, eksisterende
medisinrom og vaktrom.
1 mnok
Utføres i 2017
Plantegning foreligger, ARK skal utarbeide enkel beskrivelse, hente inn tilbud juni. Forventet
oppstart arbeider august.
Lukke TG3-avvik
Utføres i 2017
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer og ytterdører
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10.3.2 K2 - Avd.for bildediagnostikk klinikk Kongsberg - CT
Prosjekt

K2 - Avd for bildediagnostikk

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Tilpasse bygg og teknikk for plassering av ny CT,
samt generell ombygging som følge av dette.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik, behov for bedre logistikk, ny CT.

Forventet sluttkostnad

32 MNOK
TG3-tiltak: 18 MNOK
Øvrige vedlikehold og ombygging: 14 MNOK
Trinn 1: 2017-2018, Etablering av CT i arealet
Trinn 2: 2026, generell vedlikehold og ombygging for å bedre logistikk
Forprosjekt
Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik, bedre logistikk, modernisering og generell bedret opplevelse av arealene
Bygges i 2 trinn. Trinn 1= CT med støtterom, samt resterende arbeider multifunksjonslab. Trinn 2=
generell ombygging og TG3-utbedring.
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik. Hvordan eventuell ny MR
påvirker prosjektet.
Detaljprosjekt for del som omhandler CT, samt resterende arbeider ifm multifunksjonslab.
Forprosjektrapport DPK02

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy B, 2. etg, 755 kvm BTA

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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10.3.3 K3 - Bunnledning
Prosjekt

K3 - Bunnledning

Prosjektbeskrivelse

Utskifting bunnledning. TG3 tiltak

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Svært dårlig tilstand på bunnledning – TG3
Fløy A, B, C, D og E
TG3-tiltak: 1,7 mnok + overført 2,5 mill kr fra 2016, Totalt budsjett er 4,2 mill kr
Utføres i 2017, som en videreføring av arbeid/planer fra 2016

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Kontrakt er inngått. Oppstartsmøte er avholdt, arbeidene vil bli gjennomført i juli måned.
Lukke TG3-avvik
Utføres i 2017
Sikker strømforsyning
Påvirkning tilliggende arealer, omfang TG3-avvik.

10.3.4 K4 - Sikker strømforsyning
Prosjekt

K4 - Sikker strømforsyning

Prosjektbeskrivelse

TG3 tiltak Sikker strømforsyning omfatter;

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Fase 1: Etablering av nødstrømsaggregater/ fordelinger og UPS forsyning sentralt med
tilførselskabler.
Fase 2: Etablering av nødstrømfordelinger
I tillegg inngår etablering av gruppe 2 roms
fordelinger inklusive tilførselskabler for
dagkirurgi, som ikke er beskrevet i BRK idefase.
Komplettering av sikker strømforsyning gjøres
for øvrig i det aktuelle ombyggings/vedlikeholdsprosjektet.
Se for øvrig eget notat/forenklet forprosjekt for
Sikker strømforsyning
Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-avvik
Hele sykehuset
Oversiktstegning av aktuelt areal:
TG3-tiltak: 27 MNOK
Fase 1: 2017-2018, Fase 2: 2018, 2024, 2026
Forprosjekt
Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik
Samkjøres med aktuelle ombyggingsprosjekter
Samtlige ombyggingsprosjekter
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik. Hvordan eventuell ny MR
påvirker prosjektet.
Detaljprosjekt
Forprosjekt Sikker strømforsyning
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10.3.5 K7 - Sengepostoppgradering
Prosjekt

K7 - Sengepostoppgradering

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Fast
inventar, Vann og sanitær, Varme, Ventilasjon,
Elkraft, Tele og automatikk.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Ombygging av 3 sengeposter
Ombygging rokadeareal
Ombygging for fortrengte kontorplasser

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik, dårlig funksjonalitet – f.eks. mangel på bad til pasienter, mangel på ensengsrom,
ugunstig arealutnyttelse.
Fløy D, 2.-4. etg, 2295 kvm BTA
Oversiktstegning av aktuelt areal:
Rokadeareal i fløy 1A: ca 500 kvm BTA
Eksempel sengepost 3.etg:
Rokadeareal i fløy F: 143 kvm BTA

Rokadeareal1.etg:

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

120 MNOK
TG3-tiltak: 55 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 65 MNOK
Planlagt gjennomført 2017-2023
Rokadearealer: 2019, Sengeposter: 2020-2023
Forenklet forprosjekt
Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik, bedre logistikk, modernisering og generell bedret opplevelse av arealene. Bedre
tilbud til pasientene.
Forslag til faseplan er beskrevet i forprosjektrapport
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Yttertak, takrenner, nedløp, vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer, bygging under drift og faseinndeling, omfang TG3-avvik. Løsning for
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Neste steg
Dokumentasjon

POP poliklinikk, løsning for fortrengte kontorplasser. Planløsningen er ikke ferdig utviklet slik den
nå foreligger, utfordringer med å finne løsning som svarer på prosjektbehovet.
Forprosjekt
Forprosjektrapport DPK01

10.3.6 K8 - Fasaderehabilitering
Prosjekt

K8 - Fasade

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik, vedlikehold.

Utløsende prosjektbehov

TG3-avvik, behov for beising og reparasjon av panel modulbygget, maling og reparasjon av mur
fasade A-fløy, maling og reparasjon av mur og murstein fasade C-fløy, reparasjon av murstein
fasade D-fløy
Modulbygg, fløy A (tekn.rom) og C (U.etg) og D
Modulbygg, fløy A (tekn.rom) og C (U.etg) og D
TG3-tiltak: 1,1 mnok
Trinn 1: 2017 (modulbygg), Trinn 2: 2019 (A, C)

Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Innhentet tilbud på beising og reparasjon av panel modulbyggt, maling og reparasjon av mur
fasade mot nord C-fløy og maling/ reparasjon av mur A-fløy fasade mot øst.
Lukke TG3-avvik
Utføres i 2 trinn
Vinduer og ytterdører, Yttertak, takrenner, nedløp, Teknisk rom
Omfang TG3-avvik
Detaljprosjekt/utføring
TG3-avvik, behov for beising og reparasjon av panel modulbygget, maling og reparasjon av mur
fasade A-fløy, maling og reparasjon av mur og murstein fasade C-fløy, reparasjon av murstein
fasade D-fløy

10.3.7 K13 - Vedlikehold Bytte kjølemedium
Prosjekt

K13 - Vedlikehold Bytte kjølemedium

Prosjektbeskrivelse

Bytte kjølemedium

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål

Utskifting av ikke godkjent kjølemedium R22
Fløy A, B, C, D
Fløy A, B, C, D
0,1 mnok –fullfinansiering av prosjektet fra 2016.
Arbeidet ferdigstilt januar 2017.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

FERDIG
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Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

FERDIG

11 OPPSUMMERING PROSJEKT/TILTAK – 2020 TIL 2026
11.1 Prosjektbeskrivelser – Bærum 2020-2026
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11.1.1 B5 - Poliklinikk
Prosjekt

B5 - Poliklinikk

Prosjektbeskrivelse

Del 1: Vedlikehold og ombygging av en halv 5.
etasje Nord i 82.blokka. I dag er denne benyttet
til medisinsk poliklinikk. Den delen som i dag
benyttes til CRC (kliniske spesiallaboratorier)
skal kun vedlikeholdes ved å lukke kartlagte
TG3 avvik. TG3 avvik er registrert på vann og
sanitær, samt for brannslokking.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

5. etg

Del 2: Ombygging og vedlikehold av 2. etasje
vestfløy i Gamle Bærum sykehus. I dag benyttet
til kirurgisk-/ortopedisk poliklinikk.

2. etg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Kapasitetsberegning av nødvendig antall konsultasjonsrom og spesiallaboratorier, samt behov for å
utbedre vedlikeholdsetterslepet.
Ombygging og vedlikehold i nordenden av 5. etg Oversiktstegning av aktuelt areal:
82 blokka Nord
2. etg:
Vedlikehold i sydenden av 5. etg 82 blokka Nord
Areal 5. etg 82 blokka: 750 m2
Ombygging og vedlikehold av midtfløyen i 2.
etasje bygg 103 (GBS) – 367 m2

5. etg:

Forventet sluttkostnad

18 MNOK, fordelt på ca 5 MNOK for (i hovedsak vedlikehold) kir/ort pol 2. etg og 13 MNOK for 5.
etg 82-blokkA (Bygg 101).
TG3-tiltak: 8 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 10 MNOK
I tillegg er 11 MNOK disponert i 2017 (prosjekt B4) for å tilpasse 2. etasje i midtfløyen (bygg
103/GBS)* til kir/ort poliklinikk.
*I forbindelse med utvidelse av dagkirurgien er det behov for å flytte deler kir/ort poliklinikk fra
sørfløyen til midtfløyen i 2. etasje Bygg 103. Kostnader for etablering av dette arealet er disponert i
2017 og er knyttet til prosjekt: Dagkirurgi. Gjenstående vedlikeholdsbehov i denne etasjen blir
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Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag

Mål

Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

Neste steg
Dokumentasjon

derfor ca 5 MNOK og knytter seg til vestfløyen.
2023 – 2024
Idefase
Behov for endringer for å få bedre utnyttelsesgrad av eksisterende rom.
Prosjektet må avklare hvilke endringer som skal inngå i prosjektet. Funksjonelle behov er meldt inn
i forbindelse med arealplansarbeidet, men må gjennomgås på nytt i lys av kostnadsrammen til
prosjektet.
Ny planløsning i 5. etasje nordenden av nordfløy bygg 101 tilpasset fremtidig beregnet kapasitet for
medisinsk poliklinikk. Løsningen gir riktig antall poliklinikkrom (inkl støtterom) for å håndtere
fremskrevet poliklinisk aktivitet for medisin og kirurgi/ortopedi
Ny/forbedret planløsning i 2. etasje vestfløy i bygg 103.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge nedstengning av arealet koordinert med sykehusdriften.
Sprinkling, utskiftning av avløpsstammer
Antall spesiallaboratorier skal i henhold til framskrivingen øke. Disse rommene er normalt sett mer
arealkrevende enn typiske konsultasjonsrom. Det er fra idefasen gjort en overordnet arealvurdering
i forhold til å få plass til nødvendige rom, og det er en usikkerhet hvorvidt disse kan plasseres med
nødvendige støtteareal begrenset til 2. og 5. etasje. Dette må avklares i mulighetsstudien.
Utarbeide mulighetsstudie for ny tilpasset planløsning i de aktuelle arealene.
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11.1.2 B11 - Sengepostoppgradering
Prosjekt

B11 Sengepostoppgradering

Prosjektbeskrivelse

Oppgradering av 6
sengeposter og etablering av
nødvendig rokadeareal for
gjennomføring med sykehus i
drift.
Flytte / reetablere poliklinikk
i 1. etg Bygg 103.
Erstatningsarealer for
fortrengte arealer (i
hovedsak kontorer) er
forutsatt løst gjennom
kontorløsningsprosjektet, ref
Feil! Fant ikke
referansekilden.
I tillegg lukke TG3 tiltak;

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

1. etg

5., 6., 7. og 8. etg.
etg
Behov for å øke andel av en-sengsrom og sikre framtidig sengekapasitet
1 sengepost i 8. etg. 2
sengeposter i 7. etg, 2
sengeposter i 6.etg, 1
sengepost i 5.etg.
Etablering av onkologisk
poliklinikk i plan 1 bygg 103.
Totalt areal: 7.869 m2

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Bygg 103, 1. etg: Det er ikke endelig avklart hvor stor areal som er
nødvendig å etableres for poliklinikken (fra (6. etg). Dette
fremkommer først ved en mulighetsstudie.
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Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

316 MNOK
TG3-tiltak 26 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 290 MNOK
Forprosjektering og detaljprosjektering i 2018-2019. Gjennomføring i 2019-2024
Idefase
Det er i dag behov for å øke andel av en-sengsrom og sikre framtidig sengekapasitet. I tillegg lukke
TG3 tiltak
Oppgradering og ombygging. Etablering av bad og sengerom (større andel 1-sengsrom) samt hente
inn vedlikeholds-etterslep i aktuelt areal.
Etablere rokadeareal i første etappe. Dernest etablere sengepost i den utflyttede etasjen (etasje 6.
nord). Videre rokade er ikke avklart, men av vedlikeholdshensyn vil det være en fordel å
vedlikeholde/bygge om Nordfløyen av 82.blokka først, dernest Sørfløyen.
Utbedring av avløpsstammer og sprinkling
Rokadeplan, tilpasning av ny lay-out til eksisterende infrastruktur – som avløpsstammer. Det er en
forutsetning at det er etablert nødvendige kontorarealer slik at funksjoner som i dag er i 1. etasje GBS
(hvor poliklinikken reetableres) kan flyttes.
Mulighetsstudie, med gjennomføringsstrategi. Dernest forprosjekt
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11.1.3 B3 - Laboratoriemedisin
Prosjekt

B3 - Laboratoriemedisin

Prosjektbeskrivelse

Ombygging av lagerareal til laboratoriemedisin,
som følge av funksjonsoverflytting fra
Drammen. Arealet skal vedlikeholdes, ved å
utbedre TG3 avvik. Disse omfatter i hovedsak
utskifting av avløpsstammer og brannslukking.
Sprinkling av arealet må sees opp imot
pågående sprinkelprosjekt.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Laboratoriet vil ligge under dagens arealer for
laboratoriemedisin (plan 2) og det er ønskelig å
se på muligheten for å ha en intern
kommunikasjonsvei (trapp) mellom disse to
etasjene.
Prosjektet er ikke en del av tiltakene fra
alternativ 1a (idefasen BRK)

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Funksjonsfordeling – Nytt Drammen sykehus

Forventet sluttkostnad

26 MNOK
TG3: 1 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 25 MNOK
Kostnadsanslag for ombygging til laboratoriemedisin: 50250,- pr kvm. Ombyggingskostnad er
vurdert ut i fra erfaringstall for tung ombygging av laboratoriearealer.
2023
Må stå klart før ibruktakelse av nye Drammen sykehus i 2024. Estimert tid i investeringsplanen er
2023, med oppstart planlegging og gjennomføring.
Det er ikke gjort noen vurderinger i forhold til funksjonsbehov i arealet. Det er kun sett på teoretisk
arealbehov som følge av programbehov for de aktuelle funksjonene.
Arealet i benyttes i dag som sentrallager. Det er ikke medtatt ombygging i omliggende arealer for å
tilpasse eller erstatte fortrengt areal.
Nytt funksjonelt areal tilpasset laboratoriemedisin, med god intern kommunikasjon med
eksisterende funksjoner i etasjen over.
Tilpasset lager/vareflyt slik at det ikke er behov for ytterligere tilpasninger i omkringliggende
lagerarealer.
Arealet for laboratoriemedisin ved Bærum sykehus utvides, slik at det muliggjør overflytting av
funksjon/aktivitet fra Drammen sykehus.
Ikke avklart
Oppgradering av sterilsentralen og øvrig oppgradering av Lager/arealer til FDVU. Må vurdere om
kostnader knyttet til arealet som skal bygges om til laboratoriemedisin har en for høy andel
vedlikeholdskostnad sammenliknet med behovet på sterilsentralen.

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål

Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

Bygg 101, 1. etg., 510 m2

Oversiktstegning av aktuelt areal:

72

Vestre Viken HF

Usikkerhet

Neste steg
Dokumentasjon

Ukjent planløsning for fremtidig laboratoriemedisin. Behov for intern kommunikasjon/trapp. Ikke
tilgang til dagslys, som hindrer mulighet for arbeidsplasser i dette arealet.
Reduksjon av lagerareal krever en vurdering av lagerlogistikk og effektivisering av gjenstående
lagerareal etter ombygging til laboratoriemedisin.
Oppstart mulighetsstudie og beslutning om igangsetting av forprosjekt.
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11.1.4 B12 - Postop/intensiv
Prosjekt

B12 - Postop/intensiv

Prosjektbeskrivelse

Vedlikehold og noe ombygging av
postoperativ og intensiv, Bygg 101, 3. etg.
Etablering av ny transportkorridor, om
mulig, for å bedre pasientflyt fra
operasjonsavdelingen
Etablering av isolat på postoperativ er
foreslått prioritert tidlig i
investeringsperioden.
I tillegg lukke TG3 tiltak; sprinkling og
utskiftning av avløpsstammer.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Behov for å øke kapasiteten på intensiv med 1 seng, samt bedre pasientlogistikken mellom
operasjon, via postoperativ og intensiv. I tillegg lukke TG3 tiltak.
Bygg 101, 3. etg. - Ca 1000 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:

Forventet sluttkostnad

23 MNOK
TG3-tiltak: 3 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 20 MNOK
Bygge kontaktsmitteisolat: 2018
Generell ombygging/vedlikehold: 2024

Tidsplan

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

Usikkerhet

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

2 MNOK er foreslått disponert i 2018 for etablering av kontaktsmitteisolat på postoperativ.
Komplettering av sikker strømforsyning er foreslått gjennomført sammen med øvrig
vedlikeholdstiltak i 2024.
Mulighetsstudie
Det er i dag for liten kapasitet på intensiv. Det er i tillegg behov for å bedre pasientlogistikken fra
operasjon. Behov for å lukke TG3 tiltak.
Arealet har utbedret vedlikeholdsetterslepet i henhold til MultiMap og i tillegg tilpasset arealet slik
at det er enklere å transportere pasienter fra operasjon.
Prosjektet deles i to, hvor etablering av isolat på postoperativ periodiseres tidligere enn øvrig
vedlikehold/ombygging.
Det er planlagt vedlikehold i tilstøtende arealer, som operasjon og føde/barsel.
Det planlegges med vindusutskiftning i sydfasade (2. og 3. etg) i forbindelse med tiltak på Operasjon
sommer 2018. Hensiktsmessig å bygge kontaktsmitteisolatet samtidig med tiltakene i fase 1
Operasjon.
Rokade - flytte sykehusfunksjoner ved gjennomføring av tiltaket.
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Neste steg
Dokumentasjon

Mulighetsstudie for hele prosjektet, fordelt på trinn 1 Isolat og trinn2 Ombygging/vedlikehold
Beskrevet gjennomføring i Forprosjekt Operasjon og Sterilsentral
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11.1.5 B13 – Avdeling for bildediagnostikk - Radiologi
Prosjekt

B13 – Avd. for bildediagnostikk,
Radiologi

Prosjektbeskrivelse

Oppgradering av arealet for å lukke TG3
vedlikeholdsetterslep (sprinkling og utbedring
av avløpsstammer), samt etablering av
nødvendige ekstra modaliteter i henhold til
framskrevet behov.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Note: prosjektet har også en relasjon til
pågående prosjekt for etablering av MR2 i nytt
areal (dagens styrerom). Dette prosjektet er
ikke en del av BRK, men er besluttet
gjennomført i 2017 og sikrer etablering av 1
modalitet av de beregnede 3 modalitetene som
er behovet for fremtiden

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Kapasitetsøkning med 1 MR, 1 CT. Minimum utbedre TG3- avvik i arealet.
Prosjektet fordeler seg på et hovedareal, dagens
avd. for bildediagnostikk (2000 m2 i plan 2 bygg
101), samt etablering av ny modalitet i bygg
102 plan 1 (under akuttmottak).

Oversiktstegning av aktuelt areal:
Bygg 101:

Bygg 102:

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag

46 MNOK
TG3-tiltak: 4 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 42 MNOK
Forslagsvis deles prosjektet i to faser, hvor fase 1 er etablering av CT i år 2022 og fase 2 er
vedlikehold og ombygging i dagens avd. for bildediagnostikk for å tilpasse til en ny modalitet og
lukke vedlikeholdsetterslep i år 2025.
Idefase
Behov for å lukke TG3 tiltak, samt øke kapasitet på CT og MR
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Resultatmål

Mål
Gjennomføringsstrategi

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fase1: etablering av CT i nytt areal, ved MR2 eller under akuttmottaket.
Fase 2: lukking av vedlikeholdsetterslepet i avd. for bildediagnostikk (plan 2 bygg 101) samt
etablering av ytterligere en modalitet i dette arealet, alternativt i tilknytning til MR2 eller under
akuttmottaket.
Øke kapasiteten til totalt 12 modaliteter for bildediagnostikk Lukke TG3 og TG2-tiltak. Prosjektet
deles i to faser for å sikre etablering av ny modalitet tidligere enn utbedring av
vedlikeholdsetterslep i arealene til avd. for bildediagnostikk
Fase 1: Etablering av CT i nær tilknytning til dagens MR2. Dette medfører behov for
erstatningsarealer som ikke opprinnelig er medtatt i kostnadsanslaget, men som må dekkes av
avsatte investeringsmidler for dette prosjektet. Kostnader for CT og den nødvendige utstyrsnære
infrastrukturen er ikke medtatt i investeringsbudsjettet.
Utskiftning av avløpsstammer og sprinkling
Etablering av erstatningsarealer, rokadeplan. Uavklart om endringer i forbindelse med
funksjonsfordelingen fra Drammen medfører ytterligere behov for økt kapasitet.
Mulighetsstudier for de aktuelle delprosjektene. Dernest forprosjekt

77

Vestre Viken HF

11.1.6 B14 - Akuttmottak/stillerom
Prosjekt

B14 - Akuttmottak/stillerom

Prosjektbeskrivelse

Ombygging av dagens akuttmottak-funksjoner
for å forbedre funksjonalitet og øke areal.
Lett ombygging.

Utløsende prosjektbehov

Ønske om å samle akuttfunksjoner mest mulig i 3. etasje. Behov for økt areal for å kunne gi et
differensiert tilbud som følge av økte krav om færre sykehusinnleggelser. Behov for områder for
avklaring og observasjon.
Bygg 102, 3. etg. - 919 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:

Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

14 MNOK
TG3: 0
Ombygging og øvrig vedlikehold: 14 MNOK
Gjennomføres i 2025
Idéfase
Akuttfunksjonene ligger i dag på ulike steder, i tillegg til at enkelte funksjoner har for liten
kapasitet.
Økt kapasitet og funksjonalitet på akuttmottak. Akuttfunksjoner samlet i 3. etg.
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling
Må avklare hvorvidt legevakten skal fortsatt være lokalisert på Bærum Sykehus (i arealene ved
akuttmottak). Sees i lys av tidsperspektivet på leieavtalen, og forventet periode for
gjennomføringen.
Mulighetsstudie

11.1.7 B15 - Vedlikehold - fasaderehabilitering
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Prosjekt

B15 - Vedlikehold Fasaderehabilitering

Prosjektbeskrivelse

Fasaderehabilitering av Gamle Bærum Sykehus.
Lukking av TG 3 tiltak.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Risikovurdering. Fasadepuss faller ned fra yttervegg og kan skade personer og/eller materiell.
Fasaden er merket med TG3 på bygg 103
Rundt hele sydfløyen og østsiden av midt- og
nordfløy.
Øvrig fasade er tidligere rehabilitert, og ikke av
tilstand TG3. Men det er usikkert om dette er
gjort på en slik måte som er ønsket. Likevel, en
forespørsel til typisk entreprenør gir et
kostnadsanslag på gjenværende fasade på ca 6,5
MNOK, med en anslått faktor på 1,8 gir dette en
P50 forventet prosjektkostnad på 12 MNOK.
Taknedløp
TG3: 12 MNOK
I påvente av at investeringstiltaket skal gjennomføres, forslagsvis i 2019, må det iverksettes noen
strakstiltak; Etablering en prosedyre for å hindre at puss skades og faller nede må inneholde
kontroll og utbedring av skader på takrenner og nedløp for å hindre nedfukting og
frostskader/nedfall av puss. Samtidig må pussfasaden sjekkes og løs puss hugges løs. Dette bør
gjennomføres minst en gang årlig.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Prosedyre for å hindre nedfall av is/snø må gjennomføres som visuelle kontroller til faste tider og
etter behov må det som finnes av oppsamlet is/snø fjernes før det kan falle ned i skadelig mengde.
Modenhetsnivå
Status i dag
Resultatmål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Idefase, oppdatert kostnadsanslag basert på tilbakemelding fra typisk entreprenør
Fasade med stort vedlikeholdsetterslep med fare for at deler faller ned.
Lukket TG3 tiltak. Fasade i god stand. Estetisk bra.
Konsekvenser for sykehusdrift sjekkes ut. Stillaser
I U1, Gamle Bærum Sykehus, er det planlagt vindusutskiftning
Sannsynligvis lite konflikt med sykehusdrift
Forprosjekt
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11.1.8 B16 - Vedlikehold - vindusutskifting
Prosjekt

B16 - Vedlikehold - Vindusutskifting

Prosjektbeskrivelse

Utskiftning av vinduer i 2. og 3. etg, sydfasade
bygg 101, samt U1 bygg 103

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Oversiktstegning av aktuelt areal

TG3-tiltak. Vinduer med stort vedlikeholdsetterslep.
2. og 3. etg, sydfasade bygg 101, samt U1 bygg
103
TG3: 7 MNOK
Vinduene i sydfasade Bygg 101 skiftes i 2018. Vinduene i Bygg 103 skiftes i 2019.
Forprosjekt
Vinduene i angitt område har dårlig standard og må skiftes ut.
Utbedret TG3 vedlikeholdsetterslep. Bedret inneklima og redusert energiforbruk.
Tiltaket i sydfasade Bygg 101 koordineres inn blant øvrige tiltak i fase 1 Operasjon. Hensiktsmessig
å skifte både 2. og 3. et samtidig for å utnytte stillaser og øvrig rigging. Utskiftning på Intensiv og
Føde/Barsel må koordineres inn.
Utbedring av vinduer for U1 GBS er foreslått gjennomført i 2019, i hovedsak fordi opprinnelig plan
om å bygge om BUP-arealene til kontor fortsatt er en forutsetning for planen.
Fase 1 Operasjon – flere tiltak
Sykehusdrift Intensiv og Føde/Barsel avgrenses.
Detaljprosjektering
Gjennomføring av fase 1 tiltak på Operasjon beskrevet i Forprosjekt Operasjon og Sterilsentral
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11.1.9 B18 - Vedlikehold – sterilsentralen
Prosjekt

B18 - Vedlikehold - sterilsentralen

Prosjektbeskrivelse

Tiltaket omhandler utbedring av TG3 tiltak
i Sterilsentralen. Gjelder sprinkling og
utskiftning av avløpsstammer.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Behov for å lukke TG3-tiltak

Forventet sluttkostnad

Kostnaden er inkludert under tiltakene Sprinkling Feil! Fant ikke referansekilden. (1 MNOK) og
Avløpsrør Feil! Fant ikke referansekilden. (2 MNOK)
Gjennomføres i 2018 og 2019
Forprosjekt
Behov for å lukke TG3 tiltak på sprinkling og avløpsrør.
Lukke TG3-tiltak. Redusert risiko for lekkasje fra avløp inn i Sterilsentralen.
Sprinklerprosjektet gjennomføres i 2018. Utskiftning av avløpsstammer gjøres koordinert med fase
1 og 2 Operasjon.
Utskiftning av 3 autoklaver
Tilkomst til avløpsstammer – omfang bygningsmessige hjelpearbeider. Koordinering med
sykehusdriften i Sterilsentralen.
Detaljprosjektering
Tiltakene nærmere beskrevet i Forprosjekt Operasjon og Sterilsentral

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Sterilsentral – 1. etg Bygg 101 – 650 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.10

B19 - Vedlikehold - heisutskifting

Prosjekt

B19 - Vedlikehold - Heisutskifting

Prosjektbeskrivelse

Vurdering om behov for utskiftning av 3 heiser i
bygg 103 (GBS). Utbedring av TG3-tiltak.
I hovedsak er det heis i sørenden av bygget som
har behov for å skiftes ut. Det gjør at det
sannsynlig er avsatt et for stort
investeringsanslag for dette tiltaket.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Vedlikeholdsbehov. Minimum 1, alternativt 3, heiser i Gamle Bærum Sykehus må skiftes ut.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 24 MNOK
Gjennomføres i 2026
Idefase
Heisene har vedlikeholdsbehov
Velfungerende, nye heiser. Lukket TG3 tiltak.
Sikre logistikk og transportbehov i området under utskiftningen.
I 2026 er det planlagt andre vedlikeholdstiltak i Bygg 103 (Prestetjeneste, Midtfløy, Nordfløy og
Vestfløy)
Logistikk i området under gjennomføring. Trolig for høyt kostnadsanslag for tiltaket.
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg

Bygg 103

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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Dokumentasjon

11.1.11

B21 - Vedlikehold – FDVU, lager etc

Prosjekt

B21 - Vedlikehold – FDVU, lager etc

Prosjektbeskrivelse

Oppgradering av arealer, inkludert utbedring
av TG3 tiltak - sprinkling og utskiftning av
avløpsstammer. Bedre kontor- og
verkstedfasiliteter.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Prosjektet er periodisert samtidig med
prosjekt Laboratoriemedisin ref. Feil! Fant
ikke referansekilden. da det er naturlig å
gjennomføre øvrige vedlikeholdsarbeider i
dette arealet samtidig med etablering av lab.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Behov for å utbedre TG3 tiltak og oppgradering av verkstedarealet
Bygg 101, 1. etg –
1700 m2

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Laboratoriemedisin

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3: 12 MNOK
2023
Idéfase
Oppgraderte arealer, utbedret TG3-tiltak.
Foreløpig ikke avklart
Gjennomføre alle nødvendige ombyggings- og vedlikeholdstiltak, som sprinkling og utbedring av
avløpsstammer
Flytte funksjoner i gjennomføringsperioden – som lager
Forprosjekt
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11.1.12

B22 - Vedlikehold - fødeavdelingen

Prosjekt

B22 - Vedlikehold –
Fødeavdelingen

Prosjektbeskrivelse

Gjennomføring av TG3 tiltak; i hovedsak
utskifting av avløpsstammer. Arealet er
sprinklet i 2016/2017.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukking av TG3-avvik.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 10 MNOK.
2021
Idéfase
Behov for å lukke Tg3 tiltak.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge gjennomføring av alle aktuelle tiltak i området samtidig
Sprinkling for øvrig i tilstøtende arealer, utskiftning av avløpsrør og utskiftning av vinduer i
sydfasade.
Rokade
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, etg 3, 934 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.13

B23 - Vedlikehold - administrasjon

Prosjekt

B23 - Vedlikehold – Administrasjon

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

En rekke TG3 –avvik

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 6 MNOK
2024
Idefase
TG3 Vedlikeholdsetterslep på en del anleggsdeler – som beskrevet over.
Lukke TG3 tiltak
Arbeider koordineres inn i området for å gjennomføre alle relevante tiltak under ett.
Mulig utskiftning av heiser og fasaderehabilitering, samt mulig utskifting av vinduer. Disse er tenkt
gjennomført uavhengig av hverandre.
Rokade – alternativt flytte Administrasjon under gjennomføringen
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 103, 2. etg – 311 m2 – administrative
kontorfunksjoner

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.14

B24 - Vedlikehold - prestetjeneste

Prosjekt

B24 - Vedlikehold – Prestetjeneste

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedre TG3 vedlikeholdsbehov

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 1 MNOK.
2026
Idefase
TG3 Vedlikeholdsetterslep på en del anleggsdeler – som beskrevet over.
Lukke TG3-tiltak
Arbeider koordineres inn i området for å gjennomføre alle relevante tiltak under ett.
Mulig utskiftning av heiser og fasaderehabilitering, samt mulig utskifting av vinduer. Disse er tenkt
gjennomført uavhengig av hverandre.
Vedlikeholdet må gjennomføres koordinert med at arealet er i bruk, da det ikke finnes
erstatningsarealer for denne type virksomhet. Må se på muligheten for å gjøre tiltakene på
tidspunkt hvor det ikke er aktivitet i arealene.
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 103, etg U1 – 229 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.15

B25 - Vedlikehold – gamle kjøkken

Prosjekt

B25 - Vedlikehold – Gamle kjøkken

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedre TG3 vedlikeholdsbehov

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 2 MNOK
2026
Idefase
TG3 Vedlikeholdsetterslep på en del anleggsdeler – som beskrevet over.
Lukke TG3 tiltak
Arbeider koordineres inn i området for å gjennomføre alle relevante tiltak under ett.
Mulig utskiftning av heiser og fasaderehabilitering, samt mulig utskifting av vinduer. Disse er tenkt
gjennomført uavhengig av hverandre.
Arealet står ubrukt i dag, men det er ikke avklart hvorvidt arealet skal tas i bruk etter
oppgradering. Arealet vil fremstå som ubrukbart selv om TG3-avvikene lukkes. Skal arealet tas i
bruk til sykehusfunksjoner må det gjøres en ombygging slik at arealene. Kostnader for dette er ikke
medtatt.
Forprosjekt

Usikkerhet

Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 103, etg U1, 420 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.16

B26 - Vedlikehold Nordfløy/operasjonsfløy

Prosjekt

B26 - Vedlikehold –
Nordfløy/operasjonsfløy

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedre TG3 vedlikeholdsbehov

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 3 MNOK
2026
Idefase
TG3 Vedlikeholdsetterslep på en del anleggsdeler – som beskrevet over.
Lukke TG3 tiltak
Arbeider koordineres inn i området for å gjennomføre alle relevante tiltak under ett.
Mulig utskiftning av heiser og fasaderehabilitering, samt mulig utskifting av vinduer. Disse er tenkt
gjennomført uavhengig av hverandre.
Rokade – flytte sykehusfunksjoner under gjennomføringen
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 103, etg U1, 1000 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.17

B27 - Vedlikehold - vestfløy

Prosjekt

B27 - Vedlikehold – Vestfløy

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedre vedlikeholdsbehov

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 2 MNOK
2026
Idefase
TG3 Vedlikeholdsetterslep på en del anleggsdeler – som beskrevet over.
Lukke TG3 tiltak
Arbeider koordineres inn i området for å gjennomføre alle relevante tiltak under ett.
Mulig utskiftning av heiser og fasaderehabilitering, samt mulig utskifting av vinduer. Disse er tenkt
gjennomført uavhengig av hverandre.
Rokade – flytte sykehusfunksjoner under gjennomføringen
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 103, etg U1, 589 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.18

B28 - Vedlikehold – poliklinikk 8.etg

Prosjekt

B28 - Vedlikehold – Poliklinikk 8.etg

Prosjektbeskrivelse

Behov for ombygging, samt utbedring av TG3
tiltak – sprinkling og utbedring av
avløpsstammer

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Ombyggingsbehov, samt TG3 tiltak – sprinkling og utskiftning av avløpsstammer.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

TG3: 5 MNOK
2026
Idefase
TG3 vedlikeholdsetterslep på avløpsstammer og brannslukning
Lukke TG3 tiltak
Sprinkling og utskiftning av avløpsstammer gjennomføres med drift i arealene, men må koordineres
med virksomheten og avskjermet om mulig.
Ombygging av sengeposter i etasjene under, medfører trolig et behov for å koordinere
utskiftingsrekkefølgen på avløpsstammene.
Rokade. Sykehusdrift under ombyggingen
Forprosjekt

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, 8. etg – 1200 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

90

Vestre Viken HF

11.1.19

B29 - Vedlikehold - sentralkjøkken

Prosjekt

B29 - Vedlikehold –
Sentralkjøkken

Prosjektbeskrivelse

Utbedre TG3 tiltak sanitærinstallasjoner

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Omfang
Status i dag

TG3: 5 MNOK
2024
Idefase
Sentralkjøkken med tilliggende funksjoner
Behov for å utbedre avløpsstammer med forgreninger til utstyr. Disse har TG3 status, og det er
risiko for lekkasjer.
Lukke TG3 tiltak på sanitæranlegg
Planlegge tilkomst til alle avløpsstammer – koordinere med drift av kjøkkenområdet.
Ingen kjente
Usikkerhet knyttet til omfang bygningsmessige hjelpearbeider for å skifte avløpsstammene.
Forprosjekt

Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, etg U1 – 3031 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.20

B30 - Vedlikehold – sengepost føde/barsel/gyn - nord

Prosjekt

B30 - Vedlikehold – Sengepost
føde/barsel/gyn - nord

Prosjektbeskrivelse

Utbedre funksjonalitet og TG3 tiltak

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedring av TG3 tiltak.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 5 MNOK
2024
Idefase
Lukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Lukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Planlegge tidsrom for gjennomføring og Koordinere alle nødvendige tiltak inn samtidig.
Gyn.pol. og føde/barsel/gyn syd. Sprinkling og utbedring avløpsstammer

Usikkerhet

Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring. Omfang bygningsmessige hjelpearbeider ved
utskiftning avløpsstammer.
Forprosjekt

Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, 4. etg nord – 1236 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.21

B31 - Vedlikehold – gyn.pol

Prosjekt

B31 - Vedlikehold – Gyn pol

Prosjektbeskrivelse

Utbedre TG3 tiltak – sanitæranlegg og
brannslokning

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak på sanitæranlegg og brannslokning.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 2 MNOK
2024
Idefase
Behov for å lukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Lukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Planlegge tidsrom for gjennomføring og Koordinere alle nødvendige tiltak inn samtidig.
Føde/barsel/gyn syd og føde/barsel/gyn nord. Sprinkling og avløpsstammer. Koordinering med
vedlikeholdstiltak i øvrig gyn. poliklinikk (ref Feil! Fant ikke referansekilden.)
Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring. Omfang bygningsmessige hjelpearbeider ved
utskiftning avløpsstammer.
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, 4. etg – 611 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.22

B32 - Vedlikehold – sengepost føde/barsel/gyn - syd

Prosjekt

B32 - Vedlikehold – Sengepost
føde/barsel/gyn - syd

Prosjektbeskrivelse

Utbedre funksjonalitet og TG3 tiltak

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Utbedring av TG3 tiltak.

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

TG3: 5 MNOK
2024
Idefase
Lukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Llukke TG3 tiltak på brannslokning og sanitæranlegg
Planlegge tidsrom for gjennomføring og Koordinere alle nødvendige tiltak inn samtidig.
Gyn pol, føde/barsel/gyn nord. Sprinkling og avløpstammer.
Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring. Omfang bygningsmessige hjelpearbeider ved
utskiftning avløpsstammer.
Forprosjekt

Neste steg
Dokumentasjon

Bygg 101, 4. etg syd – 1105 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.23

B33 - Vedlikehold – lab/adm/blodbank etc

Prosjekt

B33 - Vedlikehold –
Lab/adm/blodbank
etc

Prosjektbeskrivelse

Utbedre TG3 tiltak på
sanitæranlegg og
brannslokning

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak.
Bygg 101, 2. etg – 4074
m2

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

TG3: 9 MNOK
2025
Idefase
Behov for utbedring av TG3 behov på avløpsstammer og sprinkleranlegg
Lukke TG3 tiltak
Planlegge koordinert gjennomføring i aktuelle arealer. Koordineres med sykehusdrift.
Tilstøtende tiltak i arealene for avd. for bildediagnostikk
Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring. Omfang bygningsmessige hjelpearbeider ved
utskiftning avløpsstammer.
Forprosjekt

Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.24

B34 - Vedlikehold – teknisk rom

Prosjekt

B34 - Vedlikehold – Teknisk rom

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak vedr sanitæranlegg og
brannslokningsanlegg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3: 3 MNOK
2025
Idefase
Behov for utbedring av TG3 behov på avløpsstammer og sprinkleranlegg.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge tiltak i teknisk rom
Fasaderehabilitering
Gjennomføring uten å komme i konflikt med tekniske anlegg som server bygget
Forprosjekt

Bygg 101, 9. etg – 1519 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.25

B35 - Vedlikehold – poliklinikk (kontorareal og forskning)

Prosjekt

Vedlikehold – Poliklinikk (kontorareal
og forskning)

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Deler av dette arealet utbedres i 2017 i
forbindelse med etablering av
kontorarbeidsplasser som erstatningsareal for
etablering av MR2 og utvidet dagkirurgi.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

TG3: 14 MNOK
2026
Idefase
Behov for utbedring av TG3 behov på ovennevnte anlegg.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge koordinert gjennomføring i aktuelle arealer. Koordineres med sykehusdrift.
Fasaderehabilitering og mulig utskiftning heiser, samt vindurehablitering.
Ikke avklart hvor mye av virksomheten som blir berørt av vedlikeholdstiltakene. Arealet har for en
stor andel kontorplasser, men det er også forskningsarealer.
Forprosjekt

Neste steg
Dokumentasjon

103, etg 3, 2370 m2

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.26

B36 - Vedlikehold – gyn.pol og kontor etc

Prosjekt

B36 - Vedlikehold – Kontor etc

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet

TG3: 6 MNOK
2024
Idefase
Behov for utbedring av TG3 behov på ovennevnte anlegg.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge koordinert gjennomføring i aktuelle arealer. Koordineres med sykehusdrift.
Fasaderehabilitering og mulig utskiftning heiser, samt vindusrehabilitering. Koordinering med
vedlikeholdstiltak i øvrig gyn. poliklinikk (ref Feil! Fant ikke referansekilden.)
Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring.
Forprosjekt

Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

103, etg 4, 617 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.27

B37 - Vedlikehold – beredskap/lager

Prosjekt

B37 - Vedlikehold – Beredskap/lager

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak innen følgende
områder; sprinkler, elkraft (generelle anlegg,
fordelinger, lys el.varme og driftstekniske
anlegg) og avfallshåndtering.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3: 1 MNOK
2026
Idefase
Behov for utbedring av TG3 behov på ovennevnte anlegg.
Lukke TG3 tiltak
Planlegge koordinert gjennomføring i aktuelle arealer. Koordineres med sykehusdrift.
Mulig utskiftning heiser
Rokade – flytte sykehusdrift under gjennomføring.
Forprosjekt

103, etg U2, 127 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.1.28

B38 - Vedlikehold bygg 110 og 116

Prosjekt

B38 - Vedlikehold

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak – varmeanlegg og
brannslokningsanlegg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3 tiltak

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Bygg 110 / 116, 1. og 2. etg – 1030 m2
TG3: 0,4 MNOK
2026
Idefase
Behov for utbedring av TG3 tiltak
Lukke TG3 tiltak
Foreløpig ikke klart
Ingen kjente
Forprosjekt
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11.2 Prosjektbeskrivelser – Ringerike 2020-2026
11.2.1 R5 – Avdeling for bildediagnostikk, Radiologi
Prosjekt

R5 – Avdeling for bildediagnostikk,
Radiologi

Prosjektbeskrivelse

Fløyen for radiologi er i dag i dårlig stand. Det
vurderes å etablere avd. for bildediagnostikk i
fløy L og fløy I i 1. etg. Sengevask i fløy I flyttes
til underetasjen. Fløy L er i dag ikke innredet. En
slik plassering av avdelingen gir god forbindelse
til en eventuell ny legevakt og vil bli liggende
sentralt i anlegget. Som en konsekvens av dette
må det finnes erstatningsareal for dagens
sengehåndtering (Fløy I). Et alternativ er at
arealer i underetasjen som ambulansetjenesten
flytter ut av benyttes til dette.
Kapasitet på MR og CT er sprengt og ny CT
planlegges inn i nytt areal i Fløy L.
Ekspedisjon vurderes i sambruk m poliklinikk

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

U1

1 etg
Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak i arealer som etableres for avd. for bildediagnostikk. Flytte funksjonen, og
påfølgende rokade med andre funksjoner.
Erstatningsarealer i U1, fløy D og F: 300 kvm
Oversiktstegning av aktuelt areal:
BTA m2
Fløy I og L, 1. etg:
Ny plassering av avd. for bildediagnostikk, 1.
etg, fløy I og L: 1100 m2
Ekspedisjon fløy B: uavklart

Fløy D og F, U1:

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag

68 MNOK
TG3: 23 MNOK
Planlagt gjennomført i perioden 2020-2022
Mulighetsstudie
Arealene for radiologi er i dag i for dårlig stand med omfattende TG3 tilstand på mange
anleggsdeler. Ved flytting vil dagens areal for avd. for bildediagnostikk vedlikeholdes og tilpasses ny
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funksjon (se poliklinikkprosjektet)
Erstatningsarealer dersom disse finnes i fløy D og F i U1:
TG3 tiltak på vinduer og ytterdører, vann, sanitær, varme, ventilasjon, el.anlegg og avfallsanlegg.
Vurderinger av ny lokalisering for avd. for bildediagnostikk, Fløy L.
Undersøkelser for egnethet gjort våren 2017: Anbefalt romhøyde for radiologi er 3,2 meter.
Man kan bruke lavere romhøyder, men dette gir noen begrensinger.
Fløy L og Fløy I har romhøyde på 2,86 cm. Dette er romhøyde som gi begrensinger til utstyrsvalg og
begrensinger til full funksjonalitet til flere typer nytt røntgenutstyr. Overflytting av eksisterende
røntgenlabber ansees som mulig. Multilab 1 og 2 krever takoppheng direkte i betong, uten unistrut.
Lave etasjehøyde gir også utfordringer til mere skjerming for MR. Antatt stor utfordring for
eventuelt en fremtidig 3-tesla.
Etablering i Fløy L og I vil sannsynlig medføre krav til forsterkninger av dekker.
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Etablering av avdeling for bildediagnostikk i egnede nye lokaler. Lukke TG3 tiltak, flytte/samle
funksjoner og ombygging for økt funksjonalitet
Planlegge rokade, gjennomføre trinnvis utbygging og istandsetting av arealer.
Sikker strømforsyning
Rokadeplan – midlertidige arealer for sykehusdrift. Endelig plassering, og bruk av L fløy, er en
usikkerhet i prosjektet. Så er også mulig etablering av sengevask i arealer som ser ut til å være
lengre unna sengefløyene enn ønskelig. Mulighetsstudien må ta opp i seg alternative løsninger.
Mulighetsstudie, dernest forprosjekt
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11.2.2 R6 - Poliklinikk
Prosjekt

R6 - Poliklinikk

Prosjektbeskrivelse

Lukke TG3 tiltak og bygge
om for å samle
poliklinikkene i 1. etg fløy
F, D og C. Generelt flyttes
poliklinikker ut av
sengeområdene for å øke
kapasiteten her. Dagens
radiologiarealer bygges
om for å samle
poliklinikkene.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

TG3 tiltakene består av;
ytterdører (fløy D og C),
vann, sanitær, varme og
ventilasjon (fløy D),
el.anlegg generell og
fordelinger, lys, el.varme
og driftsteknisk (fløy F, D
og C)
Lukke TG3 tiltak og ombygging for å samle poliklinikkene.
Fløy D, 1. etg: 775 m2
Fløy F, 1. etg: 1140 m2
Fløy C, 1. etg: 1288 m2
Totalt areal: ca 3200 m2

Oversiktstegning av aktuelt areal:

75 MNOK
TG3-tiltak: 22 MNOK
Ombygging og øvrig vedlikehold: 53 MNOK
Planlagt gjennomført i perioden 2023-2024
Mulighetsstudie
Poliklinikk må flyttes ut av arealer med sengeposter for å få plass til nødvendig sengeantall.
Hensiktsmessig å samle poliklinikkene i 1. etg fløy F, D og C. Dette innebærer ombygging samtidig
som TG3 tiltak lukkes.
Lukke TG3 tiltak, flytte/samle funksjoner og ombygging for økt funksjonalitet
Planlegge rokade, gjennomføre trinnvis utbygging og istandsetting av arealer.
Sikker strømforsyning og vindusutskiftning
Rokadeplan – midlertidige arealer for sykehusdrift
Skisseprosjekt, dernest forprosjekt
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11.2.3 R8 - Oppvåkning, intensiv, anestesi
Prosjekt

R8 - Oppvåkning, intensiv,
anestesi

Prosjektbeskrivelse

Lukke TG3 tiltak i tillegg til en
mindre ombygging av
telemetrisentral (omrokkering), noe
ombygging for postop-intensiv og
dialyse.
TG3 tiltakene består av i G-fløy
el.anlegg, generelle anlegg og
fordelinger, samt lys, el.varme og
driftstekniske anlegg.
I A-fløy består TG3 tiltakene av
vann- og sanitæranlegg og varme,
samt avfallsanlegg.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak i tillegg til ombygging.
Det er ønskelig med en bedre funksjonell sammenheng i området
Fløy G, 2. etg: 627 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:
Fløy A, 2. etg: 866 m2
Totalt ca 1500 m2

Forventet sluttkostnad

22 MNOK
TG3-tiltak: 8 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 14 MNOK
Planlagt gjennomført i 2024 og 2025
Mulighetsstudie
Observasjon, intensiv og oppvåkning deler samme areal. Arealene har ikke god nok funksjonalitet
for tilfredsstillende sykehusdrift, og det er behov for å lukke TG3 - avvik.
Lukke TG3 tiltak og bygge om for å utbedre funksjonalitet.
Planlegge rokade for å klargjøre området for ombygging
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Flytte sykehusdrift under gjennomføring.
Skisseprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:
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11.2.4 R9 - Dagkirurgi
Prosjekt

R9 - Dagkirurgi (1 stue)

Prosjektbeskrivelse

Lukke TG3 tiltak i tillegg til ombygging av
dagkirurgisk stue i eksisterende areal.
Alternative plasseringer kan utredes nærmere.
TG3 tiltakene består av vann- og
sanitæranlegg, varmeanlegg, el.anlegg
(generelle anlegg og fordelinger, samt lys,
el.varme og driftstekniske anlegg), samt
avfallsanlegg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak i tillegg til ombygging. Det er behov for en stue til da en av stuene er svært liten.

Forventet sluttkostnad

23 MNOK
TG3-tiltak: 10 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 13 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025
Mulighetsstudie
Det er behov for en stue til på dagkirurgi. En av stuene er svært liten.
Lukke TG3 tiltak og bygge om for å øke kapasitet / funksjonalitet
Flytte / stenge dagkirurgi en periode for å gjennomføre ombygging
Sikker strømforsyning og vindusutskiftning
Flytte sykehusdrift under gjennomføring
Skisseprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy B, 2. etg: 598 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.5 R10 - Operasjon
Prosjekt

R10 - Operasjon (1 stue)

Prosjektbeskrivelse

Lukke TG3 tiltak i tillegg til ombygging av
operasjonsstue i eksisterende areal for å øke
kapasitet. Må da finne erstatningsareal for
anestesirom. Alternative plasseringer kan
utredes nærmere.
TG3 tiltakene består av el.anlegg, generelle
anlegg og fordelinger, samt lys, el.varme og
driftstekniske anlegg

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak i tillegg til ombygging. Det er behov for en stue til.

Forventet sluttkostnad

53 MNOK,
TG3-tiltak: 8 MNOK, hvorav 1 MNOK disponeres i 2018 for å ferdigstille sikker strømforsyning.
Øvrig vedlikehold og ombygging: 45 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025, samt komplettering av sikker strømforsyning i 2018
Mulighetsstudie
Det er behov for en stue til på operasjon.
Lukke TG3 tiltak og bygge om for å øke kapasitet / funksjonalitet
Flytte / stenge operasjon en periode for å gjennomføre ombygging
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Flytte sykehusdrift under gjennomføring
Skisseprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy C, 2. etg: 788 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.6 R7 - Vedlikehold - sterilsentral
Prosjekt

R7 - Vedlikehold sterilsentral

Prosjektbeskrivelse

Lukke TG3 tiltak. Dette omfatter utbedring av
tekniske anlegg - som vann, sanitær, varme og
ventilasjon, el.anlegg generell og fordelinger,
lys, el.varme og driftsteknisk, samt
avfallsanlegg.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak.

Forventet sluttkostnad

6 MNOK
TG3-tiltak: 6 MNOK
Planlagt gjennomført i 2024
Mulighetsstudie
Behov for å utbedre TG3 tiltak innen ovennevnte anleggsdeler.
Lukke TG3 tiltak og utbedre funksjonalitet.
Planlegge utbedring med midlertidig lokalisering eller nedstengning av sterilsentral.
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Omfang TG3 tiltak
Forprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy D, 1. etg: 337 m2

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.7 R11 - Vedlikehold – utskifting vinduer
Prosjekt

R11 - Utskiftning av vinduer

Prosjektbeskrivelse

Utskiftning av vinduer i fløyene A, B, C, D og E i
alle etasjer med unntak av 3. etg i fløy A og B.

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

3.etg i fløy A og B gjennomføres i forbindelse
med Kvinne-barn prosjektet.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Lukke TG3 tiltak
Fløy A, B, C, D og E, alle etasjer med unntak av 3.
etg. i fløy A og B
20 MNOK
TG3-tiltak: 20 MNOK
Vises i prosjektprogrammet med en forventet gjennomføring i 2026. Det må vurderes om deler av
prosjektet kan gjennomføres samtidig med aktuelle ombyggings/vedlikeholdsprosjekter for å samle
tiltakene mest mulig. Det er en utfordring gjennomføre dette på en slik måte da årlig
investeringsramme ikke muliggjør gjennomføring av for mange prosjekter per år.
Mulighetsstudie
Vinduer i ovennevnte områder har TG3 status og må skiftes. 3. etg fløy A og B skiftes i forbindelse
med Kvinne Barn rehabiliteringen
Lukke TG3 tiltak
Vindusutskiftning gjennomføres koordinert med øvrige vedlikeholds og ombyggingstiltak i arealene.
Øvrige tiltak i området
Flytte /avskjerme sykehusdrift under gjennomføring
Forprosjekt og planlegging fortløpende ved gjennomføring av tiltak i arealene.
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11.2.8 R13 - Vedlikehold – kjelleretasje, lager, FDVU
Prosjekt

R13 - Kjelleretasje, lager, FDVU

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak i U1. Tiltakene
omhandler yttertak (D-fløy), vann-,
sanitæranlegg og varme (A, B og E fløy),
ventilasjon (B og E fløy) og el.anlegg (A,
B og C fløy)
Note: selv om kartleggingen viser TG3
på kategorien for yttertak utbedres
dette enten som et eget tiltak, eller som
en del av vedlikeholdet i den øverste
etasjen.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak

Forventet sluttkostnad

14 MNOK
TG3-tiltak: 14 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022
Mulighetsstudie
Arealene er i dårlig teknisk stand.
Lukke TG3 tiltak
Avklare endelig behov i forprosjekt og gjennomføre U1 samlet.
Sikker strømforsyning, utbedre avløpsrør, vindusutskiftning
Påvirkning tilliggende arealer
Forprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

U1 i fløy A, B, C og E

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.9 R14 - Vedlikehold – hovedinngang, kiosk og kontor
Prosjekt

R14 - Hovedinngang, kiosk og
kontor

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak i U1.
Tiltakene omhandler vann- og
sanitæranlegg, varme, ventilasjon,
el.anlegg (lys, el.varme og
driftstekniske anlegg) og
avfallsanlegg

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak.
Fløy A, 1. etg. 1117 m2

Forventet sluttkostnad

7 MNOK
TG3-tiltak: 7 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022
Mulighetsstudie
Arealene er i dårlig teknisk stand og vurderes som dårlig egnet som inngangsparti.
Lukke TG3 tiltak
Avklare endelig behov i forprosjekt og gjennomføre hele arealet samlet.
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Påvirkning på tilliggende arealer
Forprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.10

R15 – Vedlikehold – Kontor/møterom

Prosjekt

R15 – Vedlikehold
av kontor møterom

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak.
Tiltakene omhandler
el.anlegg (lys, el.varme
og driftstekniske
anlegg).

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Arealet vedlikeholds slik
at det er mulig å bruke
som eventuelle
erstatningsarealer for
kontorarbeidsplasser
som fortrenges som
følge av ombygginger.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak.

Forventet sluttkostnad

2 MNOK
TG3-tiltak: 2 MNOK
Planlagt gjennomført i 2021

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy G, plan 1
425 kvm BTA

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Lukke TG3 tiltak
Sikker strømforsyning
Forprosjekt
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11.2.11

R16 - Vedlikehold – A bygget

Prosjekt

R16 - Resten av A-bygget

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak i A bygget – 4., 5. og 6.
etg. Gjelder vann- og sanitæranlegg og varme,
elkraft (lys, el.varme og driftstekniske anlegg)
og avfallsanlegg.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak.

Forventet sluttkostnad

15 MNOK
TG3-tiltak: 15 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025
Mulighetsstudie
Arealene har mangler en del tekniske mangler og må oppgraderes.
Lukke TG3 tiltak
Flytte virksomheten ut av lokalene ved gjennomføring.
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Påvirkning tilliggende arealer
Forprosjekt

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløyt A, 4., 5. og 6. etg.: 2451 m2 (817 m2 pr
etg)

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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11.2.12

R17 - Vedlikehold - garderobe

Prosjekt

R17 - Garderobe

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak i G fløy, etasje U1.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Lukke TG3 tiltak innen el.kraft generelle anlegg og fordelinger, lys, el.varme og driftstekniske
anlegg.
Fløyt G, etg U1, 600 m2
Oversiktstegning av aktuelt areal:

Forventet sluttkostnad

2 MNOK
TG3-tiltak: 2 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022
Mulighetsstudie
Garderobene har TG3 status på el.kraftanlegget.
Lukke TG3 tiltak
Gjennomføres i sammenheng med øvrig elektrotiltak i området.
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Forprosjekt
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11.2.13

R18 - Vedlikehold – tekniske rom

Prosjekt

R18 - Tekniske rom

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak i flere tekniske rom i
bygg A,B,C,D og E.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad

Lukke TG3 tiltak i tekniske rom

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Bygg A,B,C,D og E, totalt ca 1000 kvm
2 MNOK
TG3-tiltak: 2 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026
Mulighetsstudie
Varierende standard på tekniske rom. Noen arealer har TG3 tiltak som må utbedres.
Lukke TG3 tiltak, kartlagt i MultiMap
Etablere midlertidig drift under utbedring
Sikker strømforsyning, vindusutskiftning
Mulig driftstans på enkelte anlegg under gjennomføringen
Forprosjekt
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11.2.14

R2 - Vedlikehold – Hallingdal sjukestugu

Prosjekt

R2 - Hallingdal sjukestugu

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3 tiltak på Hallingdal
sjukestugu;
 Hovedforsyning strøm –
avbruddsfri strømforsyning og
nødstrøm
 Innvendig kledning, overflater
(gulv, vegg, himling) i kontor,
møterom, bibliotek og fagarkiv
 Elkraftanlegg (generelle anlegg,
fordelinger, lys, elvarme,
driftstekniske anlegg) i avfall
(sentralt lager/stasjon), lett
radiologi og tyngre laboratorier,
analyse og blodbank

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad

Lukke TG3-avvik

Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan hvor prosjektet er angitt:

Ca 2000 m2
10 MNOK
TG3: 10 MNOK
Gjennomføres i 2022
Idefase
Arealene har i dag store vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på enkelte anleggsdeler.
Lukke TG3 tiltak
Utbedringene på strømanlegget gjennomføres samordnet og koordinert med sykehusdriften.
Kontorlokalene flyttes til andre arealer under oppgraderingen
Sikker strømforsyning
Rokadeplan - Sykehusdrift under oppgraderingen
Forprosjekt
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11.3 Prosjektbeskrivelser – Kongsberg 2020-2026
11.3.1 K25 - Vedlikehold operasjon
Prosjekt

K25 - Vedlikehold Operasjon

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Ombygging av deler av avdelingen

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-avvik, dårlig arealutnyttelse, mangel på areal til bl.a. lager, forberedelsesrom, medisinrom og
kontor. Dette er i utgangspunktet et rent vedlikeholdsprosjekt, men anslått investeringskostnad er
såpass høy at det vil være mulig å heve kvaliteten på arealene når vedlikehold utføres.
Fløy B, 3. etg, 739 kvm BTA
Oversiktstegning av aktuelt areal:

26 MNOK hvorav TG3-tiltak= 26 MNOK.
Trinn 1: 2018 komplettering av sikker strømforsyning
Trinn 2: 2025 øvrig vedlikehold ref TG3 -avvik
Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik, om mulig bedre logistikk, modernisering og generell bedret opplevelse av
arealene
Bygges i 2 trinn
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.2 K6 - Sprinkling
Prosjekt

K6 - Sprinkling

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi

TG3-avvik
Hele sykehuset
Oversiktstegning av aktuelt areal:
TG3-tiltak: 20 MNOK
2019-2024
Konseptfase
Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik
Samkjøres med aktuelle ombyggingsprosjekter. Start med etablering av sprinklersentral, og
dernest i takt med aktuelle ombyggingsprosjekt.
Samtlige ombyggingsprosjekter
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt. Først på overordnet nivå, dvs. en studie av sprinkleranlegg for hele sykehuset. Deretter
detaljprosjekteres det videre i de aktuelle ombyggingsprosjektene.

Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Dokumentasjon

11.3.3 K14 - Vedlikehold laboratorie
Prosjekt

K14 - Vedlikehold - Laboratorie

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik, generelt dårlig teknisk standard.
Fløy C, 2. etg, 380 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan

TG3-tiltak: 6 MNOK
Planlagt utført i 2019

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:
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Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik
Utføres i 2019
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.4 K19 - Vedlikehold akuttmottak, observasjon mm
Prosjekt

K19 - Vedlikehold - Akuttmottak,
observasjon mm.

Prosjektbeskrivelse

Utvide mottaksrom. Lukke TG3-avvik; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk, og Sikker strømforsyning

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

Plassmangel og behov for å lukke TG3-avvik

Forventet sluttkostnad
Tidsplan

TG3-tiltak: 17 MNOK
Utvidelse mottaksrom planlagt utført 2019. Lukking av TG3 tiltak inklusive komplettering av sikker
strømforsyning i 2023

Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Fløy B, U1, 851 kvm BTA

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Bygging er ikke påbegynt
Bedre logistikk og funksjonalitet, og lukke TG3 avvik.
Utvidelse av mottaksrom gjennomføres i 2019.
Sprinkling, Vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift)
Forprosjekt
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11.3.5 K15 - Vedlikehold teknisk rom
Prosjekt

K15 - Vedlikehold - Teknisk rom

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i teknisk rom; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy B, 5. etg, 117 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 1 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Vinduer, ytterdører, Sprinkling
Mulig behov for midlertidig drift av tekniske anlegg under gjennomføring av tiltaket
Forprosjekt
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11.3.6 K16 - Vedlikehold hovedinngang mm
Prosjekt

K16 - Vedlikehold - Hovedinngang mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy C, 1. etg, 322 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak= 5 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Vinduer, ytterdører, Sprinkling
Mulig behov for midlertidig hovedinngang under gjennomføring.
Forprosjekt
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11.3.7 K17 - Vedlikehold sentrallager mm
Prosjekt

K17 - Vedlikehold – Sentrallager mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy C, U1. etg, 598 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 5 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer og ytterdører, Fasade
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.8 K18 - Vedlikehold vaktrom mm
Prosjekt

K18 - Vedlikehold – Vaktrom mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy D, 5. etg, 416 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 3 MNOK
Planlagt gjennomført i 2022

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer og ytterdører, Yttertak, takrenner og nedløp,
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.9 K10 - Vinduer og ytterdører
Prosjekt

K10 - Vinduer og ytterdører

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vinduer og ytterdører i
fløyene A, B, C, D og E.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-avvik
Vinduer og ytterdører i fløyene A, B, C, D og E
TG3-tiltak: 12 MNOK
Trinn 1: 2023, Trinn 2: 2024

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Bygges i 2 trinn
Fasade, Yttertak, takrenner, nedløp
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.10

K21 - Vedlikehold tøyhåndtering mm

Prosjekt

K21 - Vedlikehold Tøyhåndtering mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy B, kjelleretg, 878 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet

TG3-tiltak: 6 MNOK
Planlagt gjennomført i 2023

Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer og ytterdører
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik. Hvordan eventuell ny MR
påvirker prosjektet. Sikker strømforsyning tar i bruk deler av arealet.
Forprosjekt
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11.3.11

K22 - Vedlikehold sentrallager

Prosjekt

K22 - Vedlikehold Sentrallager

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy C, kjelleretg (U2), 220 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 1 MNOK
Planlagt gjennomført i 2023

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer, ytterdører, Fasade
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.12

K9 - Poliklinikk oppgradering

Prosjekt

K9 - Poliklinikk oppgradering

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; yttertak, takrenner og
nedløp, Vann og sanitær, Varme, Ventilasjon,
Elkraft, Tele og automatikk.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

I tillegg ombygging av poliklinikk for å forbedre
funksjonalitet, samordne plassering av ulike
fagmiljøer og øke kapasitet på enkelte områder.

Utløsende prosjektbehov

Aktuelt areal

Med: For lite toaletter, dårlig skjerming av pasienter. Mangler venterom. Vaskerom har ikke riktig
håndtering av ren/uren sone. Dårlig funksjonsutnyttelse.
Kirurgisk-ortopedisk-gynokologisk: mangler lager, for få behandlingsrom, uhensiktsmessig
planløsning. Forøvrig et ønske om samling av poliklinikk.
I tillegg behov for å utbedre TG3 avvik.
Fløy B og D, 1. etg,
Oversiktstegning av aktuelt areal:
Fløy B: 805 kvm BTA
Fløy B:
Fløy D: 765 kvm BTA

Fløy D:

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

47 MNOK
TG3-tiltak: 26 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 21 MNOK
Fløy B: 2024, Fløy D: 2025
Behov for å utbedre TG3 vedlikeholdsetterslep, samt ombygging for å øke funksjonalitet
Lukke TG3-avvik, øke kapasitet, bedre funksjonalitet, logistikk og arealutnyttelse, modernisering og
generell bedret opplevelse av arealene.
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer, ytterdører,
Erstatningsarealer under gjennomføring. Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift),
omfang TG3-avvik.
Mulighetsstudie, med planskisse. Dernest forprosjekt
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11.3.13

K20 - Vedlikehold Føde/barsel sengeområde

Prosjekt

K20 - Vedlikehold Føde/barsel
sengeområde

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og automatikk

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy B, 4. etg, 852 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 12 MNOK
Planlagt gjennomført i 2024

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sikker strømforsyning, Sprinkling Vinduer, ytterdører,
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.14

K23 - Vedlikehold sentralkjøkken, kantine, laboratoriemedisin

Prosjekt

K23 - Vedlikehold Sentralkjøkken,
kantine, laboratoriemedisin, kapell,
stellerom, kjølerom mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Kjøling, Elkraft, Tele og automatikk og
Avfallsanlegg

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy A, U. etg, 1067 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 10 MNOK
Planlagt gjennomført i 2024

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Yttertak, takrenner og nedløp,
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.15

K24 - Vedlikehold E-bygget

Prosjekt

K24 - Vedlikehold E-bygget

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i fløyen; Vann og
sanitær, Varme, Elkraft, Tele og automatikk, fast
inventar

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-avvik
E-bygget, 1637 kvm BTA
TG3-tiltak: 9 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Vinduer, ytterdører, Sprinkling, yttertak, takrenner og nedløp,
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.16

K26 - Vedlikehold garderober/ergofysioterapi

Prosjekt

K26 - Vedlikehold Garderober/ ergofysioterapi

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær,
Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy D, U. etg, 898 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 10 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Yttertak, takrenner og nedløp
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.17

K27 - Vedlikehold apotek/lager, tekniske rom og beredskap

Prosjekt

K27 - Vedlikehold Apotek/lager,
tekniske rom og beredskap

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy D, kjelleretg., 897 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 5 MNOK
Planlagt gjennomført i 2025

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Yttertak, takrenner og nedløp
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.18

K5 - Intensiv/oppvåkning

Prosjekt

K5 - Intensiv/oppvåkning

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik i avdelingen; Fast
inventar, Vann og sanitær, Varme, Ventilasjon,
Elkraft, Tele og automatikk, Avfallsanlegg.

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

I tillegg noe mindre ombygging. Har i dag for
liten kapasitet og areal for enkelte funksjoner.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-avvik. Manglende plass ift fremskrevet kapasitet – trenger bedre arealutnyttelse. Har behov
for luftsmitteisolat.
Fløy A, 3. etg, ca 600 kvm BTA
Oversiktstegning av aktuelt areal:

22 MNOK
TG3-tiltak: 19 MNOK
Øvrig vedlikehold og ombygging: 3 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026
Konseptfase
Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov. Det er også for liten kapasitet for fremtidens aktivitet. Behov
for ombygging / utvidelse.
Lukke TG3-avvik, bedre logistikk, modernisering og generell bedret opplevelse av arealene
Foreløpig ikke avklart
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer, ytterdører, yttertak, takrenner og nedløp,
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Skisseprosjekt, dernest Forprosjekt
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11.3.19

K11 - Yttertak, takrenner, nedløp

Prosjekt

K11 - Yttertak, takrenner, nedløp

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik, fløy A, D og E; Yttertak,
takrenner og nedløp
* nytt takbelegg på D og A fløy i henholdsvis
2015 og 2016

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy A: 3241 kvm BTA
Fløy D: 5803 kvm BTA
Fløy E: 1661 kvm BTA
TG3-tiltak: 9 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Arealene har TG3 vedlikeholdsbehov på yttertak, takrenner og nedløp.
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Vinduer og ytterdører, Fasade
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt

134

Vestre Viken HF

11.3.20

K12 - Adgangskontrollsystem

Prosjekt

K12 - Adgangskontrollsystem

Prosjektbeskrivelse

Registrert TG3-avvik på adgangskontrollsystem
for fløy D. Det er ikke adgangskontrollsystem for
sykehuset. Avsatt midler for mindre utbedringer
av lokale kortlesere om behov.

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal
Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

Sikkerhet
Fløy D *trolig ikke utelukkende.
Oversiktstegning av aktuelt areal:
TG3-tiltak: 2 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026
Konseptfase
Adgangskontrollsystemet må skiftes ut i fløy D
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sikker strømforsyning, Sprinkling, Vinduer og ytterdører, El.kraft, Tele og automatisering, VVS
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:
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11.3.21

K28 - Vedlikehold dagområde, dialyse mm

Prosjekt

K28 - Vedlikehold Dagområde, dialyse
mm

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Fast inventar, Vann og
sanitær, Varme, Ventilasjon, Elkraft, Tele og
automatikk og Avfallsanlegg

Utløsende prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik
Fløy A, 2. etg, 685 kvm BTA

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

TG3-tiltak: 13 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Behov for å lukke TG3 avvik
Lukke TG3-avvik
Foreløpig ikke avklart
Sprinkling, Vinduer og ytterdører, Yttertak, takrenner og nedløp
Påvirkning tilliggende arealer (bygging under drift), omfang TG3-avvik.
Forprosjekt
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11.3.22

K29 - Vedlikehold tekniske rom

Prosjekt

K29 - Vedlikehold Teknisk rom

Prosjektbeskrivelse

Utbedring av TG3-avvik; Vann og sanitær, varme,
elkraft, avfall.

Utløsende
prosjektbehov
Aktuelt areal

TG3-avvik

Forventet sluttkostnad
Tidsplan
Modenhetsnivå
Status i dag
Mål
Gjennomføringsstrategi
Andre tiltak i arealet
Usikkerhet
Neste steg
Dokumentasjon

1 MNOK
Planlagt gjennomført i 2026

Fløy A, 4. etg, 134 kvm BTA

Situasjonsplan, hvor prosjektet er angitt:

Oversiktstegning av aktuelt areal:

Bygging er ikke påbegynt
Lukke TG3-avvik
Bygges i 2026
Vinduer og ytterdører, Yttertak, takrenner, nedløp, Fasade
Omfang TG3-avvik
Forprosjekt/ Detaljprosjekt
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12 OVERORDNET UTSTYRSPROGRAM BRK-FORPROSJEKT
12.1 BRK forprosjekt - Utstyrsprogram
Budsjettrammen på 1600 MNOK for BRK inkluderer ikke brukerutstyr. Her settes et anslag på
behov for brukerutstyr knyttet til de prosjekter som inngår i BRK-prosjektet i den kommende 10årsperioden.
Oversikt over utstyr i dette dokumentet er knyttet opp mot utstyr i arealer som omfattes av BRKprosjektene. I tillegg til utstyr som fremkommer i dette dokumentet, vil MTU, IKT, GRU OG INV også
bestå av andre utstyrsinvesteringer. Brukerutstyr i dette dokumentet gir dermed ikke et helhetlig
bilde av planlagt brukerutstyr totalt for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg.
Den tradisjonelle inndelingen i byggutstyr og brukerutstyr er i BRK-prosjektet forskjøvet noe i
forhold til tradisjonell utstyrsplanlegging for nytt sykehusbygg. Årsaken til dette er at for
planlegging av utstyr i BRK-prosjektene skal den eksisterende organiseringen i Vestre Viken følges.
Grensesnittmatrisen fra HPU for Nytt Vestre Viken skal i hovedsak følges, men enkelte
utstyrsgrupper som tradisjonelt klassifiseres som byggutstyr skal i BRK håndteres av eksisterende
enheter og budsjetter. Dette dreier seg blant annet om rustfrie maskiner (dekontaminatorer,
instrumentvaskemaskiner o.l.), IKT-investeringer i kabling og tilgangspunkter.
Under følger en oversikt over budsjettansvarlig i fordelingen som i dag benyttes i Vestre Viken.
Tabell 20: Oversikt – budsjettansvarlig, utstyr, slik den i dag benyttes i Vestre Viken HF

Type utstyr

Budsjettansvarlig
avdeling

Byggutstyr

EFU, BRKbudsjett
MTA

Brukerutstyr MTU
Brukerutstyr –
IKT
Brukerutstyr –
GRU
Brukerutstyr INV

Ansvarlig for
utstyrskoordinering18
Prosjektleder
Prosjektleder

e-helse /
Sykehuspartner
ED

Prosjektleder

Klinikkene

Prosjektleder

Prosjektleder

Ansvarlig for
planlegging
Ark / rådgivende
ingeniører
Representanter
for MTA
Representanter
fra e-helse
Representanter
fra ED
Representanter
fra klinikkene

Estimat på kostnader til brukerutstyr som følge av prosjekter i BRK-programmet vises i tabellen
under. Estimatet er basert på nøkkeltall for andel av kostnad til brukerutstyr, i tillegg er det lagt inn
spesielt kostbart utstyr basert delvis på planer fra avdelingene MTA, e-helse og ED. Investeringer
for IKT er særskilt vanskelig å knytte til BRK-prosjekter da disse ofte går på tvers av arealer og
funksjoner. Tabellen inneholder derfor investeringer som fremkommer av planer for IKT, men som
i liten grad er koordinert med prosjektprogrammet (med hensyn på hvilke arealer som berøres, og
tidspunkt for gjennomføring av IKT-investeringen). Dette må arbeides videre med nå som BRKprosjektprogram etableres og det blir tydeligere hvilke arealer som prioriteres innenfor det til en
hver tid neste års budsjett.

Prosjektleder har ansvar for å vurdere om det er nødvendig med utstyrskoordinator for det gjeldende
prosjekt.
18
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Tabell 21: Estimat, kostnader til brukerutstyr som følge av prosjekter i BRK-programmet19
Sum BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum

2017
37,4
0,6
2,0
0,8
40,8

2018
57,1
8,0
14,3
0,1
79,6

2019
1,9
6,5
8,6
0,8
17,8

2020
13,0
5,8
4,0
1,0
23,7

2021
3,2
2,4
3,2
0,8
9,6

2022
14,2
2,3
4,7
1,5
22,7

2023
24,3
2,1
5,6
1,5
33,5

2024
35,2
2,2
5,7
1,8
44,9

2025
52,2
4,2
4,4
0,8
61,4

2026 Sum
31,0
269,5
3,6
37,8
5,1
57,4
0,3
9,4
40,0
374,1

Under er det spesielt kostnadskrevende utstyret spesifisert i forhold til gruppene MTU, IKT, GRU:
Tabell 22: Estimat, kostnadskrevende medisinteknisk brukerutstyr som følge av prosjekter i BRKprogrammet
MTU
Sykehus
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
SUM

Prosjekter
Beskrivelse - sted
Laboratoriemedisin
Etablering funksjonsutvidelse lab
Pasientoverv. og telemetri Koordineres med sikker strømforsyning
Radiologi
Utskifting av eksisterende modaliteter
Radiologi
Etablering av NYE modaliteter
Dagkirurgi
Utvidelse to stuer
Radiologi
Mulig plassering av CT (utskifting) i nytt areal
Radiologi
Ny plassering Radiologi
Dagkirurgi ( 1 stue)
Etablere ny operasjonsstue, MTU
Operasjon ( 1 stue)
Etablere ny operasjonsstue, MTU
Operasjon ( 1 stue)
Ombygging ny stue og funksjonell tilpasning
Radiologi
Erstatninger Multifunksjonslab
Radiologi
CT
Laboratorie
Utskifting lab2
Kostnadskrevende utstyr

SUM
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MTU
8,8
8,8
4,2 10,0
14,2
9,0
4,5
10,0 5,0 20,0 10,0
58,5
13,0 18,0
10,0
20,0
61,0
12,5
12,5
7,5
7,5
6,5
25,0
31,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
5,7
5,7
7,5
7,5
4,5
4,5
36,9 57,0 9,0 10,0 18,8 30,0 50,0 30,0 241,7

Felter markert med gult er ikke tatt med i opprinnelig oversikt fra avdelingens utstyrsoversikt.
Disse feltene bør gjennomgås spesielt. Disse investeringene består foreløpig av et anslag, mer for å
vise at det forventes en utstyrskostnad.
Tabell 23: Estimat, kostnadskrevende IKT- brukerutstyr som følge av prosjekter i BRK-programmet
(se fotnote 19)
IKT
Sykehus
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
SUM

SUM
Prosjekter
Beskrivelse - sted
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MTU
Nytt styrerom
Følgekostnad etter flytting av MR
0,3
0,3
Byggnær infrastruktur
Alle fløyer / alle etasjer
1,2 1,2
1,2
1,2
1,2
6,0
Systemutskifting
Utvidelse videoenheter, adgangskontroll
0,2 0,3
0,2
0,2 0,2
0,2
1,3
Systemutskifting
Ascom- 82blokka, koordineres med sikker strømforsyning
1,0
1,0
Videokonferanse + økt antall
Allevideofløyer/ /telemedisinenheter
alle etasjer
0,1 0,2
0,2
0,2 0,2
0,2
1,1
Byggnær infrastruktur
Alle fløyer / alle etasjer
1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
Adgangskontroll
Alle fløyer / alle etasjer
0,2 0,1
0,3
Adgangskontroll
Alle fløyer / alle etasjer
0,2 0,1
0,3
Byggnær infrastruktur
Alle fløyer / alle etasjer
1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
5,0
Videokonferanse + økt antall
Allevideofløyer/ /telemedisinenheter
alle etasjer
0,4 0,2
0,2
0,2
1,0
Ascom sykehsignal
ASCOM (estimert beløp)
2,0 1,0
1,0
1,0
5,0
Kostnadskrevende utstyr
0,3 7,9 5,4 4,8 1,6 0,4 0,4 3,2 3,2 27,2

For IKT bør det i tillegg til utstyr meldt fra avdelingen vurderes om nyetableringer eller utskifting
av nyere utstyr krever spesielle tilpasninger som kommer i kategorien spesielt kostbart utsyr.

Planlagte investeringer for IKT er foreløpig i liten grad koordinert med prosjektprogrammet. Dette må
arbeides videre med.
19
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Tabell 24: Estimat, kostnadskrevende grunnutrustnings utstyr som følge av prosjekter i BRKprogrammet
GRU
Sykehus
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Kongsberg
SUM

Prosjekter
Operasjon
Dagkirurgi
Vedlikehold u/ombygging
Vedlikehold u/ombygging
Dagkirurgi ( 1 stue)
Operasjon ( 1 stue)
Operasjon ( 1 stue)
Operasjon / Dagkirurgi
Kostnadskrevende utstyr

SUM
Beskrivelse - sted
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 MTU
Utskifting operasjonssøyler, rustfrie maskiner
7,2
7,2
Operasjonssøyler til dagkirurgi (2 stk)
0,7
7,0
7,7
Sterilsentral, Utskifting eksisterende maskiner
3,9
3,9
Sterilsentral, vurdere behov for utvidelse
2,4
2,4
Operasjonssøyler + div. rutsfrie maskiner
2,0
2,0
Operasjonssøyler + div. rutsfrie maskiner
2,0
2,0
Ombygging ny stue og funksjonell tilpasning + vedlikehold
2,0
2,0
Utbedre utstyr koordinert med oppgradering av areal
0,7 14,2 6,3 2,0 4,0 27,2

Grunnutrustning vil primært inngå i ordinært estimert utstyrsbehov. Det er satt opp
grunnutrustning som spesielt kostnadskrevende utstyr for prosjekter innen operasjon og
sterilsentral, da operasjonssøyler og rustfrie maskiner inngår i denne kategorien.
Inventar inngår i ordinær estimat over utstyrsbehov, og regnes ikke som en del av
kostnadskrevende utstyr.
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12.2 Samlet utstyrsestimat for prosjektprogrammet BRK
Tabellen under viser en sammenstilling av de investeringer som er identifisert for BRK(bygg),
MTU, GRU, IKT og INV. I tillegg til utstyr som fremkommer i dette avsnittet, vil MTU bestå av andre
planlagte utstyrsinvesteringer, utskiftinger både ved Bærum, Ringerike, Kongsberg og ved de andre
klinikkene i Vestre Viken. Tabellen under gir dermed ikke et helhetlig bilde av planlagt
brukerutstyr totalt for sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg.
Estimat på utstyr består av to deler;
 Del 1; rent estimat basert på nøkkeltall over utstyrsandel av investeringskostnad (metodisk
likt behandlet for alle tre sykehusene)
 Del 2: Prioriterte utstyrslister fra MTA, ED og e-helse, slik de er oversendt prosjektet.
Utstyrskostnadene for spesielt kostbart utstyr koordinert med de periodiserte tiltakene i
BRK-prosjektet.
I de tilfeller der det ser ut til å mangle utstyrsinvesteringer for spesielt kostbart utstyr (ikke finnes
på oversendte prioriteringslister), er det lagt inn anslag basert på nøkkeltall.
Tabell 25: Samlet utstyrsestimat for investeringer som er identifisert for BRK(bygg), MTU, GRU, IKT og
INV. (Hele Mnok)
Sum BRK
Investeringer BRK
Estimat brukerutstyr knyttet mot
investeringer i BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum investeringer inkl. estimat utstyr

2017
90

2018
124

2019
121

2020
121

2021
122

2022
213

2023
210

2024
206

2025
208

2026 Sum
187
1 600

41
37
1
2
1
131

80
57
8
14
0
204

18
2
7
9
1
138

24
13
6
4
1
145

10
3
2
3
1
131

23
14
2
5
1
235

34
24
2
6
2
243

45
35
2
6
2
251

61
52
4
4
1
270

40
31
4
5
0
226

Bærum sykehus
Investeringer BRK
Estimat brukerutstyr knyttet mot
investeringer i BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum investeringer inkl. estimat utstyr

2017
50

2018
61

2019
61

2020
61

2021
61

2022
105

2023
102

2024
103

2025
88

2026 Sum
40
733

19
18
0
1
0
69

66
50
2
14
0
127

10
1
2
7
0
71

11
7
2
2
1
72

5
2
1
2
1
66

19
13
1
3
1
124

25
21
1
2
1
127

13
8
1
3
1
116

44
41
1
1
0
132

Ringerike sykehus
Investeringer BRK
Estimat brukerutstyr knyttet mot
investeringer i BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum investeringer inkl. estimat utstyr

2017
20

2018
31

2019
30

2020
31

2021
32

2022
66

2023
50

2024
47

2025
49

8
7
0
1
1
28

10
8
2
0
0
41

4
1
2
1
0
34

4
1
1
1
0
35

1
0
0
0
0
32

1
1
0
0
67

4
2
1
2
0
54

28
26
0
1
0
75

14
10
1
2
0
63

Kongsberg sykehus
Investeringer BRK
Estimat brukerutstyr knyttet mot
investeringer i BRK
MTU
IKT
GRU
INV
Sum investeringer inkl. estimat utstyr

2017
20

2018
31

2019
29

2020
29

2021
29

2022
42

2023
58

2024
56

2025
71

13
13
0
0
0
33

4
4
35

4
1
2
1
0
33

9
5
2
1
0
38

3
1
1
1
0
32

3
1
1
1
0
45

4
2
0
2
0
62

4
1
1
1
0
60

4
1
2
1
0
75

12
10
1
0
0
52

374
269
38
57
9
1 974

224
170
14
37
4
957

2026 Sum
75
430
25
20
1
4
100

99
74
10
13
2
529

2026 Sum
71
436
3
1
1
1
0
74

50
25
14
8
2
486
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Utstyrsbudsjettet er koordinert med siste versjon av periodiserte investeringsplaner. Ved rullering
av investeringsplan må også utstyrsplan rulleres.

13 OVERORDNET TEKNISK PROGRAM
Formålet med overordnet teknisk program (OTP) er å legge de overordnede føringer for eiers og
brukers funksjonskrav til bygnings- og installasjonstekniske løsninger i de eksisterende BærumRingerike- og Kongsberg Sykehus (BRK). OTP skal være retningsgivende for den videre
programmering og prosjektering av tiltak for BRK sykehusene. For drifts tekniske hensyn skal det
planlegges for felles løsninger med Nytt Vestre Viken Sykehus.
Det er derfor tatt utgangspunkt i OTP for Nytt Vestre Viken Sykehus (NVVS) i Drammen. Denne er
gjennom gruppearbeidet tilpasset og revidert for bruk i BRK prosjektene. OTP for BRK må derfor
sees på som et ledd i å øke kvalitet ved å oppnå felles krav til løsninger for hele Vestre Vikens HF
sin bygningsmasse og tekniske løsninger.
I OTP legges det stor vekt på at de tekniske løsninger skal tilfredsstille virksomhetens behov og
bidra til god investerings- og driftsøkonomi, samt bidra til sikkert og godt miljø for pasienter,
pårørende og ansatte. Derfor gis det retningslinjer for arbeid med kost/nyttevurderinger og LCCberegninger (Life Cycle Cost).
Det blir i planleggingsfasene stilt krav om å utarbeide risiko og sårbarhets analyser (ROS-analyser).
Dette for å sikre at tekniske løsningene får tilstrekkelig sikkerhet og kapasiteter.
I den videre planleggingen av ombyggingsprosjekter over 100kvm skal det utarbeides
miljøoppfølgingsplan (MOP). MOP skal understøtte virksomhetens miljøkrav og driftens miljøplan
for å imøtekomme kravene i ISO140001. Det er i OTP stilt en rekke krav til utslipp, støy,
avfallshåndtering og håndtering av spesialavfall. For å oppnå et best mulig innemiljø stilles krav til
materialer og løsninger.
Det er stilt krav til bygningsmessige og tekniske løsninger som ivaretar fremtidens krav til
endringer. Prosjektene må derfor medta nødvendig generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Denne
typen krav må imidlertid avveies mot investeringskostnader, slik at kostnadsrammen for
prosjektet overholdes.
I OTP stilles det en rekke funksjonskrav til de tekniske anlegg. Både generelle krav for å oppnå
riktig kvalitet og nødvendig sikkerhet og kapasitet. Det er også stilt spesielle krav for en rekke rom
med unike funksjoner, som operasjon, laboratorier, isolater og radiologi mf. Særlig hygiene og vern
mot smitte er viktige utfordringer i denne forbindelse.
Utover det som er nevnt ovenfor vil utredningen ”Miljø- og klimatiltak innen bygg og eiendomsforvaltningen i spesialhelsetjenesten” og som er vedtatt i styret i HSØ, den 19. desember 2013,
være styrende for den videre planleggingen og prosjekteringen innen miljø og klimatiltak.
Gjennom god infrastruktur for IKT, kan vesentlige deler av sykehusets virksomhet effektiviseres.
Det gjelder både klinisk drift og administrative oppgaver, og det gjelder ikke minst forvaltning, drift
og vedlikehold av bygningsmassen. Krav til FDVU-dokumentasjon (Forvaltning, Drift, Vedlikehold
og Utvikling) er derfor innarbeidet i OTP. Det legges opp til bruk av nettbasert drift av anleggene.
Det er en stor utfordring for et moderne og effektivt sykehus er å ha en god infrastruktur for
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Kravene til IKT-anlegg er derfor omfattende
dokumentert i OTP, slik at de tekniske anlegg gjør det mulig for virksomheten å ta i bruk alle
applikasjoner som bør inngå i et moderne sykehus. Det gjelder også pasienters tilgang til
informasjon, kommunikasjon og underholdning via internett m.m.
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Det er elementer i OTP som ikke blir like relevante. BRK er eksisterende sykehus med innarbeidede
lokale løsninger. For planlegging og prosjektering skal OTP benyttes med hensikt av å gå over til
felles løsninger, men må sees på i forhold til kost/nytte for eksisterende situasjon.
OTP for nytt sykehus er utført i skisseprosjekt. Denne vil endres og tilpasse videre.
OTP for BRK bør rulleres koordinert med endrede krav satt i OTP for nytt sykehus.
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14 ØVRIGE PROSJEKTER I VVHF /BRK
14.1 Pågående bygg-prosjekter
Noen prosjekter som er igangsatt i 2016 er videreført i 2017, men finansieres ikke av BRK
investeringsramme (1600 MNOK).
Bærum:
 5202197 BS Rive Stanga
 5202198 BS Diverse mindre brukertilpasninger
 5202199 BS Sikring av kjølebehov/ isvannskurs i sykehuset
 5202201 BS Ombygning Skyllerom Dagkirurgisk seksjon
Note etablering av ny MR2 gjennomføres i 2017, men finansieres ikke ab BRK, foruten kostnader til
etablering av erstatningsarealer (hovedsak kontor)
Kongsberg:
5202087 KS Mindre Brukertilpasninger
5202088 KS enkel oppussing inkl. utskifting takbelegg bygg C
Ringerike:
5202148 RS akuttmottak 2015 og 2016
5202202 RS Sprinkler krav, mangler dokumentasjon etter avvik årskontroll
5202203 HSS Samlokalisere BUP og DPS på HSS
5202204 Oppgradere garasjeanlegg RS
5202205 RS Etablering av Sputum rom
Disse følges opp av avdeling for eiendomsforvaltning og utvikling

14.2 Interne servicekonsepter - Sammendrag
Formålet med delprosjektet for interne servicekonsepter har vært å vurdere om man ved å
standardisere driftskonsepter for ikke-medisinske støttefunksjoner, kan oppnå gevinster i form av
kostnadseffektivisering eller økt omfang eller kvalitet på leveransene, uten å øke kostnadene. I
delprosjektet har følgende funksjonsområder blitt vurdert:









Sengelogistikk
Matservering til pasienter
Renhold
Tekstil
Avfall
Vareforsyning
Servicetorg
Portørtjeneste

Områdene er prioritert basert på at de i stor grad påvirker kjernevirksomhet og arealbruk på
sykehusene.
Med utgangspunkt i driftskonseptene for nytt sykehus i Drammen er det vurdert gevinstpotensial ved
å standardisere konseptene på hvert av de tre øvrige sykehusene. Det er vurdert hvilke bygnings- og
arealmessige endringer som er nødvendig for å gjennomføre standardisering og tilhørende
gevinstrealisering.
Gjennomgangen har vist at mye allerede er standardisert på tvers av sykehusene, men det er også
områder der en konseptstandardisering vil kunne gi gevinster for virksomheten.
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Investeringer for å tilpasse bygg/teknikk til eventuelle nye servicekonsepter er ikke medtatt i BRK
prosjektet.

14.2.1 Sengelogistikk
Det er i nytt sykehus lagt opp til at sengevask primært gjøres på pasientrommet. Ut over dette
etableres en sentral sengevaskenhet for å kunne gjøre maskinell vask av senger ved behov. Det er
ikke angitt hvor stor andel av sengene som forventes å håndteres på pasientrommet vs i sentral
sengevask.
På alle sykehusene i Vestre Viken blir i dag alle senger vasket i et eget sengevaskareal mellom hver
pasient. På Bærum sykehus er det sengevask i hver sengepostetasje, mens det er sentrale
sengevaskområder i de andre sykehusene.
På Bærum sykehus og Kongsberg sykehus planlegges ombygging av sengeposter, men det vil også i
fremtiden være flersengsrom på postene. For å unngå ekstra uro for pasienter på flersengsrom,
anbefales at man viderefører dagens konsept med sengevask utenfor rommet.
Ringerike sykehus har kun ensengsrom, og prinsipielt ligger det til rette for at man kan
gjennomføre tilsvarende konsept som i nytt sykehus. Før endring av konseptet besluttes, bør det
videre utredes potensiell gevinst ved å frigjøre pleiepersonellets tid til transport av senger.
Nødvendig årsverksinnsats for vask av seng på rommene må også beregnes. I tillegg må rutiner for
sengelogistikk og -vasking må vurderes, samt hvilken konsekvens dette kan få for pasientlogistikk.

14.2.2 Matservering til pasienter
I nytt sykehus vil varm og kald mat tilberedes på et sentralkjøkken med kapasitet til å fungere som
produksjonskjøkken. Postkjøkken på sengeposter bidrar til at måltidene best mulig tilpasses
pasientenes behov, og sikrer at pasientene har tilgang på servering også utenom måltidsrytmen.
Oppvask håndteres på postkjøkkenet.
Alle sykehusene i Vestre Viken har sentralkjøkken som vil kunne fungere slik konseptet er
beskrevet for nytt sykehus i Drammen. På Ringerike sykehus er det postkjøkken som fungerer som
planlagt i nytt sykehus. Sengeposter på Bærum sykehus og Kongsberg sykehus skal bygges om. For
å standardisere konsept må det planlegges med postkjøkken som også kan håndtere oppvask.
På Kongsberg sykehus er det vist hvordan dette kan løses, men det vil kreve mer detaljert
prosjektering på Bærum sykehus for å verifisere at postkjøkken lar seg løse, både bygningsteknisk
og innenfor BRK prosjektets økonomiske ramme. Etablering av postkjøkken med oppvaskmulighet
er beregnet å gi en økonomisk gevinst, men ikke i en slik grad at det gir vesentlig grunnlag for å øke
investeringer utover rammen i BRK-prosjektet.
Dersom det ikke etableres postkjøkken må det legges opp til brettservering fra tekjøkken på
sengepost. Dette gir redusert fleksibilitet og det forventes økt matsvinn. Bemanningsmessig vil det
ikke være forskjell mellom brettserveringsløsning og konsept med postkjøkken. Det anbefales at
man ved ombygging av sengeposter etablerer postkjøkken, da dette ansees å gi best fleksibilitet og
kvalitet i tilbudet til pasientene.

14.2.3 Renhold
Gjennomgang av konsept på sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg viser at driftskonsepter
er standardisert i forhold til planlagte løsninger i nytt sykehus. Det er ikke behov for endring av
arealer i forhold til hvordan virksomheten driftes i dag.
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14.2.4 Tekstilhåndtering
Alle sykehusene i Vestre Viken HF har internvaskeri som driftes med likt konsept, og det vurderes
ikke behov for arealendringer på noen av sykehusene. Systuetjenester er sentralisert til Drammen
sykehus, og vil videreføres i nytt sykehus.
Sengetøyhåndtering er standardisert på tvers av sykehusene. Det benyttes ferdigpakkede traller
som settes på plass på sengepost, mens retur til sorteringspunkt gjøres manuelt ved å utnytte
returkapasitet i forbindelse med utlevering av varer.
I nytt sykehus er det planlagt at personaltøy leveres ut i tøyautomat. Løsningen sikrer at man har
kontroll på ut- og innlevering av tøy, samt at det begrenser hvor mye tøy hver medarbeider kan få
utlevert. Per i dag kan personell på sykehusene i Bærum, Ringerike og Kongsberg hente tøy uten at
forbruk kontrolleres. I Drammen er det manuell oppfølging av tøyutlevering.
Bechmarking mellom sykehusene i Vestre Viken og mot andre sykehus viser at kostnad til
personaltøy er lavere på de sykehusene som benytter ulike løsninger for kontroll på ut- og
innlevering, og at er et gevinstpotensial i størrelsesorden 1 MNOK per år ved å innføre manuell
kontroll på utlevering av tøy. Det anbefales å utrede videre lønnsomhet ved å benytte ulike
automatiseringsløsninger. Gevinstpotensialet må vurderes opp i mot hvilket nivå tøyforbruket bør
ligge på, basert på gjeldende rutiner for å skifte arbeidstøy. De alternative løsningene må
analyseres i forhold til drifts- og investeringskostnad, brukervennlighet og arealeffektivitet.

14.2.5 Avfallshåndtering
I nytt sykehus planlegges avfallsrom som understøtter gjeldende krav til sortering i fraksjoner,
samt bruk av avfallssug for å effektivisere avfallshåndteringen. Avfall samles i en felles
avfallssentral for uttransport.
Avfallshåndtering er i dag standardisert på alle sykehusene så langt bygningsmessige
forutsetninger gir mulighet for dette. Installasjon av avfallssug i eksisterende bygg er ikke
gjennomførbart innenfor gjeldende investeringsrammer og gevinstpotensial. På Kongsberg
sykehus vurderes mulighet for egne avfallssjakter fra nye sengeposter. Konseptstandardisering ut
over dette må baseres på de øvrige prinsippene beskrevet i nytt sykehus.
Ved oppgradering og ombygging i forbindelse med tiltak i BRK prosjektet, må avfallsrom utformes
på en slik måte at de ivaretar krav til avfallssortering.

14.2.6 Vareforsyning
I nytt sykehus samles all inn- og utgående logistikk i ett felles knutepunkt for hele bygget.
Sykehuset bygges uten sentrallager da det planlegges at man vil få avdelingspakkede leveranser fra
Helse Sør-Østs forsyningssenter. Det skal benyttes automatisk gående vogner (AGV), samt
logistikkpersonell, for intern transport og varehåndtering i sykehuset.
Omlegging til nytt felles logistikk konsept avhenger av at den regionale ERP-løsningen er tatt i bruk
og at forsyning med avdelingspakker er innført på alle sykehusene i Vestre Viken. Det forventes at
pilot for avdelingspakker kan starte i mai 2018. Konseptstandardisering kan starte når ny ERP
løsning er fullt ut tatt i bruk, og alle sykehusene kan motta avdelingspakker.
For å sikre effektiv ressursutnyttelse og god internlogistikk vil det være behov for å samle inn- og
utgående logistikk i et felles knutepunkt per sykehus. Arealbehov til sentrallager reduseres, mens
det i varemottaket vil være behov for areal til vogn-/pallerangering, omlasting og mottak av
postpakker. På hvert av sykehusene er det beskrevet mulige løsninger og et estimert arealbehov.
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Konseptet som er beskrevet vil kreve lengre åpningstider i varemottaket og bedre styring av
leveringstidspunkter per leverandør enn i dagens løsning. Organisering av tjenesten må også
tilpasses. Det legges ikke inn forutsetning om bruk av AGV på sykehusene i Bærum, Kongsberg og
på Ringerike, men at intern logistikk kan løses med bruk av logistikkpersonell. Dersom AGV skal tas
i bruk kan dette medføre større arealbehov til oppstilling og lading.
Ved å få en bedre samordning av inn- og utgående internlogistikk forventes det å kunne utnytte
logistikkpersonellets kapasitet og kompetanse på en bedre måte, og dermed oppnå reduserte
driftskostnader. Videre vurdering av standardisering av logistikk konsepter anbefales basert på:





Beregnet gevinst og anbefalte løsninger fra prosjektet «Logistikkprosessene i Vestre Viken HF»
(leveranse ultimo april 2017)
Gjennomføringsplan for innføring av regional ERP og avdelingspakker
Estimerte ombyggingskostnader per sykehus
OU prosjekt knyttet til nytt sykehus

14.2.7 Servicetorg – Pasient- og personalservice
Servicetorgene yter i dag tjenester til både pasienter og personell. I nytt sykehus er det beskrevet
et konsept der disse funksjonene er atskilt. Resepsjon plasseres sentralt ved hovedinngangen og
skal ha fokus på bistand og informasjon til pasienter og pårørende. Personellservice etableres i
tilknytning til IKT support. Funksjonen etableres i et areal som skal være lett tilgjengelig for
ansatte som skal hente/levere inn eller få bistand med IKT utstyr, adgangsstyring, osv.
Hensikten med å skille pasient- og personalservice er å rendyrke fokus på pasientene i vestibylen.
Samtidig ønsker man å samle funksjoner rettet mot personell, slik at ansatte har ett sted i bygget å
henvende seg. Konseptendringen vurderes å ha kvalitativ effekt, samtidig som det også kan få
konsekvenser for driftskostnader.
Per i dag er konsept for servicetorg i all hovedsak standardisert på tvers av sykehusene i foretaket.
Det er ingen av sykehusene som drifter pasient- og personalservice basert på konseptet som er
planlagt i nytt sykehus.
En rekke av tjenestene som i dag utføres av servicetorgene forventes i fremtiden å automatiseres
eller løses med selvbetjening. Mange av arbeidsoppgavene som utføres i servicetorgene trenger
heller ikke utføres fra en resepsjon i vestibylen, men oppgavene er lagt dit i dag for å utnytte
medarbeidernes kapasitet innenfor resepsjonens relativt lange åpningstid.
Gjennomgangen viser at det er mulig å skille pasient- og personalservice, men det er viktig at begge
funksjoner etableres som robuste enheter og med et riktig sett av arbeidsoppgaver for å utnytte
kapasiteten godt. Det anbefales at videreutvikling av driftskonsept og organisering av pasient- og
personalservice for alle sykehusene følges opp i forbindelse med OU prosess knyttet til nytt
sykehus.

14.2.8 Portørtjeneste
Portørtjenesten i nytt sykehus vil ha fokus på intern transport av pasienter mellom
funksjonsområdene. For å optimere responstid og ressursutnyttelse plasseres portørenes base i
bygget i tilknytning til radiologisk enhet og akuttmottak. For de øvrige sykehusene med
portørtjeneste gjelder samme krav til plassering av portørbase for å sikre effektiv
oppdragshåndtering.
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14.3 Logistikkforsyning - avdelingspakker
Pågående prosjekt for logistikkprosessene i Vestre Viken HF. Prosjektet er delt inn i tre faser;
kartlegging av de ulike forsyningsløpene på de somatiske sykehusene, analyse og design av
arbeidsprosess, forslag til organisering og eventuell omorganisering.
Arbeidet har i første omgang kun organisatoriske aspekter. Eventuelle ombygginger for å sikre de
nye logistikkløsningene er ikke vurdert, eller omtalt i det arbeidet som nå pågår.

14.4 Områdeplan IKT
Områdeplanen er en overordnet IKT plan for Vestre Viken i perioden 2018-2021, som viser hvilke
konkrete tiltak som skal gjennomføres i planperioden. Planen bygger på, og understøtter
Helse Sør-Øst sin IKT-strategi (HSØ RHF styresak 086-2015).
Innspill hentet fra rapporten:
Koordinert med prosjektene i vedlikeholdsprogrammet BRK skal det etableres felles konsepter
for pasienter og ansatte. For konsepter innen løsninger for byggnær IKT, - systemstøtte og
systemintegrasjon vil dette eksempelvis være system for adgangskontroll, parkering, sporing og
gjenfinning av utstyr med sensorteknologi, meldingsvarsling, ID-kort, AGV og løsninger for
bedre logistikk og effektiv lagerdisponering.
I dag er det ulike systemer på tvers av sykehusene, og det vil være hensiktsmessig å konsolidere
og standardisere på felles løsninger for Vestre Viken. I Områdeplanen påpekes det et dette enten blir
adressert som lokale prosjekter eller at dette tas inn som en del av BRK prosjektene.

14.5 IMOD
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet iMod er ansvarlig for modernisering og standardisering
av Helse Sør-Østs (HSØ) samlede IKT-infrastruktur, og en standardisering og forenkling av
applikasjonsporteføljen i regionen. Infrastrukturmoderniseringen er planlagt å pågå frem til
31.10.2019. I regi av programmet vil det bli gjennomført analyser av IKT-infrastrukturen på de
ulike lokasjonene i HSØ som igjen vil avdekke hvorvidt det er behov for oppgraderinger og
utvidelser bl.a. innenfor områdene trådløse- og lokale nettverk, samt telefoni-, alarm- og
personsøkertjenester.
Det har blitt gjennomført koordineringsmøter mellom BRK og Sykehuspartner både på overordnet
nivå og i det enkelte aktuelle delprosjekt. Dette for å sikre at BRK delprosjektene er med på å legge
til rette for den planlagte moderniseringen og standardiseringen og at prinsippet med å kun gå inn
i et areal 1 gang ivaretas.

14.6 Legevakt – Ringerike
Styret gav i april 2017 sin tilslutning til at administrerende direktør inngår intensjonsavtale med
Ringerike kommune., som beskriver et felles grunnlag for et prosjekt ved Ringerike sykehus.
Det er utviklet romprogram og skisser for et bygg liggende på tomten til Ringerike sykehus.
Tomten som er tenkt til bygget huser i dag et bygg som ikke er aktivt bruk. Det foreligger ikke
planer om å benytte denne tomten til andre formål, og den kan dermed benyttes til
legevakt/ambulansestasjon. Beliggenheten er ideell med tanke på samhandling med sykehuset
siden det vil bli etablert en overgang til sykehuset.
Overnevnte tekst er hentet fra styresak 25/2017
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Etablering av overgangen mellom nybygget og eksisterende bygg må koordineres på en slik måte at
etableringen ikke hindrer gjennomføring av de tiltak som er skissert i BRK prosjektprogram.

14.7 Legevakt – Kongsberg
På Kongsberg sykehus er et nytt bygg som inneholder Kongsberg interkommunale legevakt nylig
ferdigstilt og tatt i bruk. Kongsberg kommunale eiendom KF eier bygget. Det er inngått festeavtale
med Vestre Viken om tomten.
Nybygget på ca 3200 kvadratmeter inneholder legevakt, hjemmetjenesten og et teknisk rom.
Bygget er koblet sammen med Kongsberg sykehus med en glasskorridor. I tillegg er det bygget to
etasjer med parkeringskjellere for tjenestebiler, og det er forberedt for muligheten for en ekstra
etasje etter krav fra Vestre Viken, som ønsket å forberede arealet dersom det i framtiden skulle bli
aktuelt å utvide arealet for avdeling for bildediagnostikk på sykehuset. Gulvet på taket av
legevakten flukter med avd. for bildediagnostikk og er forsterket slik at det skal kunne bære tyngre
maskiner, f.eks. CT eller MR.

14.8 BUP – Bærum
Parallelt med arbeidet i BRK forprosjektfasen pågår et analysearbeid for muligheten av å
innplassere BUP på Bærum sykehus. Det ligger som en forutsetning for idefasen og for
forprosjektfasen at BUP flytter ut av dagens arealer og at disse gjøres disponible for BRK. BUParealene er tenkt ombygget/tilpasset til kontorer for å kunne gi rom for en nødvendig rokade for
blant annet sengepostoppgraderingen.
BUP-utredningen skal ferdigstilles slik at den kan behandles i VVHF styre den 19.juni, samtidig som
BRK forprosjekt.

14.9 Nytt sykehus i Drammen
Pågående planleggingsarbeid for nytt sykehus i Drammen gjennomføres parallelt med BRK og har
liten påvirkning på arbeidet i BRK forprosjekt.
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15 SÆRSKILL BESKRIVELSE AV VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER
15.1 Generelt
Enkelte av tiltakene er gruppert i større prosjekter. Der hvor det er hensiktsmessig er tiltakene
splittet slik at vedlikeholdsprosjekter som normalt hører sammen kan koordineres og
gjennomføres samtidig. Vedlikehold kan bestå av flere tiltak, til eksempel bytte vindu. Disse er
naturlig å samle i ett prosjekt og dermed er dette tiltaket løftet ut av alle arealer som har dette
vedlikeholdsbehovet.

15.2 Sikker strømforsyning
Prosjektet Sikker strømforsyning skal omfatte etablering av teknisk infrastruktur som vist i skjema
under, ref del A, del B og del C. For å få sikker strømforsyning ut i stikkontaktene på aktuelt sted, så
gjøres «siste ledd» som en del av vedlikeholds- eller ombyggingsprosjektet (ref. del D). Det vil være
naturlig også å etablere del C tidsmessig samtidig med vedlikeholds- eller ombyggingsprosjektet
fordi nødstrømskapet står vanligvis i dette arealet. Det tas da også med stigeledninger slik at det vil
være mulig å koble dette på UPS dersom denne etableres på et senere tidspunkt.

Figur 8: Prinsippskisse for etablering av sikker strømforsyning

I investeringsplanen er etablering av sikker strømforsyning medtatt som eget prosjekt som i
omfatter del A + del B + del C. Etablering av del D er en del av ombygging-/vedlikeholdsprosjektet i
det aktuelle arealet og inngår i kostnadsanslaget for utbedring av TG3-avvik som registrert fra
idefasen. Der hvor det ikke er registrert et TG3-avvik for sikker strømforsyning, men kartleggingen
i etterkant viser behov, er del D lagt inn i sikker strømforsyningsprosjektet.

15.3 Bærum sykehus
Prosjektene er nærmere beskrevet i kapittel 10 og 11.

15.3.1 Sikker strømforsyning
Ferdigstillelse av sikker strømforsyning ved Bærum sykehus er kostnadsanslått til totalt 41 MNOK,
hvor av 36 MNOK (del A + del B + del C og deler av del D) gjennomføres som et samlet sikker
strømforsyningsprosjekt og 4,5 MNOK (del D) gjennomføres i forbindelse med planlagt
vedlikehold/ombyggingstiltak. Dette kommer i tillegg til allerede gjennomførte arbeider i 2016.
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15.3.2 Vindusrehabilitering
Vedlikeholdsprosjekt for å bytte vinduer er i investeringsplanen isolert som eget prosjekt. Fra
idefasen er tilstanden kartlagt som TG3 for kun 8. etasje i 82-blokka og U1 i bygg 103. Det er
observert vinduer også i andre arealer som bør rehabiliteres. Spesielt gjelder dette sørfasaden på
bygg 101. I etterkant av kartleggingen er alle vinduer i dagligstuene fra 8 og til og med 4 etg skiftet.
Derfor gjøres en flytting av investeringsmidler for å rehabilitere Sørsiden av bygg 101. Tiltaket
samordnes med øvrige vedlikeholdstiltak i etasjene og forslagsvis periodiseres i 2018.
Vindusrehabilitering i U1 BUP gjøres samtidig med øvrig vedlikehold og ombygging av BUP
arealene, for tilpasning til erstatningsarealer for kontor (eller annen besluttet funksjon). Følgelig
følger dette tiltaket periodiseringen av “BUP-prosjektet”. Andelen for utbedring av vinduer i U1
(BUP arealer) er ca. 700 000 kr. For resten av etasjen i bygg 103 er kostnaden anslått til ca. 3 MNOK
Tidlig anslag for gjennomsnittlig investeringskostnad pr kvadratmeter for vindusrehabilitering i U1
bygg 103 er 1359 kr pr kvm.

15.3.3 Fasaderehabilitering
Fasaden på bygg 103 er i svært dårlig stand, og fra idefasen er det gjort et overordnet
kostnadsanslag for rehabilitering av denne. Totalt vurderes det som behov for ca 22 MNOK til
dette. Forslagsvis prioriteres områder som er mest kritisk tidlig i investeringsperioden, med en
videreføring av prosjektet på et senere tidspunkt.
Ved å isolere dette prosjektet i et selvstendig vedlikeholdsprosjekt må kostnadsanslagene for de
øvrige vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter i bygg 103 justeres tilsvarende med ca 1740 kr pr
kvm.
BUP (U2, U1, P1) ca 1650 kvm
BUP har et anslått investeringsbehov for vedlikehold og ombygging til kontorarealer på ca 24
MNOK, hvor av ca 2,9 MNOK for “andel fasaderehabilitering”.
Dagkirurgi (P2) ca 900 kvm
For dagkirurgiprosjektet tilsvarer “andel fasaderehabilitering” ca 1,5 MNOK.
Poliklinikk (P2) ca 800 kvm
For poliklinikkprosjektet (del som omfatter 2.etasje i bygg 103) tilsvarer “andel
fasaderehabilitering” ca 1,4 MNOK
Rokadeareal – poliklinikk fra 6. etasje ca 600 kvm
For erstatningsarealet i plan 1 (for rokaden til sengepostoppgraderingen) tilsvarer dette ca 1
MNOK
Øvrige arealer i bygg 103 ca 7300 kvm
For øvrige arealer som det planlegges kun vedlikehold (TG3) utgjør kostnad for heis ca 12,7 MNOK
Oppdaterte kostnadsanslag viser et behov for ca 12 MNOK for å utbedre alvorlige feil/mangler
(TG3) og investeringstabellen er oppdatert i henhold til dette. I påvente av at investeringstiltaket
skal gjennomføres må det iverksettes noen strakstiltak. Etablering av en prosedyre for å hindre at
puss skades og faller ned må inneholde kontroll og utbedring av skader på takrenner og nedløp for
å hindre nedfukting og frostskader/nedfall av puss. Samtidig må pussfasaden sjekkes og løs puss
hugges løs. Dette bør gjennomføres minst en gang årlig.
Prosedyre for å hindre nedfall av is/snø må gjennomføres som visuelle kontroller til faste tider og
etter behov må det som finnes av oppsamlet is/snø fjernes før det kan falle ned i skadelig mengde.
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15.3.4 Sprinkling
Fra MultiMap er det anslått et investeringsbehov på ca 22 MNOK for å utbedre brannslokking i
bygg 101. Tilsvarende ca 5 MNOK for bygg 103. Det er opprettet eget prosjekt for gjennomføringen,
hvor det i 2016 ble inngått kontrakt for utførelse av 5 MNOK produsert verdi. 3.7 av disse
finansieres av BRK-midler. Videre gjennomføring av prosjektet gjøres koordinert med øvrige
ombyggings-/vedlikeholdstiltak. Det anbefales å gjennomføre disse uten opphold, da kontrakten er
inngått en entreprenør hvor det vil være mulig å utløse opsjoner fortløpende etter som
årsbudsjettene fastsettes.
Hvilke arealer som sprinkles må koordineres med øvrige tiltak som gjennomføres på samme tid.

15.3.5 Heisutskifting
Det er kartlagt et behov for å utbedre heis i bygg 103 for anslagsvis ca 24 MNOK. Disse kostnadene
er inkludert i kvadratmeterkostnadene for hele bygg 103. Det betyr at ved vurdering av
investeringsbehovet for å oppgradere til eksempel BUP-arealet så er andelen for heisutskifting
medtatt med kr 1942 pr kvm. For å få et mer korrekt investeringsnivå bør dette trekkes ut av
vedlikeholds-/ombyggingsprosjektene dersom heisprosjektet isoleres som eget
vedlikeholdsprosjekt.
Andel investering per prosjekt i bygg 103:
BUP (U2, U1, P1) ca 1650 kvm
BUP har et anslått investeringsbehov for vedlikehold og ombygging til kontorarealer på ca 24
MNOK, hvor av ca 3,2 MNOK for “andel heisutskifing”. Trekkes heis ut av kostnadsanslaget blir
investeringsbehovet: ca 21 MNOK.
Dagkirurgi (P2) ca 900 kvm
For dagkirurgiprosjektet tilsvarer “andel heisutskifting” ca 1,7 MNOK.
Poliklinikk (P2) ca 800 kvm
For poliklinikkprosjektet (del som omfatter 2.etasje i bygg 103) tilsvarer “andel heisutskifting” ca
1,6 MNOK
Rokadeareal – poliklinikk fra 6. etasje ca 600 kvm
For erstatningsarealet i plan 1 (for rokaden til sengepostoppgraderingen) tilsvarer dette ca 1,2
MNOK
Øvrige arealer i bygg 103 ca 7300 kvm
For øvrige arealer som det planlegges kun vedlikehold (TG3) utgjør kostnad for heis ca 14 MNOK
Ved en slik oppsplitting av kostnader blir usikkerheten stor. Likevel, i denne fasen gir dette en
mulighet for å gjøre en planlagt periodisering av prioriterte ombyggings- og
vedlikeholdsprosjekter.

15.4 Kongsberg sykehus
15.4.1 Sikker strømforsyning
Ferdigstillelse av sikker strømforsyning ved Kongsberg sykehus er kostnadsanslått til totalt 39
MNOK, hvor av 27 MNOK (del A + del B + del C og deler av del D) gjennomføres som et samlet
sikker strømforsyningsprosjekt og 12 MNOK (del D) gjennomføres i forbindelse med planlagt
vedlikehold/ombyggingstiltak.
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15.4.2 Vindusrehabilitering
Vinduer, tak og fasade bør prinsipielt tas samtidig, område for område. Dette av hensyn til rigg og
drift, men også i forhold til å koordinere kontrakter.
Det er fra MultiMapkartleggingen anslått et vedlikeholdsbehov for å utbedre vinduer/ytterdører på
samlet ca 12 MNOK. Disse fordeler seg på bygg A,B,C,D,E, men ikke i alle etasjer.
Kartleggingen viser at bygg B utgjør halvparten av behovet. For å gjøre en forenkling i denne
forprosjektfasen, og samtidig gjøre det mulig å skille ut vindusrehabiliteringen som eget prosjekt,
gjøres det en reduksjon av vedlikeholdsbehovet i bygg B tilsvarende 6 MNOK. Reduksjonen
fordeles på prosjektene; Avd. for bildediagnostikk (Radiologi), poliklinikk og operasjon med 2
MNOK hver. De resterende 6 MNOK inngår i vedlikeholdsbehovet for byggene ACD og E, men
kompenseres ikke på tilsvarende på i vedlikeholdsprosjekter her. Det vil da gi en kjent
overestimering av investeringsplanen med 6 MNOK.
Operasjon (B3) bygg B
Idefase viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på 26 MNOK, korrigert for eget
vindusprosjekt = 24 MNOK
Avd. for bildediagnostikk, Radiologi (P2) bygg B
Idefase viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på 18 MNOK, korrigert for eget
vindusprosjekt = 16 MNOK
Poliklinikk (P1) bygg B
Idefase viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på 14 MNOK, korrigert for eget
vindusprosjekt = 12 MNOK

15.4.3 Fasaderehabilitering
Fra MultiMap-kartleggingen er det anslått et vedlikeholdsbehov for å utbedre fasade på fløy A og C
på ca 1-2 MNOK. Det er også et behov på deler av fløy D. Dette er lagt inn som eget
vedlikeholdsprosjekt i investeringsplanen, men de øvrige vedlikeholdsanslagene for de samme
fløyene er ikke justert. Det betyr at det i investeringsplanen ligger doble kostnadsanslag for disse.
Dette antas å inngå normal usikkerhet for den totale investeringsrammen for Kongsberg sykehus.

15.4.4 Yttertak, takrenner, nedløp
Fra MultiMap-kartleggingen er det bemerket at yttertak, takrenner og nedløp for bygg A, D og E har
tilstandsgrad TG3. Dog er det lagt nytt takbelegg for A og D i henholdsvis 2015/2016. Dette er type
tiltak som bør håndteres samlet for alle etasjer, og mulig også for flere bygg. Investeringsplanen
har medtatt prosjekt for dette med kostnadsanslag på ca 9 MNOK.
Sengepostoppgradering (P2,P3,P4) fløy D + rokadeareal i A1
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på til sammen ca 58 MNOK., korrigert for
eget yttertak, takrenner og nedløpsprosjekt = ca 55 MNOK
Poliklinikk (P1) bygg D
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 15 MNOK., korrigert for eget
yttertak, takrenner og nedløpsprosjekt = ca 14 MNOK
Bygg E
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på til sammen ca 10 MNOK for bygg E.,
korrigert for eget yttertak, takrenner og nedløpsprosjekt = ca 9 MNOK
Intensiv/oppvåkning (P3) bygg A
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Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 20 MNOK., korrigert for eget
yttertak, takrenner og nedløpsprosjekt = ca 19 MNOK
Vedlikehold av øvrige etasjer i fløy A (U, 2 og 4)
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 25 MNOK., korrigert for eget
yttertak, takrenner og nedløpsprosjekt = ca 23 MNOK

15.4.5 Sprinkling
Fra kartleggingen av tverrgående teknisk infrastruktur (idefasen) er det anslått et
investeringsbehov på ca 20 MNOK for sprinkling av Kongsberg sykehus. Det er behov for både
sprinkelsentral for spredenett. Dette er identifisert som et eget prosjekt i investeringsplanen, må
koordineres med planlagte ombyggingsprosjekter.

15.5 Ringerike sykehus
15.5.1 Sikker strømforsyning
Ferdigstillelse av sikker strømforsyning ved Ringerike sykehus er kostnadsanslått til totalt 34
MNOK, hvor av 24 MNOK (del A + del B + del C og deler av del D) gjennomføres som et samlet
sikker strømforsyningsprosjekt og 10 MNOK (del D) gjennomføres i forbindelse med planlagt
vedlikehold/ombyggingstiltak.

15.5.2 Yttertak, takrenner og nedløp
For B-fløyen er det registrert TG3-avvik for yttertak, takrenner og nedløp. Kostnadsanslaget for
denne bygningsdelen er ca 2,2 MNOK, dog med høy usikkerhet.
Kvinne/barn-prosjektet har behov for etablering av teknisk bygg på taket av bygg B og i den
forbindelse utbedres taket. Disse kostnadene ligger derfor inne i kostnadsanslaget for
kvinne/barn-prosjektet, og bør gjøres samtidig med dette ombyggingsprosjektet.
Kostnadsanslaget tilsvarer ca 855 kr pr kvm (totalt 2573 kvm for utbedring av TG3 i fløy B). I 3.dje
etasje blir dette ca 0,5 MNOK. Dette betyr at de øvrige etasjene bør “gi fra seg” til sammen 1,7
MNOK til kvinne/barn-prosjektet, for å utbedre yttertak, takrenner og nedløp. Dette er ikke justert i
investeringsplanen da delsummene antas å bli så må at de inngår i normal usikkerhet for den totale
investeringsrammen for Ringerike sykehus.

15.5.3 Vinduer og ytterdører
Det er registrert TG3-avvik på vinduer i fløyene A,B,C,D og E, i alle etasjer, for til sammen ca 22,4
MNOK (høy usikkerhet).
Vinduene i 3. etasje bygg A og B gjøres samtidig med kvinne/barn prosjektet og kostnadsanslaget
ligger fra MultiMap kartleggingen inne i kostnadsanslaget fra idefasen. Det er dog en utfordring å få
gjennomført vindusrehabilitering innenfor årsbudsjettene, så det vurderes å utbedre kun enkelte
av vinduene og ta øvrige vinduer ved en annen anledning. Kostnadene for vindusrehabiliteringen
er medtatt i de tidlige anslagene fra idefasen.
TG3- avvikene på vinduer gjelder for flere bygg som ihht investeringsplanen skal vedlikeholdes
eller ombygging sent i investeringsperioden. Dersom det skal prioriteres å bytte vinduer tidlig i
perioden er det en utfordring å få dette til innenfor årsbudsjettene, fordi det allerede er foreslått
disponering av andre ombyggings(vedlikeholdsprosjekter) i disse årene.
Avd. for bildediagnostikk, Radiologi (ny plassering)
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For å avsette en «øremerket» investeringsramme for flytting av avd. for bildediagnostikk er det
benyttet samme metodikk som om dagens areal skulle oppgraderes/ombygges. Det er valgt å ikke
redusere dette kostnadsanslaget selv om vindusprosjektet vises som eget investeringsprosjekt.
Operasjon (dagkirurgi) (B2)
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 11 MNOK., korrigert for eget
vindusprosjekt = ca 10 MNOK
Samlet poliklinikk (FDC1)
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 25 MNOK., korrigert for eget
vindusprosjekt = ca 22 MNOK
Oppvåkning/intensiv (AG2)
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 10 MNOK., korrigert for eget
vindusprosjekt = ca 8 MNOK
Operasjon (døgn) (C2)
Idefasen viser et vedlikeholdsbehov for å lukke TG3-avvik på ca 9 MNOK., korrigert for eget
vindusprosjekt = ca 8 MNOK
Øvrig vedlikehold (ikke ombygging)
Idefasen viser et øvrig vedlilkeholdsbehov, uten ombygging, for å lukke TG3-avvik på ca 52 MNOK.,
korrigert for eget vindusprosjekt = ca 42 MNOK
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16 OVERORDNET TIDSPLAN
Basert på foreslått investeringsplan er det satt opp en overordnet tidsplan for alle planlagte
prosjekter i den kommende 10-årsperioden. Under vises tidsplan fordelt på den enkelte klinikk,
samt overordnet koordinering.
Planlegging og organisering
Forprosjekt, detaljprosjektering
Bygging

Tabell 26: Tidsplan, porteføljestyring og koordinering. Kostnader ikke medtatt i BRK, men håndteres
kontinuerlig av den valgte organisering av BRK-prosjektprogrammet.
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
Felles
Felles

BRK-forprosjekt
BRK

Porteføljestyring og koordinering

16.1 Bærum sykehus
Tabell 27: Overordnet tidsplan, prosjektprogram (pr mai 2017) for Bærum sykehus
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum
Bærum

Erstatningsarealer for styrerom og kontorer
Laboratoriemedisin
P1
Dagkirurgi
Vedlikehold og utvidelse av dagkirurgi
Poliklinikk
Lukke TG3 i vestfløy
Sikker strømforsyning
Fase 1
Sikker strømforsyning
Fase2
Avløpsrør
Sprinkling
Operasjon, sterilsentral
Observasjon
101 P3
Kontorløsning (erstatningslokaler)
Vedlikehold og ombygging til kontor
Sengepostoppgradering
Planlegging
Sengepostoppgradering
Flytte / reetablere poliklinikk
Sengepostoppgradering
Sengepost 1
Sengepostoppgradering
Sengepost 2
Sengepostoppgradering
Sengepost 3
Sengepostoppgradering
Sengepost 4
Sengepostoppgradering
Sengepost 5
Sengepostoppgradering
Sengepost 6
Postop./intensiv
Mindre utbedringer (isolat)
Postop./intensiv
Generelle ombygging / vedlikehold
Radiologi
Etablering av modalitet under akuttmottak
Radiologi
Ombygging og vedlikehold av rad.av.
Akuttmottak / stillerom
Øke kapasitet
Fasaderahabilitering
Fasade østside+ øvrig (GBS)
Vindusutskiftinger
Fasade Sør 2.- 3. etg
Vindusutskiftinger
Hele etasjen inkl BUP
Vedlikehold operasjonsavdeling
TG3, hovedsakelig elektro og himling
Vedlikehold sterilsentral
Heisutskifting
Vedlikehold uten ombygging FDVU lager etc.
Vedlikehold uten ombygging Fødeavd.
Vedlikehold uten ombygging Administrasjon
Vedlikehold uten ombygging Prestetjeneste
Vedlikehold uten ombygging Gamle kjøkken (disp.arealer) Midfløy
Vedlikehold uten ombygging Nordfløy/operasjonsfløy GBS
Vedlikehold uten ombygging Vestfløy GBS
Vedlikehold uten ombygging Poliklinikk
Vedlikehold uten ombygging Sentralkjøkken
Vedlikehold uten ombygging Sengepost (føde/barsel/gyn) - nord
Vedlikehold uten ombygging Gyn pol
Vedlikehold uten ombygging Sengepost (føde/barsel/gyn) - syd
Vedlikehold uten ombygging Lab/adm/blodbank etc
Vedlikehold uten ombygging Teknisk rom
Vedlikehold uten ombygging Poliklinikk
Vedlikehold uten ombygging Kontor etc
Vedlikehold uten ombygging Beredskap (lager)
Vedlikehold uten ombygging Vedlikehold
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16.2 Ringerike sykehus
Tabell 28: Overordnet tidsplan, prosjektprogram (pr mai 2017) for Ringerike sykehus
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
Ringerike
HSS

Føde/barsel/gyn
Byggetrinn 1
Føde/barsel/gyn
Byggetrinn 2
Føde/barsel/gyn
Byggetrinn 3
Føde/barsel/gyn
Midtføly
Sikker strømforsyning
Fase 1 (A og B)
Sikker strømforsyning
Fase 2
Radiologi
Erstatningslokaler (flytting sengevask…)
Radiologi
Ny plassering radiologi
Radiologi
Ekspedisjon (sambruk med poliklinikk)
Samlet poliklinikk
Bygning F,C,D + I
Sterilsentral
Vedlikehold
Oppvåkning, intensiv, anestesi Postop-intensiv, dialyse
Dagkirurgi
1 stue
Operasjon
Sikker strømforsyning
Operasjon
Ombygging ny stue og funksjonell tilpasning + vedlikehold
Utskifting vinduer
A,B,C,D,E (uten 3. etasje)
Avløpsrør
A,D, E (B sammen med Kvinne/Barn)
Vedlikehold
Kjeller / lager / FDVU (A,B,C,E)
Vedlikehold
Hovedinngang, kiosk og kontor
Vedlikehold
Evt benyttes som erstatningslokale (G, 1.etg)
Vedlikehold
Resten av A-bygget
Garderobe
G, U1
Tekniske rom
Lukke TG3
Hallingdal sjukestugu
Vedlikehold, strømforsyning, adgangskontroll

16.3 Kongsberg sykehus
Tabell 29: Overordnet tidsplan, prosjektprogram (pr mai 2017) for Kongsberg sykehus
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
1.kv
2.kv.
3.kv.
4.kv.
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg

Medisinrom intensiv
Radiologi
Radiologi
Radiologi
Bunnledninger
Sikker strømforsyning
Sikker strømforsyning
Intensivavdeling
Sprinkling
Sengepostoppgradering
Sengepostoppgradering
Sengepostoppgradering
Fasade
Poliklinikk oppgradering
Vinduer og ytterdører
Yttertak, takrenner, nedløp
Adgangskontrollsystem
Vedlikehold
Laboratorie
Akuttmottak, observasjon
Tekniske rom
Hovedinngang mm
Sentrallager mm
Vaktrom
Akuttmottak, observasjon
Føde /barsel - sengeområde
Tøyhåndtering
Sentrallager mm
Sentralkjøkken, kantine, lab
E-bygget
Operasjon
Operasjon
Garderober/Ergo-fysio
Apotek/lager, tekniske rom
Dagområde, dialyse mm
Tekniske rom

Multifunksjonslab
CT
Generell ombygging
Fase 1
Fase 2
Vedlikehold, mindre oppgradering

Erstatningsarealer
2.etg, 3. etg, 4. etg
Beis modulbygg, + fasadeoppgradering A,C
B-fløy + D-fløy
Bygg A,B,C,D,E
A,D,E
D
Bytte kjølemedium
Utbedre vann og sanitær, varme
Utvide mottaksrom
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme
Utbedre vann og sanitær, varme, ventilasjon, kjøling, strøm, tele/automatson
Utbedre vann og sanitær, varme,elkraft og tele/auto, noe innvendig kledning og fast invetnar i kjeller
Sikker strømforsyning, Gr2 rom operasjon
Utbedre vann og sanitær, varme, strøm
Utbedre vann og sanitær, varme, strøm
Utbedre vann og sanitær, varme, strøm
Utbedre vann og sanitær, varme, strøm
Utbedre vann og sanitær, varme, ventilasjon, kjøling, strøm, tele/automatson, avfall mm
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17 ORGANISERING OG STYRING – PROSJEKTPROGRAM
17.1 Porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring
«BRK – prosjektet» består av en rekke enkeltstående investeringstiltak som enten kan
gjennomføres ganske isolert eller som har stor grad av påvirkning på både andre investeringstiltak,
arealer som ikke inngår i prosjektet, på ansatte rundt prosjektet, på andre investeringsbehov etc.
Felles for dem er at de gjennomføres for å oppnå BRK-prosjektets overordnede mål om å heve
kvaliteten på byggene, og samtidig sikre et definert kapasitetsbehov i år 2030.
Samtidig med BRK-prosjektet vil det pågå andre aktiviteter som berører byggene, som for
eksempel ordinært vedlikehold/service. For å sikre en planmessig god gjennomføring av BRKprosjektene, og for å sikre at disse forholder seg til de forutsetninger og rammer som er gitt er det
nødvendig å definere en organisering og styrings om er tilpasset både eksisterende organisasjon i
Vestre Viken HF og samtidig sikrer behovene for slik styring i BRK-prosjektet.
Utfordringen med mange prosjekter, flere ledelsesnivåer, og mange interessenter er velkjente
problemstillinger og kan bl.a. medføre at prosjekter ikke oppnår de forventete målene, eller at de
ikke bidrar til oppnåelse av virksomhetens mål og strategier. Mangel på riktige ressurser,
vanskelige beslutningsveier, manglende eierstyring, sub-optimalisering grunnet mange
interessenter og dårlig koordinering kan være medvirkende årsaker som forsterker dette.
Målet er derfor å finne en optimal modell for styring og organisering av alle prosjekter slik at de
bidrar til oppnåelse av virksomhetens mål og strategier.
I et miljø med flere prosjekter som påvirker hverandre på ett eller annet vis, men som til sammen
leder til at virksomheten oppnår fastsatte mål og strategier, vil man ofte organisere dette i et
prosjektprogram.

17.2 Eierstyring
Eierstyring et begrep for å tydeliggjøre ledelsens rolle i forhold til prosjekter. Eierinvolvering
gjelder både å velge riktige prosjekter, men også at de riktige prosjektene gjennomføres riktig.
Organisering av prosjektprogrammet og dens beslutningsstruktur bør gjenspeile dette ved at
prosjektprogrammets eier involverer øvrig ledelse i de beslutninger som skal tas både innenfor
prosjektprogrammets rammer, men også dersom det oppstår noe som gjør at disse rammene
utfordres.

17.3 Programstyring
BRK-prosjektet anbefales å styres som et program og bør inngå i virksomhetens porteføljestyring
som et viktig element i å oppnå virksomhetens strategisk mål.
Til forskjell fra prosjektstyring, hvor det er leveransen av de ulike prosjektoppgavene som styres
(leveransene), så er det i programstyringen programmets ulike prosjekter som styres på
overordnet nivå.
Typiske oppgaver i programstyringen (for til eksempel et programkontor) vil være:
 Utvikle og vedlikeholde standarder, prosedyrer og retningslinjer for prosjektene i
programmet/organisasjon.
 Årlige oppdateringer av det samlede prosjektprogrammet
 Avdekke og koordinere avhengigheter mellom prosjektene
 Utvikle nødvendige beslutningsunderlag, rapporter mm
 Gevinstrealisering
 Kvalitetssikring, risikovurderinger mm
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Viktige momenter for god programstyring:












Tydelig organisering for effektive beslutninger innenfor prosjektprogrammets rammer
Tydelig organisering for effektive beslutninger når det oppstår noe som gjør at rammene
utfordres. Det gjelder for eksempel varsel om nye behov (nye tiltak/prosjekter) som ikke
opprinnelig er definert i prosjektprogrammet. Eventuelle varslede overskridelser av
programrammen, eller beslutning om disponering av et eventuelt «overskudd», etc.
Klare rollebeskrivelser som tydeliggjør hvor beslutninger tas, og hvem som utarbeider
underlag/anbefalingene for beslutningene.
For BRK er det viktig å avklare skillen mellom BRK-programstyring og de øvrige
«prosjektinteressentene». Det vil si at organiseringen av programkontoret og de øvrige
budsjetteiere for MTU, GRU, IKT og INV.
Etablert prosjektgjennomføringsprosess, basert på Vestre Vikens erfaring og for øvrig beste
praksis i markedet.
Forutsigbare rammer. Årlig budsjettdisponering avhenger av økonomisk langtidsplan. En
endring av til en hver tid neste års tilgjengelige investeringsramme gjør
prosjektprogrammet uforutsigbart. En forutsetning for stabil gjennomføring gjør at det
tidlig varsles om hva som blir tildelt av investeringsramme for neste budsjettår.
Gode rutiner for koordinering av investesringsbehov- eller endringer mellom de ulike
budsjettaktørene (BRK, MTU, GRU, IKT og INV).
Tydelig eierskap til gevinster, og ansvar for realisering av disse.
Forventningsavklaring og kultur. En viktig forutsetning for å gjennomføre et
prosjektprogram innenfor gitte rammer (tid, kostnad og kvalitet) er å være tydelig på
hvilke forutsetninger programmet har, hva som forventes av omfang og felles forståelse av
det overordnede målet med programmet. Det må utvikles en kultur der man tror på
virksomhetens mål.

For å sikre vellykkede prosjekter og/eller program er det erfaringsvis løftet fram noen viktige
momenter:







Prosjektkompetanse. Systematisk bygge prosjektkompetanse i hele virksomheten
Sikre en enhetlig måte å gjøre prosjekter og programmer på (standardisert og
implementert prosjektmodell)
Tydeliggjøre ledelsens ansvar gjennom prosjekteierstyring
Profesjonaliserer prosjektlederens og programlederens rolle
Ha moderne styringssystem (IKT-løsning) der det man finner en samlet informasjon
Fokus og systematikk (rammeverk) for kontinuerlig forbedring.

17.4 Organisering – Vestre Viken HF
BRK forprosjektfasen har vært organisert med en samlet prosjektgruppe som med sin
prosjektleder har rapportert til tre styringsgrupper. Det er i mandatet oppgitt tre
prosjektansvarlige; klinikkdirektør for Bærum sykehus, klinikkdirektør Ringerike sykehus og
klinikkdirektør for Kongsberg sykehus. Prosjektet har blitt gitt èn ramme, som skal fordeles
mellom sykehusene. For videre arbeid med prosjektprogrammet vil det være en fordel for
koordineringen, gjennomføringen og rapporteringen at dette organiseres med èn samlet
styringsgruppe. Flere av oppgavene går på tvers av de tre sykehusene, til eksempel investeringer
for medisinsk utstyr og IKT. Dette skal koordineres med BRK programmet. Det gjelder også øvrig
intern service, ved eventuelle investeringer her.
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Figur 9: Organisasjonsstruktur i Vestre Viken HF

Figuren over viser organisasjonsstrukturen i Vestre Viken HF. Organisering av BRK prosjektet
videre må tilpasses denne strukturen, men det er også viktig å organisere prosjektet på en slik
måte at det kan tas raske beslutninger, at riktige aktører er involvert og at det tydelig fremkommer
i prosjektorganisasjonen hvem som har ansvar for hva.
Forslagsvis bør det ligges et koordinerende nivå, evt. programkontor, (direkte under Klinikk intern
service) som har som oppgave å forvalte det prosjektprogrammet som besluttes. Programkontoret
har som hovedansvar å følge opp besluttede årsinvesteringer for BRK, koordinere disse med øvrige
investeringer (til eksempel medisinteknisk utstyr, service/ordinært vedlikehold, IKTinvesteringer, etc.) og i tillegg forberede underlag for beslutning om neste periodes BRK
investeringer.
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Figur 10 : Prinsippstruktur for ansvarsnivåer og rapportering i prosjektprogram

Prosjektansvarlig, utnevnt av eier, er klinikkdirektør KIS
Strategiske investeringer i Klinikk for intern service håndteres i dag av en porteføljekoordinator
som er sekretariat for SIKIS. Dette organet operer innenfor KIS’s fullmakter og gjør endelige
prioriteringer på budsjettene for MTU, GRU, IKT. Det konsulteres på forhånd med klinikkdirektører
og fagdirektør før endelig prioritering av årlig investeringsbudsjett. Unntaket er prioriteringer som
er gjort i foretaksledelsen. Dette gjelder i hovedsak MTU.
Et programkontor vil kunne være en noe forsterket funksjon med koordinerende rolle for å lage
underlag til SIKIS. Både ved planlegging av bygg, utstyr og byggnær IKT. Oppgaven blir således å
forvalte årets budsjett, koordinere mellom de ulike budsjetteiere og forberede forslag til nest
årsbudsjett. Innspill skal da komme fra Klinikk Bærum/Ringerike/Kongsberg på lik linje som for
KMD.
Endringsforslag i forhold til investeringer bør behandles av prosjektkontoret.
Klinikkdirektør Intern Service fremmer forslag til endringer i investeringsplanen og endringer i
periodiseringen, samt forslag til neste års disponeringer til foretaksledelsen.

17.5 Prosjektmodell i Vestre Viken HF
17.5.1 Modellbeskrivelse
Vedtatt prosjektmodell i Vestre Viken er i prinsipielt som vist nedenfor.
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Figur 11: Prosjektgjennomføringsmodell, Vestre Viken HF

Det er samme modell som benyttes i alle foretakene i Helse Sør Øst. Den skal sørge for et
standardisert utviklings- og beslutningsløp i investeringsprosjektene.

Figur 12: Detaljert gjennomføringsmodell, med aktiviteter og beslutningspunkter

I Vestre Viken er modellen litt forenklet ved gjennomføring av mindre prosjekter som ikke behøver
fullt så omfattende beslutningsgrunnlag som de større. Konsept- og forprosjektfase gjennomføres
uten mellomliggende beslutning.

17.6 Rullering og prioritering/periodisering
Planen må inngå i årlig budsjettarbeid og ved rullering av økonomisk langtidsplan. Særlig for
anordning av utstyrsbudsjetter i forhold til planlagte byggeprosjekter. Av hensyn til brukere og
prosjektorganisasjon vil det være gunstig med et jevnest mulig tempo i gjennomføringen. Det
betinger mest mulig like årlige budsjetter.
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17.7 Koordinering og forankring av investeringer fra ulike finansieringskilder
Et prosjekt i prosjektprogrammet kan ha flere finansieringskilder i tillegg til BRK. De viktigste
kildene er finansiering av medisinteknisk utstyr, grunnutrustning, ikt og inventar (møbler). Det er
svært viktig å sikre nødvendige avsetninger på neste års investeringsbudsjett for alle
finansieringskildene for ikke at arealer skal stå ferdige, men ikke klare for ibruktakelse som følge
av at viktig utstyr mangler.
BRK programmet vil kunne danne basis for en forutsigbar planlegging av utstyr. Planen gir et
utgangspunkt for overordnede budsjettavsetninger for tilhørende utstyrsinvesteringer. Ved tidlig
programmering og forprosjektering vil utstyrsplanlegging kunne detaljere utstyrslister og bidra til
større sikkerhet for neste års budsjett. Tilsvarende også for grunnutrustning- og IKT-behov.
Prosess for prosjektprogrammet:
 For å sikre forankringen av neste års investeringer må behovene koordineres før endelig
budsjettforslag foreligger. Dette er en prosess som må gå i forkant av budsjettarbeidet
(høsten). I praksis betyr dette at alle «budsjetteiere» må representeres i ett felles
planleggingsorgan for kontinuerlig å koordinere tiltakene i BRK-programmet. På denne
måten vil endringer i planen kunne vurderes faglig også fra utstyrsperspektiv. I enkelte
tilfeller vil det være nødvendig å flytte allerede planlagte byggetiltak for å gi en bedre
koordinering med planlagte utstyrsutskiftinger, og vise versa.
 Et prosjekt i BRK prosjektprogram skal ikke godkjennes for gjennomføring før alle
budsjetteiere har godkjent belastningen for respektive finansieringskilder.
Ordinære utstyrsanskaffelser/-utskiftinger som ikke er «trigget» av inventeringene i BRKforprosjekt må også koordineres inn mot prosjektprogrammet. Både for å gi et riktig anslag for
årlig totalt investeringsbehov for MTU/IKT/GRU (planlagte anskaffelser + BRK behov), men også
for å samle alle tiltak knyttet til et areal for å forstyrre virksomheten minst mulig.
Behandling av endringer i BRK prosjektprogrammet er en viktig oppgave for prosjektets
styringsgruppe(r).
Prosess i det enkelte delprosjektet:
 Identifisering og planlegging av utstyr gjennom brukerprosess og prosjektering.
 Utstyr listes opp og kategoriseres i 4 kategorier iht HPU (MTU, IKT, GRU, INV). Det må også
fremkomme hvilket byggetrinn utstyret tilhører (altså hvilket årsbudsjett det berører).
 Listen sendes ut til delprosjektets ansvarlige for MTU, GRU, IKT og INV for avklaring om
nyanskaffelse eller gjenbruk, og gjennomgås i felles møte for endelig avklaring. Eventuelle
gråsonetilfeller eller uenigheter meldes til prosjektleder/programleder BRK som sørger for
avklaring i linjen.
 Behovet for anskaffelse meldes til respektive budsjetteier i forbindelse med utarbeidelse av
«neste års» disponering av investeringsramme.
 Prosjektet godkjennes for gjennomføring først når alle involverte finansieringskilder har
godkjent sine budsjettandeler. Se kapittel om organisering- og styring av
prosjektprogrammet.
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17.8 Typisk organisering av prosjekt i Vestre Viken
Bygge- og ombyggingsprosjekter i Vestre Viken organiseres som regel etter størrelse, kompleksitet
og om det må oppdeles i faser med separat finansiering fordi det spenner flere budsjettår. Dette gir
føringer for entreprisestrategi, som i sin tur avgjør hvilke roller som må med i
prosjektorganisasjonen.
Tabell 30 : Typiske roller, -beskrivelser og ansvar for gjennomføring av byggeprosjekter

Rolle
Prosjekteier

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Klinikk-kontakt

Byggeleder

PGL

KP
KU
Brukergruppe
Evt. andre

Ansvar
Prosjekteier er den juridiske person som har eieransvaret for og
eierrettighetene til prosjektene, og som i utgangspunktet bærer risikoen
for prosjektenes kostnader og bruksverdi.
Prosjekteier er den sentrale oppdragsgiver -byggherre - for utviklingen
og gjennomføringen av prosjektet.
Prosjekteier beslutter og finansierer program/prosjekter. Finansiering
skjer i årlige budsjetter.
Prosjekteier er Byggherre etter byggherreforskriften.
Prosjektansvarlig er den sentrale oppdragsgiver for utvikling og
gjennomføring av prosjektene.
Leder styringsgruppe BRK. Beslutter operativ organisering. Ansvar for
program/ vedtatt kostnadsramme. Rapporterer til Prosjekteier.
Prosjektleder har ansvar for gjennomføringen av byggesaken på vegne av
byggherre/ tiltakshaver, og har myndighet til å ta beslutninger innenfor
prosjektets styringsramme for økonomi, framdrift og tekniske kvalitet.
Prosjektleder har ofte rollen som byggherrens representant etter
byggherreforskriften. Det inngås da skriftlig avtale med byggherren.
Klinikk-kontakt er det formelle kontaktledd mellom
brukerorganisasjonen og prosjekt-organisasjonen, inklusive
utstyrsplanleggeren. Har ansvar for å framskaffe nødvendige brukerdata
og brukerbeslutninger for å sikre en komplett og rettidig prosjektering,
utbygging og utrustning av virksomheten. Klinikk-kontakt har videre
ansvar for å besørge at relevant og lovfestet informasjon til og fra
brukerne sikres, og at brukernes medinnflytelse i henhold til
arbeidsmiljøloven, overenskomster, hovedavtaler osv. ivaretas.
Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen og skal ivareta
dennes interesser under:
- byggeperioden
- ferdigbefaring og overtagelse
- reklamasjonstiden
Byggesaker gjennomføres i samsvar med VVHF’s prosjektmodell,
kvalitetssikringssystem og dokumenter utarbeidet for det aktuelle
prosjekt.
Prosjekteringsleder er de prosjekterende administrative leder.
Prosjekteringsleder kan etter nærmere avtale også inneha funksjon som
- ansvarlig søker
- HMS-koordinator prosjektering
Koordinator for prosjekteringsfasen. Skriftlig avtale med byggherren.
Koordinator for utførelsesfasen. . Skriftlig avtale med byggherren.
Ivaretar brukernes medinnflytelse i henhold til arbeidsmiljøloven,
overenskomster, hovedavtaler osv. Bidra til løsninger i tidlige faser.
Fagrådgivere og evt utstyrsrådgivere engasjeres i de aller fleste prosjekter.
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18 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)
18.1.1 SHA, bygge- og anleggsplasser
SHA-begrepet rettet mot arbeidstakerne på bygge- og anleggsplasser.
Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til
mange ulykker. SHA er et begrep som er hjemlet i Byggherreforskriften. Byggherreforskriften
tillegger byggherre ansvar for at hensynet til Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø på bygge- eller
anleggsplasser blir ivaretatt. Det framkommer konkrete plikter, oppgaver og ansvar knyttet til
ulike roller som er definert i Byggherreforskriften. God forståelse for - og evne til å følge krav og
plikter i Byggherreforskriften fører til et godt og sikkert arbeidsmiljø.
Byggherreforskriften trer i kraft og gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet, og omfatter:
 oppføring av bygninger
 innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid.
 montering og demontering av prefabrikkerte elementer
 riving, demontering, ombygging og istandsetting, sanering og vedlikehold.
 alminnelig anleggsvirksomhet, for eksempel tunneler og bruer.
 graving, sprenging og annet grunnarbeid.
 annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel
midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- eller
anleggsplassen.
Byggherren skal sikre at pliktene som er pålagt koordinatoren, de prosjekterende, arbeidsgiverne
og enmannsbedriftene i denne forskriften blir gjennomført.
Byggherren skal stille krav om at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet i henhold til internkontrollforskriften.
Byggherren kan skriftlig avtale at en fysisk eller juridisk person skal gjennomføre konkrete plikter
på vegne av byggherren. For eksempel om hvem som skal:
 utpeke koordinatorer.
 sørge for plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. (SHA-plan)
 sende forhåndsmelding til Arbeidstilsynet.
Byggherren kan med andre ord delegere visse oppgaver til byggherrens representanter.
Prosjektleder for planlegging/prosjektering utpeker koordinator for prosjektering (KP). VVHF har
ramme avtale for denne oppgaven.
Prosjektleder for gjennomføring utpeker koordinator for utførelse (KU), VVHF kan videreføre KP,
eller benytte Byggeledelse eller hoved entreprenør, eller bestemme å være KU selv.
For alle delegerte koordinator roller skal det utarbeides skriftlig avtale.
Byggherreforskriften tar ikke for seg sykehus i drift med koordinering av konsekvenser av HMS til
personell og pasienter. Her må verneombud, brannvernleder, eiendomsdrift og berørte klinikker
foreta nødvendig ROS analyser og eventuelle justeringer i egne rutiner. Dette følger av
internkontroll forskriften.

18.1.2 HMS for sykehus i drift:
Byggeprosjekter under sykehus i drift gir risikomomenter også for personal og pasienter på
sykehuset. Et byggeprosjekt kan derfor ha konsekvenser som det bør planlegges for av sykehusets
ansvarlige. Det følger av internkontrollforskriften slik ansvar for tilpassing av planer.
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Det er vanlig at Prosjektleder i detalj prosjektfase inviterer til et orienteringsmøte vedrørende
risikoelementer i byggeprosjektet. Deretter vil verneombudet sørge for koordinering mot
sykehusets ansatte og dertil hørende ansvar koordinering mot pasientene.
Tiltak som må gjøres for at å minske risiko fra byggeplassen må ansees som følgekostnader av
byggeprosjektet.
Referanser:
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78179
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
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19 ØKONOMI
19.1 Investeringskostnader i henhold til investeringsplan
Investeringskostnadene er rammestyrt basert på økonomisk langtidsplan for hele helseforetaket.
Det er lagt til grunn at Vestre Viken HF i den kommende 10-års perioden har bærekraft til å gjøre
bygginvesteringer på 1600 MNOK (kostnadsramme i 2016-kr) i tillegg til de investeringene som
gjøres knyttet til nytt sykehus i Drammen. Det er på denne bakgrunn en forutsetning at
prosjektporteføljen i BRK-prosjektene ikke svekker VVHF’s bærekraft ift forutsetningene i
økonomisk langtidsplan (ØLP). Samtidig er det ikke lagt til grunn prosjektspesifikk dekning av
kapitalkostnader, men selvsagt at driftskostnadene samlet sett ikke øker som følge av
investeringene. Dersom det realiseres netto driftsøkonomiske gevinster, kan dette bidra til økt
investeringskapasitet.

19.2 Håndtering av prisstigning
Beregningsgrunnlaget for prosjektkostnadene var i utgangspunktet målt i forventede
prosjektkostnader per desember 2015. Det er senere fastlagt at prosjektets ramme for forventede
kostnader (styringsmål) er på 1600 MNOK målt i 2016-kr. Det naturlige er da å legge prisnivået
medio 2016 (juni) til grunn for indekseringen av styringsmålet på 1600 MNOK. Fra 2016 og
framover kan dette gjøres på to ulike måter:
1. I samsvar med den generelle reguleringen som gjøres årlig i statsbudsjettet fra
departementet til helseforetakene (f.eks. fra 2016 til 2017, 2,6 % økning, jf. St.prp. nr. 1,
HOD, s 84).
2. Spesifikt knyttet til en kostnadsindeks for byggesaker, f.eks. SSB’s byggekostnadsindeks for
boligblokk (3,2 % økning mars 2016 til mars 2017).
Alle former for indeksering er basert på en samlet vekting av en «kurv» av varer og tjenester (inkl.
lønn), som ikke vil stemme helt for et konkret objekt, slik som summen av BRK-prosjekter. Derfor
vil indekseringen uansett bli en «ca.-tilnærming». Som det framgår ovenfor er det en beskjeden
forskjell på disse to indeksene fra 2016-nivå til 2017-nivå, men det vil i perioder kunne være større
forskjeller.
Ved å legge den første tilnærmingen til grunn vil man i prinsippet sikre et godt samsvar med den
bærekraftvurderingen som ble gjort når investeringsrammen på 1600 MNOK ble fastlagt.
Ved å legge den andre tilnærmingen til grunn vil man i prinsippet sikre at man kan gjennomføre det
omfanget av byggeaktivitet som var intensjonen når rammen på 1600 MNOK ble fastlagt.
Over en 10-års periode vet vi ikke om byggekostnadene vil utvikle seg særlig annerledes enn den
kompensasjonen som blir beregnet for drift av helseforetakene, og ut fra dette innarbeidet i hvert
års statsbudsjett. Men det er mest vanlig å indeksere byggeprosjekter basert på en
byggekostnadsindeks, og det anbefales derfor også gjort i dette tilfellet, med en årlig regulering.
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Basert på denne tilnærmingen vil tallene se slik ut ved justering til fra 2016 til 2017-nivå:
Tabell 31: Prisjustering fra 2016 til 2017

Kostnader faste/løpende kr

Faktiske tall mars
2016-mars 2017

Prisnivå
Beløp disponibelt
Indeks SSB boligblokk
Endring i %

2016
1 600 000 000
173,8

2017
1 650 632 911
179,3
1,0316

Dersom vi ser på hele gjennomføringsperiode, ser bildet slik ut:
Tabell 32: Prisjustering for investeringsperioden 2017-2026
Kostnader faste/løpende kr
Prisnivå
Beløp disponibelt
Indeks SSB boligblokk
Endring i %
Medgått beløp løpende kr
Medgått beløp i 2016-kr

Endr. mars 2016 - mars 2017 Prognose basert på videreføring av indeksering mars 2016 - mars 2017
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 600 000 000 1 650 632 911 1 607 401 086 1 522 119 590 1 433 795 329 1 337 772 327 1 233 633 285 1 008 387 288
173,8
179,3
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
1,0316
0
92 538 608
131 972 280
132 305 714
137 058 963
141 980 554
256 178 123
260 553 943
0
89 700 000
124 000 000
120 500 000
121 000 000
121 500 000
212 500 000
209 500 000

2024
771 498 957

2025
523 240 644

2026
255 356 420

1,0316
264 308 640
206 000 000

1,0316
275 717 243
208 300 000

1,0316
255 356 420
187 000 000

Dvs. at med den beregningsforutsetningen at byggekostnadsindeksen endrer seg på sammen måte
de neste 9 årene som i 2016-2017, og med den tidsprofilen som ligger i gjennomføringsplanen, så
vil 1600 MNOK i løpende priser tilsvare ca. 1950 MNOK.

19.3 Kostnader som følge av investeringen
19.3.1 Avskrivingskostnader
Når en investering er gjennomført (ferdigstilt), aktiveres denne basert på investeringskostnaden.
Investeringskostnaden regnes normalt som kostnad fra og med forprosjekt og til og med
ferdigstilling. I dette tilfellet vil det være naturlig at det gjelder fra og med forprosjektene knyttet til
det enkelte tiltak.
Avskrivingskostnaden per år avhenger av avskrivingstiden for det enkelte tiltak. Dette vil variere
avhengig av hva investeringstiltaket gjelder, og må derfor vurderes for hvert tiltak. Gjennomsnittlig
avskrivingstid for nye sykehusbygg (inkludert utstyr) ligger vanligvis på 27-30 år. Men ved
ombygging og teknisk oppgradering må dette avklares ut fra hvilke bygningsdeler, jf.
Bygningsdelstabellen (NS3451), som utgjør tyngdepunktet i det aktuelle investeringstiltaket.

19.3.2 Rentekostnader
Dersom investeringen helt eller delvis lånefinansieres (uavhengig av låneform), påløper det
rentekostnader. Dersom investeringen kontantfinansieres gjennom helseforetakets årlige
tilgjengelige likviditet (uten lån), er rentekostnaden i prinsippet lik den renten man alternativt
kunne fått ved alternativ plassering av det samme beløpet. Dvs. at i prinsippet er det alltid en
rentekostnad, men ved årlig kontantfinansiering er det ikke fast praksis at denne synliggjøres som
en del av prosjektkostnaden.

19.3.3 Avdrag
Siden disse investeringstiltakene er basert på kontantfinansiering gjennom helseforetakets årlige
tilgjengelige likviditet, utløses heller ingen avdrag. Dersom investeringen bidrar til opptrekk av
kassakreditt, er dette i prinsippet lånefinansiering, men uten en definert avdragstid.
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19.3.4 Oppsummering av kostnader direkte knyttet til investeringen
Så langt investeringen løses gjennom årlig kontantfinansiering over driften, kan denne delen av
kostnadsbildet forenkles til å bestå av den endring i årlige avskrivingskostnader som
investeringsprogrammet utløser.

19.4 Driftskostnader, gevinster og gevinstrealisering
19.4.1 Kostnader eller gevinster?
Investeringer kan gi både reduserte og økte driftskostnader. I fortsettelsen håndteres dette
gjennom omtale av investeringene effekt på FDV(U)-kostnadene, og deretter effektene på
kjernedriftens kostnader. Om effektene er kostnader, gevinster eller «kostnadsnøytrale», er
avhengig av hva man sammenligner med. Den teoretisk riktige sammenligningen er å sammenligne
med de kostnader man ville hatt over en definert tidsperiode uten investeringen. I praksis er det
imidlertid vanskelig å få fram gode tall for dette, mens det man har er tall for dagens kostnader.
Derfor blir det i slike tilfeller som dette investeringsprogrammet utgjør, primært en
sammenligning med dagens kostnader, samt en supplerende overordnet vurdering av hvordan
dette bildet ville endret seg uten investeringstiltaket.
I tillegg til gevinster som kan måles økonomisk, vil «vedlikeholdsinvesteringer» i stor grad dreie
seg om kvalitative forhold både for pasienter og ansatte. Det gjelder bl.a. sanitærforhold,
ventilasjon, miljø og estetikk, og f.eks. redusert risiko for å måtte stoppe eller begrense driften i
perioder. Gevinster av denne art er viktige for framtidig drift, men vanskelig og til dels umulig å
«prise».

19.4.2 Effekter på FDV(U) - kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold og Utvikling)
For hvert investeringstiltak gjøres det en vurdering av effekten på disse kostnadene. De «tyngste»
enkelt-elementene utgjøres av energikostnader og renholdskostnader. Oppgradering uten å øke
arealet vil i de fleste tilfeller ikke føre til vesentlige endringer i FDV(U)-kostnadene. Men i noen
tilfeller vil man kunne oppnå bedre energieffektivitet, bedre renholdsvennlighet eller lavere
løpende vedlikeholdskostnader. Det kan også være tilfeller der kostnadene øker f.eks. som følge av
at man etablerer tilfredsstillende ventilasjon i et område der men har hatt lite eller ingen
ventilasjon tidligere.
Konkrete analyser gjøres for det enkelte investeringstiltak.

19.4.3 Effekter på kjernedriften
For hvert investeringstiltak skal det også gjøres en vurdering av effekten på kostnadene og andre
effekter knyttet til kjernedriften.
I noen tilfeller vil ombyggings- eller oppgraderingsinvesteringen kunne påvirke arbeidssituasjonen
slik at man kan oppnå bemanningsmessige gevinster.
I andre tilfeller vil ombyggings- eller oppgraderingsinvesteringen kunne påvirke kvalitative sider
ved pasientmiljøet og/eller arbeidsmiljøet, uten at dette direkte kan måles som økonomiske
gevinster. Dette omtales som kvalitative gevinster.
På samme måte som for FDV(U) gjøres konkrete analyser av dette for det enkelte
investeringstiltak.

19.5 Bærekraft på HF-nivå og prosjektnivå
Investeringskostnadene er rammestyrt basert på økonomisk langtidsplan for hele helseforetaket.
Det er lagt til grunn at Vestre Viken HF i den kommende 10-årsperioden har bærekraft til å gjøre
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bygginvesteringer i BRK-prosjektet for 1600 MNOK. Det er på denne bakgrunn en forutsetning at
prosjektprogrammet i BRK-prosjektene ikke svekker VVHF’s bærekraft ift forutsetningene i ØLP.
For å sikre ivaretakelse av den samlede situasjonen på HF-nivå, må disse premissene også vurderes
på prosjektnivå. Dvs. at man for hvert investeringstiltak analyserer de forholdene som er omtalt
ovenfor, og setter dette i sammenheng med den samlede effekten av prosjektprogrammet.

19.6 Styringsramme og kostnadsramme
Idefaserapporten presiserer at kostnadsanslagene for vedlikeholdstiltakene og
ombyggingstiltakene viser forventede prosjektkostnader, P50, (i henhold til NS 3453), hvilket gir
en samling av prosjekter med en samlet forventet investeringskostnad. Dette er videreført og
videreutviklet gjennom forprosjektfasen, med en forventet prosjektkostnad på 1600 MNOK.
Rammebetingelsen presiseres også i prosjektmandatet hvor det står at forprosjektet planlegges
innenfor en ramme på MNOK 1600. (P50 ekskl. utstyr inkl. mva).
Forventet prosjektkostnad, som etter en usikkerhetsanalyse også kalles et P50-estimat, har en lik
sannsynlighet for at sluttresultatet går over som å gå under den forventede kostnaden.
I en metodisk usikkerhetsanalyse er det også vanlig å gjøre vurderinger for å finne en ramme som
gir til eksempel 85% sannsynlighet for ikke å gå over rammen (P85). En usikkerhetsanalyse av BRK
prosjektprogram vil kunne anslagsvis gi et behov for 15-20% i usikkerhetsavsetning. Denne
antakelsen baseres på blant annet følgende to faktorer som drar i ulik retning:
 Et høyt antall enkeltstående investeringstiltak der hvert tiltak er angitt med en forventet
prosjektkostnad (tilsvarende P50 i en usikkerhetsanalyse), vil samlet redusere behovet for
en usikkerhetsavsetning
 Prosjektene i prosjektprogrammet er av ulik modningskarakter, og dreier seg i stor grad om
ombyggings- og oppgraderingsprosjekter som vanligvis har en høyere relativ risikoprofil
enn investering i et veldefinert nybygg. Det ligger i prosjektets natur at usikkerheten er
større tidlig i planleggingsfasen, og spesielt for ombyggingsprosjekter til sammenlikning
med nybygg.
I usikkerhetsstyringen kan to virkemidler kombineres:
 Ha en avsetning for usikkerhet som kan benyttes ut fra definerte kriterier og fullmakter
 Ha en kuttliste som kan veie opp for eventuelle merkostnader (på tiltaks- og/eller på
programnivå)
Med rammestyring vil det være nødvendig å kontinuerlig ta stilling til hvilke kutt, reduksjoner
og/eller endringer i omfang/kvalitet som må gjennomføres for å imøtekomme rammen.
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20 USIKKERHET
20.1 Økonomi
Usikkerhet dreier seg i dette tilfellet om usikkerhet på flere nivåer:
 Om den årlige driften i VVHF gir rom til å finansiere prosjektene iht. oppsatt tidsplan og
planlagt investeringsbeløp per år
 Risikoen for at prosjektkostnadene for investeringstiltakene i dette programmet faktisk
øker mer enn indekseringen av kostnadsrammen
 Alle underliggende forhold knyttet til usikkerhet i kalkyler for prosjektkostnader for det
enkelte investeringstiltaket i investeringsprogrammet (jf. ordinære usikkerhetsanalyser)
 Risikoen for at det dukker opp nye investeringsbehov som må prioriteres foran eller
kommer i tillegg til de som er identifisert
Usikkerhetshåndteringen på programnivå anbefales håndtert gjennom en kombinasjon av tiltak,
dvs. ved bruk av ulike verktøy for usikkerhetsstyring:


En årlig analyse av tidsplan for gjennomføring (framdrift) mot det finansielle
handlingsrommet for det aktuelle året jf. planen for årlige investeringer fram til 2026.
Sørge for at det foreligger en plan som har fleksibilitet til å kunne forsere eller forskyve
investeringstiltak i investeringsprogrammet i tråd med analysens resultater.



Usikkerheten knyttet til investeringskostnaden analyseres i hvert investeringstiltak
(prosjekt) på vanlig måte, slik at det etableres realistiske styringsmål, kostnadsrammer og
kuttlister på tiltaksnivå. Omfang av slike usikkerhetsanalyser tilpasses det enkelte
investeringstiltaks omfang og kompleksitet.

Det etableres prosedyre for behandling av eventuelle forslag om «nye investeringstiltak», dvs. tiltak
som ikke er en del av den planlagte investeringen
Dersom BRK skal håndtere uforutsette havarier på bygg og teknikk, i tillegg til den planlagte
vedlikeholdsinvesteringen, vil den avsatte posten for «ikke-planlagte» tiltak være liten i forhold til
hva som vurderes som nødvendig til dette.

20.2 Gjennomføring
Det er en utfordring å gjennomføre arbeider for såpass høye investeringer, hvert år i 10 år
framover. Det skal både forprosjekteres, detaljprosjekteres, bygges under drift, og virksomhet må i
enkelte tilfeller flyttes under gjennomføringsperioden. I tillegg skal arealene idriftsettes og overtas
før innflytting og tas i bruk. Rådgivere og entreprenører må også kontraheres, og det legges opp til
mye sommerjobbing for de første prosjektene for å skåne virksomheten. Noe som kan bli
utfordrende i forhold til å få på plass nok kapasitet og riktig kompetanse både hos entreprenører
men også i oppfølging fra sykehusene. Det er svært viktig med riktig involvering, engasjement og
eierskap fra sykehusene i planleggingsfasen.

20.3 Kvalitet
En konsekvens av stram rammestyring for de enkelte prosjektene kan være at kvalitetsnivået må
justeres og tilpasses prosjektrammen. Dette må da ikke gå på bekostning av lovpålagte krav, men
kan være utfordrende i forhold til ønsket kvalitetsnivå. Usikkerheten i programmet ligger i
definisjonen av hva som er «godt nok».

20.4 “Prosjektstoppere”



Manglende finansiering
Manglende forankring
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Manglede plass til erstatningslokaler
Manglende beslutning om igangsetting av prosjekter

«Brudd» i finansiering slik at prosjekter må stoppes pga manglende finansiering. Prosjektene
finansieres pr år, det betyr at for prosjekter som er planlagt over flere år, vil kunne måtte stoppe
underveis.
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21 STRATEGI FOR PROSJEKTGJENNOMFØRING, INNKJØP,
ANSKAFFELSER OG KONTRAHERING
21.1 Organisering for neste fase
Prosjektprogrammet er i tråd med økonomisk Langtidsplan (ØLP), og i løpet av en ti-årsperiode
skal Vestre Viken følge det opp innenfor rammen på 1600 MNOK.
Prioriteringsfasen er nå over og prosjektprogrammet går over i gjennomføringsfase. Vestre Viken
har en etablert organisasjon, vedtatt prosjektmodell og fullmakter for investeringsområdet. Den
etablerte organisasjonen overtar nå ansvar for gjennomføring av prosjektene.

21.2 Kontrakts strategi og entrepriseformer
Vestre Viken baserer finansiering av BRK programmet på at overskudd på driften kan avsettes til
investeringer. Dette betyr at de årlig tilgjengelige rammene kan variere mye, og med relativt kort
varsel.
Dette er en situasjon som krever fleksibilitet i kontraktene, slik at det blir mulig å til å øke eller
minske omfanget og endre fremdriften i mange av prosjektene. Denne situasjonen gir preferanse til
byggherrestyrte entrepriser. Dette krever normalt en kompetent prosjektadministrasjon for å
planlegge og følge opp prosjektene.
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22 VEDLEGG
Vedlegg
:

Beskrivelse:

Trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg

Filreferanse:

1

Prosjektmandat for BRK
forprosjekt

Trykt vedlegg

2

Prosjektprogram

Trykt vedlegg

3

Prosjektprogram – visuell
framstilling
Prosjektbeskrivelser

Trykt vedlegg

2016 m06 sak 28 mandat forprosjekt BRK vedlikheold
og oppgradering
2016 m06 sak 28 vedlegg 1 BRK prosjektmandat
Samlet investeringsprogram Bærum v32 Endelig for
rapport
Samlet investeringsprogram Kongsberg v27 Endelig for
rapport
Samlet investeringsprogram Ringerike v28 Endelig for
rapport
Forprosjektrapport Vedlegg 3 Visuell framstilling

Overordnet teknisk program
Hovedprogram utstyr
Gevinstrealiseringsplan
Forprosjekt Dagkirurgi –
Bærum sykehus
Forprosjekt MR2 – Bærum
sykehus
Forprosjekt operasjon –
Bærum sykehus
Dokumentasjon sprinkling –
Bærum sykehus
Notat sikker strømforsyning BRK
Forprosjekt CT avdeling for
bildediagnostikk klinikk
Kongsberg
Forprosjekt
sengespostoppgradering Kongsberg
Forprosjekt Kvinne Barn
senter Ringerike
KIS interne servicekonsepter

Trykt vedlegg
Trykt vedlegg
Trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Trykt vedlegg

Vedlegg Prosjektbeskrivelse versjon A til
styringsgruppene
VVHF OTP-BRK v01
Hovedprogram utstyr BRK-forprosjekt
Gevinstrealisering BRKforprosjekt

Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Ikke-trykt vedlegg
Trykt vedlegg

BRK_DP_Interne_servicekonsepter_rapport_v1.0
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25 DEFINISJONER OG FORKORTELSER
Begrep:

ForBeskrivelse:
kortelse

Bygningsdelstabellen

Bygningsdelstabellen (NS 3451) er en standard for inndeling av bygninger i
fysiske deler: Del 2 Bygg, del 3 VVS, del 4 Elektro, del 5 Tele og
automatisering, del 6 Andre installasjoner, del 7 Utendørs. Den viser også
oppbygging av kostnadskalkylen i konto 1-9 frem til prosjektkostnaden.

Bygningsmessig
utviklingsplan

Plan for utvikling av helseforetakets bygg og infrastruktur. Planen baseres på
den virksomhetsmessige utviklingsplanen, FDVU-kostnader, analyser av
byggenes tekniske tilstand og egnethet.

Delfunksjonsprogram

DFP

Programdokument for funksjonsenheter i sykehuset (deler av sykehuset),
med tilhørende rom, arealbehov, nærhetsbehov mv.

Detaljprosjekt

DPR

Plandokument med detaljløsninger, mengder og anbudsunderlag. I noen
tilfeller deles dette i detaljprosjekt og anbudsprosjekt.
Balansen mellom foretakets inntekter og utgifter i driften. Inkluderer
avskrivinger og finansielle kostnader.

Driftsøkonomi

Den mulighet helseforetaket har for å skaffe, disponere og eventuelt
omdisponere penger til et prosjekt/formål. Gjelder for både HF og RHF.
Bygningens evne til å møte vekslende funksjonelle, kapasitetsmessige og
tekniske krav. Deles som regel i fleksibilitet (tilpassingsevne), generalitet og
elastisitet.

Finansielt handlingsrom
Fleksibilitet
Forprosjekt

Forprosjektfasen
Forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling
Gjennomføringsfasen

FP

Detaljert beskrivelse av teknisk, funksjonell og fysisk struktur for løsning
valgt i forrige fase (valgt skisseprosjekt)
De aktiviteter som er nødvendig for å definere og dimensjonere bygget, og
kvalitetssikre gjennomføringsstrategien og grunnlaget for gjennomføringen.
Denne fasen kalles også hovedstudie, blant annet i industriprosjekter.

FDVU

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg.
Omfatter alle aktiviteter etter at beslutning om realisering er tatt og til
prosjektet er gjennomført. I denne veilederen viser det til alle aktiviteter
etter forprosjektfasen.
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Hovedfunksjonsprogram

Hovedprogram
(bruker)utstyr

HFP

Overordnet programdokument som viser aktivitet, kapasitet, funksjoner,
viktige rom og driftsmodell. Beregning av netto og brutto arealbehov. Ref.
Veileder for hovedfunksjonsprogram.

HPU

Overordnet programdokument/plan for dimensjonering og anskaffelse av
brukerutstyr, knyttet til funksjonsområdene i HFP. Oppstilling av
utstyrskalkyle. Ref. Veileder for hovedprogram utstyr.
Bygger på utviklingsplanen og omfatter idésøk og ¨vurdering av alternative
løsninger, avklaring av hvilke alternativer som skal utredes i konseptfasen
(er ”liv laga”). Beslutning om start idéfase forutsetter at behov for tiltaket er
innarbeidet i utviklingsplan og investeringsplan. Denne fasen kalles også
idéstudie, blant annet i industriprosjekter.
Rullerende plan på RHF-nivå eller HF-nivå som viser hvilke
investeringsprosjekter det er rom for innenfor foretakets samlede
økonomiske rammer.

Idéfasen
Investeringsplan

Organisering av kapasitet og rom i sykehusbygg i forhold til hvilke funksjoner
og oppgaver rommene benyttes til. Nomenklatur for benevning av
hovedfunksjoner, delfunksjoner og rom. Grunnlag for kartlegging av kapasitet
og arealer og fordeling av disse på funksjoner, organisasjonsenheter og bygg.
Et konsept er en prinsipiell løsning på et problem. Ulike konsepter kan gi
alternative løsninger for virksomhet og bygg. Effekten på
kjernevirksomheten er det sentrale ved et konsept, ikke den tekniske
løsningen.
Omfatter alle aktiviteter som kreves for å etablere et felles grunnlag for å
vurdere og sammenligne alternativene, og anbefale hvilket alternativ som
skal utredes videre i forprosjektet. Denne fasen kalles også forstudie, blant
annet i industriprosjekter.

Klassifikasjonssystem for
sykehusbygg

Konsept, konseptuell
løsning

Konseptfasen

En helhetlig fremstilling av alle alternativene som omfatter
rammebetingelser, mål, forutsetninger, løsninger samt investeringsmessige
og driftsøkonomiske konsekvenser. Omfatter også kriterier for valg og
evaluering og anbefaling av løsning. Grunnlag for KSK. Gir grunnlag for å
beslutte gjennomføring det anbefalte alternativet.
Normalt sett basert på forventet kostnad + avsetning for usikkerhet.

Konseptrapport
Kostnadsramme

Kvalitetssikring
konseptfase

KSK

Ekstern Kvalitets Sikring Konseptfasen. Kvalitetssikring basert på
konseptrapporten utført av ekstern rådgiver og i henhold til oppsatte
kriterier. Det foreligger et eget kravdokument for gjennomføring av KSK.

Life Cycle Cost

LCC

omfatter alle kostnader i løpet av en bygnings levetid, dvs. både
kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av bygget

Netto utstyrsprogram

NUP

Det (bruker)utstyret som prioriteres for nyanskaffelse når verdien av utstyr
som kan gjenbrukes er trukket fra. NUP gir grunnlag for utstyrsbudsjettet.
Netto areal, funksjonsareal. Arealet i et rom begrenset av vegger og søyler, ref
NS 3940. Omfatter funksjonsarealer for de programmerte rommene.

Nettoarealer
Overordnet teknisk
program
Prosjektkostnad
Prosjektportefølje

Prosjektprogram

OTP

Programdokument som definerer ambisjonsnivået for tekniske løsninger på
et overordnet nivå.
Totale kostnader for prosjektet iht. Bygningsdelstabellen, eks byggelånsrente,
ref. NS 3451.
En portefølje representerer en virksomhets totale investering (eller en del av
den) i de endringene som er påkrevet for å møte dens strategiske mål
(definisjon ihht MoP®).
Et program er en midlertidig, fleksibel organisasjon etablert for å koordinere,
lede og følge opp implementeringen av ett sett tilknyttede prosjekter og
aktiviteter for å levere effekter og gevinster knyttet til virksomhetens
strategiske mål (definisjon ihht MSP®)
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Romfunksjonsprogram
Styringsramme
(styringsmål)

RFP

Detaljert programdokument som beskriver hvilke funksjoner som utføres i
det enkelte rommet, og hvilke krav dette stiller til rommet, inklusiv teknisk
infrastruktur.
Normalt sett basert på forventet prosjektkostnad.

Suksesskriterier

Kritiske faktorer for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Motsatsen er
fallgruver.
Kriterier for hva som ansees som vellykket gjennomføring. HOD, RHF, HF og
utførende kan ha ulike suksesskriterier. Gode suksesskriterier er målbare og
entydige.

Tidligfasen

Omfatter perioden fra beslutning om at det skal startes en planprosess for et
prosjekt som er prioritert i utviklingsplanen og investeringsplanen, til det er
besluttet at prosjektet skal gjennomføres (eller ikke).

Usikkerhetsanalyser

Systematisk fremgangsmåte for å identifisere og beregne kostnader knyttet
til usikkerhet. Usikkerhetsanalysen gir grunnlag for å sette kostnadsrammen.

Veileder for
tidligfaseplanlegging

Veilederen beskriver og gir anbefalinger om hvordan planprosessen for
investeringsprosjekter i helseforetakene bør gjennomføres.

Økonomisk bæreevne

Et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan håndtere sine økonomiske
forpliktelser når bygget står ferdig og i byggets levetid.

Suksessfaktorer

Økonomisk langtidsplan

ØLP

Overordnet budsjettplan for Helse Sør Øst, viser tildelte rammer, inkludert
tilsagn om låneopptak i kommende periode.
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Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 14.06.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 13.30 – 14.30.

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Nils Fredrik Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Stein-Are Agledal
Sheryl Swendson vara for Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Hege Thorset vara for Narve Furnes

Arbeidstakerrepresentanter:

Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Brit Helen W. Bøhler
Anita Haugland Gomnæs

Med møterett uten stemmerett:

Henning Brueland

Forfall:

Karin Ask-Henriksen
Roald Brekkhus, Synergi Helse
Hilde Skredtveit Moen

Dessuten møtte:

Rune Abrahamsen ved fremlegg av sak 15/2017

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda – godkjent.
Referat fra 9.juni 2017 – godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker til oppfølging
11/2016 BRK forprosjektrapport – vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum,
Ringerike og Kongsberg
Det er besluttet å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt innenfor en ramme
på 1600 mnok over ti år. HAMU skal ta stilling til den arbeidsmiljømessige delen av dette. Når
programmet er gjennomført i henhold til lover og forskrifter vil de ombygde arealene være
bedre tilpasset kapasitetsbehov og driftssituasjon, men også nåtidens krav til miljø og
personsikkerhet. Arealene som ikke bygges om, skal vedlikeholdes. De tyngste byggeprosjektene
er under gjennomføring vil medføre støy, selv om det tilstrebes å minimere dette.
Prioriteringsfasen er nå over og prosjektprogrammet går over i gjennomføringsfase innenfor
eksisterende organisering og fullmakter for investeringsområdet i foretaket.
Det ble opplyst om feil i saksfremlegget: Kapittel 18, ikke 20, i rapporten omhandler sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø.
Vedtak
1. HAMU er fornøyd med at det nå foreligger en plan for vedlikehold og oppgradering
av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. HAMU vil at planen gjennomføres fordi det vil bety et bedre fysisk arbeidsmiljø for
de ansatte, og dermed gi et styrket tilbud til pasientene.
3. HAMU forutsetter at planen gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og
vernetjeneste. Risikovurderinger foretas jevnlig av berørte klinikker, i hele
planperioden.
Nye saker

Sak 15/2017 Samlokalisering og innplassering Bærum BUP på Bærum sykehus
Våren 2017 ble det nedsatt to arbeidsgrupper som på oppdrag fra administrerende direktør
reviderte arealbehov for Bærum barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUP), samt kartla
bruk av arealer til kontorer og annen ikke-medisinsk virksomhet på Bærum sykehus.
Basert på resultatet av disse utredningene er det godkjent et mandat for å videre utrede
muligheten for samlokalisering og innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus.

Saken viser til at det ansees som et gode med samlokalisering, men at utfordringer i en
overgangsperiode må beregnes. Arbeidstakerrepresentantene uttrykte imidlertid bekymring for
arbeidsbetingelsene blant ansatte, og konsekvenser for arbeidsmiljø på lenger sikt - også etter
overgangsperioden.
Arbeidstakerrepresentantene avholdt særmøte etter ulike innspill til vedtak.
Arbeidstakerrepresentantene ønsker ikke å stoppe prosessen som er i gang, men ga innspill om
å endre ordlyd i vedtaket, samt legge til følgende tre punkter.
Vedtak
1.
2.
3.
4.

HAMU tar ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø til orientering.
Videre arbeid gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste.
Risikovurdering gjennomføres jevnlig i berørte klinikker.
Løsningsalternativ som vedtas skal ivareta alle berørte klinikkers arbeidsmiljø.

Dato:
Saksbehandler:

14. juni 2017
Rune A.
Abrahamsen

Saksfremlegg
Samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus
Møte
VV HF Styremøte

Saksnr.
31/2017

Møtedato
19.06.2017

Forslag til vedtak
1. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Bærum samles og lokaliseres på Bærum
sykehus.
2. I tilknytning til budsjett 2018 legger administrerende direktør fram revidert forprosjekt
for oppgradering og utvikling av Bærum sykehus, hvor samlokalisering av Bærum BUP
er innarbeidet.
3. Videre oppfølging av saken skal skje i henhold til foretakets gjeldende prinsipper for
medvirkning i omstillingsprosesser.

Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Bærum barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (Bærum BUP) har i dag virksomhet både på
Bærum sykehus og på Jonsbråten. Det har over tid pågått et arbeid for å samlokalisere denne
enheten.

På oppdrag fra administrerende direktør ble det våren 2017 gjennomført en revisjon av
arealbehov for Bærum BUP, basert på prinsipper og arealstandarder lagt til grunn ved
planlegging av nytt sykehus i Drammen. I tillegg ble det kartlagt bruk av arealer til kontorer og
annen ikke medisinsk virksomhet på Bærum sykehus.

Basert på resultatet av disse utredningene etablerte administrerende direktør et prosjekt med
mandat å utrede muligheten for å samlokalisere og innplassere Bærum BUP på Bærum sykehus.
I mandatet ble det presisert at man skulle se på mulighet for å frigjøre arealer knyttet til
kontorplasser for administrerende direktørs sentrale stab, kontorer i Klinikk for intern service,
areal til arkivfunksjon, samt areal til sentrallager og logistikkfunksjoner.

Saksutredning
Prosjektet har utredet muligheten for å samlokalisere Bærum BUP på Bærum sykehus, basert på
et samlet netto arealbehov på 1.019 m². Utredningen har vist at det finnes flere mulige løsninger
for å samle Bærum BUPs virksomhet på Bærum sykehus, men alle alternativene baseres på at
det må frigjøres areal til formålet.

Frigjøre areal knyttet til administrative kontorplasser
Utredningen har vist at det er mulig å frigjøre 100 m² ved at inntil 12 kontorplasser som i dag
benyttes av personell knyttet til administrerende direktørs sentrale stab, flyttes fra Bærum
sykehus til Drammen. Flytting av kontorplassene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett, men
det anbefales at videre prosess gjennomføres i henhold til foretakets gjeldende retningslinjer for
omstilling og medvirkning i slike situasjoner.
Ved å videreføre de administrative kontorplassene som i dag disponeres i eide og leide lokaler i
Drammen, er det tilgjengelig tilstrekkelig kontorplasser til en slik flytting. For å få en god
utnyttelse av arealene, samt sikre tilfredsstillende arbeidsforhold til alle, må det imidlertid
gjøres omrokkeringer i forhold til dagens arealutnyttelse.

Frigjøre areal knyttet til sentrallager og varemottak
Utredningen viser at det ved en omlegging av logistikk og forsyningsløsninger kan være mulig å
frigjøre mellom 500 m² og 1.200 m² som i dag brukes til sentrallager og logistikkaktivitet. Av
dette skal 300 m² benyttes til laboratorievirksomhet i henhold til vedtak i styresak 51/16 om
Optimalisering av nytt sykehus i Drammen. Dette betyr at mellom 200 m² og 900 m² kan
frigjøres til andre formål. Hvor stort areal som frigjøres, avhenger av om man samler all
internlogistikk for forbruksmateriell, tøy, mat og avfall/skittentøy i et felles logistikk
knutepunkt.

Frigjøre areal knyttet til kontorplasser i Klinikk for intern service (KIS)
Kartleggingen viser at det er mulig å frigjøre et areal på 315 m² som i dag benyttes til kontor og
møterom for KIS funksjoner. Dette betinger at det etableres hensiktsmessig kontorer for KIS sin
virksomhet andre steder i bygget. Det er pekt på muligheter for å realisere dette innenfor KIS
egne arealer. Endelig plassering og utforming av erstatningsarealer for funksjonene må
gjennomføres i sammenheng med øvrige aktiviteter i forbindelse med oppgradering og utvikling
av Bærum sykehus.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Frigjøre areal knyttet til arkivfunksjon på Bærum sykehus
Det benyttes i dag et areal på 189 m² til arkivfunksjonen ved Bærum sykehus. Arealet er bundet
opp til dette formålet inntil en eventuell digitalisering eller samlokalisering av alle arkiver i
Vestre Viken besluttes. En slik beslutning vil kunne frigi arealet i sin helhet.

Løsningsalternativer for innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus
Det er utredet tre hovedalternativer for innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus,
hvorav det tredje alternativet kan løses på to ulike måter. Alle alternativene vil være mulige å
realisere, men har ulike konsekvenser for foreliggende planer for oppgradering og utvikling av
Bærum sykehus. I løsningsalternativene innplasseres Bærum BUP i arealer i Gamle Bærum
sykehus.

To av alternativene innebærer at planlagt plassering av onkologisk poliklinikk må endres.
Studien viser en mulig løsning for dette, men bør utredes videre. De andre to alternativene
forutsetter at prestetjenesten må flyttes. Også her er det vist mulige løsninger. For alle fire
alternativene er det generelt behov for å finne tilstrekkelig kontorarealer. Det er sett på mulige
løsninger for alle alternativene.

Kostnadene for å samlokalisere Bærum BUP på Bærum sykehus er estimert til å være mellom 69
MNOK og 82 MNOK, ut over estimatet knyttet til gjennomføringen av prosjekt Oppgradering og
utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum (BRK-prosjektet), plan 1a. Dette
inkluderer kostnader for etablering av erstatningsareal og kontorplasser.

Administrerende direktørs vurdering
Det er utredet flere alternative innplasseringer som tilfredsstiller Bærum BUPs behov med
hensyn til fremtidsrettet drift av sin virksomhet. Administrerende direktør forutsetter at valg av
alternativ løsning foretas i det videre arbeid med forprosjektet. Administrerende direktør vil
etablere en særskilt styringsgruppe med eget mandat med ansvar for å gjennomføre dette
arbeidet.

Rapporten viser at det er mulig å samlokalisere. Dette er i tråd i med overordnet føringer om
samling av psykisk helse og rus og somatikk. Helse Sør-Øst eiendomsstrategi ivaretas best med
denne løsning ved at eksisterende eide arealer utnyttes fullt ut framfor å leie nye.
De økonomiske beregninger viser et investeringsbehov på 70 til 80 MNOK som vil bli
kvalitetssikret i forbindelse med forprosjektet. Det tas sikte på at forprosjektet fremlegges for
styret i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten. Administrerende direktør vil tilrå at
det som planforutsetning gis en økt ramme for oppgradering- og vedlikeholdsprosjektet for
Bærum sykehus. Administrerende direktør vil i føringene for forprosjektarbeidet sikre at
overskridelsen på den samlende rammen på 1,6 MRD begrenses så langt som mulig.
På bakgrunn av gjennomført utredning tilrår administrerende direktør at Bærum BUP
samlokaliseres og innplasseres på Bærum sykehus.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
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1 Bakgrunn, mandat og forutsetninger
Våren 2017 ble det nedsatt to arbeidsgrupper som på oppdrag fra administrerende direktør
reviderte arealbehov for Bærum barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUP), samt kartla
bruk av arealer til kontorer og annen ikke medisinsk virksomhet på Bærum sykehus, se
Vurdering av arealbehov (vedlegg 1) og Arealutnyttelse av Bærum sykehus (vedlegg 2). I dette
arbeidet ble prinsipper og arealstandarder som er lagt til grunn i nytt sykehus i Drammen
benyttet. Basert på resultatet av disse utredningene ble det i administrerende direktørs
ledermøte 9. mai 2017 godkjent et mandat for å utrede videre muligheten for samlokalisering og
innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus.

2 Organisering
Utredningen har vært organisert som et prosjekt ledet av Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen,
med vise administrerende direktør Marit Lund Hamkoll som prosjekteier.

3 Delutredninger
I mandatet ble det beskrevet at man i utredningen skulle vurdere følgende elementer for å gjøre
tilgjengelig arealer til Bærum BUP:
•

•
•
•

Flytte ut kontorarbeidsplasser på Bærum sykehus tilhørende administrerende direktørs
stab og samlokalisere disse med øvrig sentral stab
o Herunder vurdere utnyttelse av administrative kontorplasser i eide og leide
lokaler i Drammen
Endret arealbehov til sentrallager og varemottak på Bærum sykehus som konsekvens av
innføring av nytt ERP-system og forsyningskonsept i Vestre Viken HF
Arealeffektivisering av kontorplasser tilhørende KIS på Bærum sykehus
Endret arealbehov for arkivfunksjon for Bærum sykehus

Det ble nedsatt arbeidsgruppe for hvert av de fire områdene. Disse har utarbeidet hver sin
delutredning som beskriver mulighet for å frigjøre arealer på Bærum sykehus til andre formål.
De fire delutredningen danner grunnlag for arbeidet med å vurdere mulig innplassering av
Bærum BUP på Bærum sykehus.
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3.1 Kontorplasser sentral stab
Delprosjektets hovedoppgave har vært å vurdere muligheten for å flytte kontorplasser
tilhørende administrerende direktørs stab fra Bærum sykehus til Drammen. I den forbindelse er
det gjort en kartlegging av de tilgjengelige administrative kontorplassene i eide og leide lokaler i
Drammen. I kartleggingen er det oppsummert kontorbehov videre frem mot 2020.

Frigjøring av arealer på Bærum sykehus
Utredning viser at det er inntil 12 medarbeidere som man ønsker å finne plass til i Drammen.
Overflytting av disse medarbeiderne ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det anbefales
imidlertid at videre prosess for overflytting gjennomføres i henhold til foretakets gjeldende
retningslinjer for omstilling og medvirkning i slike situasjoner.

Overflytting av kontorplassene til Drammen kan frigjøre kontorarealer i plan U1 i Gamle Bærum
sykehus. Totalt utgjør dette ca. 100 m².
Utnyttelse av kontorarealer i Drammen
Kartleggingen viser at kontorområdene som disponeres i Drammen i dag, har en samlet
kapasitet på 287 kontorplasser. I kartleggingen har man lagt til grunn at alle kontorplasser skal
oppfylle krav i lovverk og forskrifter i forhold til tilgjengelig areal, dagslys, utsyn og inneklima.
Kartleggingen viser at det i Wergelandsgate 10 i dag sitter flere medarbeidere enn det reelt sett
er plasser til i henhold til angitte lovkrav, mens de øvrige kontorlokalene i hovedsak har
tilgjengelig kapasitet.

Sammenstilling av behov for kontorplasser for medarbeidere som i dag har arbeidsplass i
Drammen, samt medarbeiderne som er vurdert flyttet fra Bærum sykehus til Drammen, viser
totalt behov for 271 plasser. Ut over dette vil det være behov for prosjektplasser knyttet til
eksempelvis eHelse, innføring av nytt ERP system og prosjekt for nytt sykehus.

Konklusjon
Kartleggingen viser at det er plass i Drammen til å overføre de aktuelle kontorplassene fra
Bærum sykehus. Ved å videreføre de kontorarealene som man benytter i Drammen i dag, gir det
også rom for prosjektplasser knyttet til prosjekter som skal gjennomføres i årene fremover mot
2020. For å få en god utnyttelse av arealene og sikre tilfredsstillende arbeidsforhold til alle, må
det imidlertid gjøres omrokkeringer i forhold til dagens arealutnyttelse. Det anbefales at dette
gjøres så snart som mulig, med hensikt på å skape gode løsninger som samtidig innebærer
færrest mulig interne forflytninger innenfor planleggingshorisonten.

3.2 Kontorfunksjoner KIS

Arbeidsgruppen har gjennomført en detaljert kartlegging av arealet som i dag benyttes av
Klinikk for intern service i 1. etasje på Bærum sykehus. Kartleggingen viser at klinikken
disponerer totalt 913 m² ved sykehuset 1, hvor Eiendomsdrift, Renhold og tekstil og Medisinsk
teknologi disponerer hoveddelen av arealet.

Frigjøring av arealer på Bærum sykehus
Utredningen viser at det er potensial for arealeffektivisering innenfor arealet som i dag
disponeres av KIS i 1. etasje på Bærum sykehus. Dette forutsetter at man kan finne ny
lokalisering som ivaretar de ulike funksjonenes krav til arealer. Seksjon for eiendomsdrift
ønsker å videreføre dagens arbeidsform, og ser at lokaler i 1. etasje i 82-blokken, med nærhet til
både verksteder og hovedvekt av tekniske anlegg, vil være mest hensiktsmessig. Ut over dette
1

Med unntak av Sentralbord
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ønsker Avdeling for Servicetjenester, transportseksjonen en mer sentral plassering i forhold til
kjernedriften i sykehuset, eksempelvis lokaliteter i 2. eller 3. etasje i 82-blokkens nordfløy.
Videre må det sees på alternativt areal for kontor for seksjonsleder for kiosk, samt areal til IDkort produksjon.

Konklusjon
Kartleggingen viser at det er potensial for å frigjøre et areal på 315 m² i 1. etasje i 82-blokken til
annen virksomhet på sykehuset. Endelig plassering og utforming av erstatningsarealer for
funksjonene som flyttes må gjennomføres i sammenheng med øvrige aktiviteter i forbindelse
med oppgradering og utvikling av Bærum sykehus.

3.3 Sentrallager og varemottak Bærum Sykehus

Omlegging til nytt logistikk konsept i Vestre Viken HF vil gjøre det mulig å frigjøre arealer som i
dag benyttes til sentrallager på alle sykehusene i foretaket. For å frigjøre arealene må først den
regionale ERP-løsningen tas i bruk og vareforsyning med avdelingspakker innføres på
sykehusene. I denne delutredningen er det vurdert hvilke arealer som potensielt vil kunne
frigjøres på Bærum sykehus, samt på hvilket tidspunkt dette vil kunne skje.
Frigjøring av arealer på Bærum sykehus
Utredningen beskriver to alternative muligheter for å frigjøre arealer knyttet til
sentrallagerfunksjon, varemottak og øvrige logistikkfunksjoner. Alternativene representerer to
ytterpunkter i mulighetsrommet i forhold til å kunne frigjøre areal.

Alternativ 1 beskriver en løsning der organisering av internlogistikk i hovedsak videreføres som
i dag, med unntak av omlegging til avdelingspakker for forbruksmateriellet som i dag lagerføres
på sykehusets sentrallager. En slik løsning kan frigjøre ca. 500 m² av dagens sentrallager areal.
Alternativ 2 beskriver en løsning der håndtering av all internlogistikk er samlet i en felles
organisatorisk enhet, og all inn- og utgående logistikk er fysisk samlet i ett felles knutepunkt i
sykehuset. Denne løsningen kan frigjøre ca. 1.200 m² som i dag disponeres til varemottak,
sentrallager og tøyhåndtering. Logistikk knutepunktet etableres innenfor arealer som i dag
benyttes til utgående logistikk, samt inngående matforsyning.
Omlegging til ny forsyningsløsning på Bærum sykehus forventes å kunne ferdigstilles før
sommeren 2019. Deretter kan sentrallager areal frigjøres til andre formål.

Konklusjon
Utredningen viser at det er potensial for å frigjøre arealer som i dag brukes til lager- og
logistikkformål. Potensialet spenner fra 500 m² til 1.200 m², avhengig av i hvor stor grad man
legger om organisering av internlogistikk for tøy, mat og avfall/skittentøy, samtidig som man
legger om forsyningsløsning for forbruksmateriell.

En felles organisering av all internlogistikk samlet omkring ett felles logistikk knutepunkt i
bygget, gir det største potensialet for å frigjøre areal. Samtidig er dette alternativet det mest
krevende, både med hensyn til omorganisering og ombygging. Samtidig vil det stille større krav
til å styre eksterne leverandørers logistikk og leveransetidspunkter til sykehuset. Denne
løsningen er lagt til grunn i planleggingen av nytt sykehus i Drammen og er i drift ved nytt
sykehus i Østfold.
Det bemerkes at av arealet som frigjøres, skal 300 m² benyttes til laboratorievirksomhet, ref.
rapport om Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF som ble behandlet av
styret i Vestre Viken HF i sak 51, 19. desember 2016.
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3.4 Arkiv BS
Delprosjektets hovedoppgave har vært å vurdere muligheten for å frigjøre arealene som
benyttes til arkivfunksjon ved Bærum sykehus.

Frigjøring av arealer på Bærum sykehus
Utredningen har vist at det, etter omdisponeringer av de ulike arkivene vår/sommer 2017,
benyttes 189 m² til arkivfunksjon ved Bærum sykehus i dag. Disse arealene er fordelt i
fjernarkivet i plan 1 og midlertidig i gamle røntgenarkivet i plan 2.

Konklusjon
Kartleggingen viser at arealet til arkivfunksjonen ved Bærum sykehus i dag er bundet opp inntil
en eventuell digitalisering eller samlokalisering av alle arkiver i Vestre Viken besluttes. En slik
beslutning vil kunne frigi arealet på 189 m² i sin helhet.

3.5 Innplasseringer av Bærum BUP på Bærum sykehus

Bærum BUP benytter i dag arealer i tre etasjer i Gamle Bærum sykehus på til sammen 1.493 m²
brutto, i tillegg til arealer på Jonsbråten. Romprogrammet for en samlokalisert enhet viser et
arealbehov på 1.019 m² netto. Dette gir et estimert brutto arealbehov på 1.732 m². I realiteten
kreves mer areal når romprogrammet må innpasses i eksisterende bygningsmasse.

I utredningene er det lagt til grunn at Bærum BUP skal samlokaliseres i tilknytning til arealene
som allerede disponeres, dvs. innplassering i Gamle Bærum sykehus (GBS), se figur 1. De
skisserte løsningsalternativene benytter seg av de ulike fløyene på ulik måte.

INNGANG

Figur 1. Bærum sykehus – innplassering av Bærum BUP utredet i Gamle Bærum sykehus

Innplassering av Bærum BUP påvirker prosjektet Oppgradering og utvikling av sykehusene på
Kongsberg, Ringerike og Bærum (BRK-prosjektet), alternativ 1a, slik den er tenkt gjennomført
på Bærum sykehus. Dette innebærer at det blant annet kan være behov for å se på alternativ
plassering av Onkologisk poliklinikk og dagbehandling. Videre er det i BRK-prosjektet for
Bærum sykehus forutsatt at Bærum BUP flytter ut av sykehuset, og at de frigjorte arealene kan
disponeres til kontorarealer. Når denne forutsetningen ikke oppfylles, er det lagt til grunn at
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man må finne alternative løsninger for erstatnings- og kontorarealer og at kostnader for å
etablere disse blir beregnet.

Konklusjon
Utredningen bekrefter at det er mulighet for å samlokalisere og innplassere Bærum BUP på
Bærum sykehus. Det er vist tre alternative løsninger på sykehuset, hvor det tredje alternativet
har to ulike muligheter for en del av arealet. Det er vist hvordan romprogrammet kan
innplasseres, samt hvordan behov for erstatnings- og rokadearealer kan løses.
Arealbruk for å innplassere Bærum BUP på Bærum sykehus utgjør mellom 2.000-2.300 m²
(BTA) ut ifra de ulike løsningsalternativene.

Investeringskostnaden, ut over estimater knyttet til BRK-prosjektet, alternativ 1a, er mellom 69
MNOK og 82 MNOK for de ulike alternativene, inklusiv kostnader for etablering av
erstatningsareal og kontorplasser. Kostnader forbundet med etablering av logistikk knutepunkt
er ikke medtatt i estimatene.

4 Vurderinger
Utredningen har vist at det er mulig å innplassere Bærum BUP på Bærum sykehus. Det er
utredet tre alternative løsninger, hvor ett alternativ har to ulike muligheter for en del av arealet.
Alle alternativ tilfredsstiller Bærum BUPs behov med hensyn til fremtidsrettet drift av sin
virksomhet.

Gjennom utredningene er det sannsynliggjort at man kan frigjøre arealer på omkring 600 m².
Dette er arealer som i dag benyttes til ulike ikke-medisinske tjenester. Under forutsetning av at
den somatiske aktiviteten ved Bærum sykehus ikke har ytterligere arealbehov ut over det som
fremkommer i BRK-prosjektet, vil man fortsatt sikre en god arealutnyttelse knyttet til Bærum
sykehus sin kjernevirksomhet, samtidig som Bærum BUP kan få plass til sin virksomhet i
sykehuset.

Prosjektet vurderer derfor at innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus gir en god
utnyttelse av bygningsmassen, samtidig som det gir mulighet for å skape et helhetlig sykehus for
somatikk og psykiatri, med spesiell vekt lagt på barn og ungdom som pasientgruppe. Dette er en
særegen mulighet for å samle virksomhetene slik som det er planlagt i nytt sykehus i Drammen,
samt gjennomført i nytt sykehus i Østfold og på Akershus universitetssykehus.
Det finnes fordeler og ulemper knyttet til de ulike innplasseringsalternativene som er utredet.
Det er også kostnadsmessige ulikheter mellom alternativene, både i forhold til investering og
drift. Alternativene har også ulik effekt på den opprinnelige gjennomføringsplanen for
oppgradering og utvikling av Bærum sykehus. Prosjektet anbefaler derfor at man ved en
beslutning om samlokalisering og innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus, gjør en
nærmere vurdering av innplasseringsmulighetene før alternativ innplassering besluttes. Videre
utredning anbefales i så fall gjennomført ved at prosjektet videreføres. Alternative
innplasseringer gjennomgås ytterligere og kvalitetssikres før de fremlegges som underlag for
revidert forprosjekt for oppgradering og utvikling av Bærum sykehus (BRK-prosjektet).

Arbeidet sluttføres innen utgangen av august 2017 for å danne grunnlag for revidert forprosjekt
for oppgradering og utvikling av Bærum sykehus i tilknytning til budsjett 2018.
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Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 14.06.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 13.30 – 14.30.

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Nils Fredrik Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Stein-Are Agledal
Sheryl Swendson vara for Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Hege Thorset vara for Narve Furnes

Arbeidstakerrepresentanter:

Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Brit Helen W. Bøhler
Anita Haugland Gomnæs

Med møterett uten stemmerett:

Henning Brueland

Forfall:

Karin Ask-Henriksen
Roald Brekkhus, Synergi Helse
Hilde Skredtveit Moen

Dessuten møtte:

Rune Abrahamsen ved fremlegg av sak 15/2017

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda – godkjent.
Referat fra 9.juni 2017 – godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker til oppfølging
11/2016 BRK forprosjektrapport – vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum,
Ringerike og Kongsberg
Det er besluttet å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt innenfor en ramme
på 1600 mnok over ti år. HAMU skal ta stilling til den arbeidsmiljømessige delen av dette. Når
programmet er gjennomført i henhold til lover og forskrifter vil de ombygde arealene være
bedre tilpasset kapasitetsbehov og driftssituasjon, men også nåtidens krav til miljø og
personsikkerhet. Arealene som ikke bygges om, skal vedlikeholdes. De tyngste byggeprosjektene
er under gjennomføring vil medføre støy, selv om det tilstrebes å minimere dette.
Prioriteringsfasen er nå over og prosjektprogrammet går over i gjennomføringsfase innenfor
eksisterende organisering og fullmakter for investeringsområdet i foretaket.
Det ble opplyst om feil i saksfremlegget: Kapittel 18, ikke 20, i rapporten omhandler sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø.
Vedtak
1. HAMU er fornøyd med at det nå foreligger en plan for vedlikehold og oppgradering
av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. HAMU vil at planen gjennomføres fordi det vil bety et bedre fysisk arbeidsmiljø for
de ansatte, og dermed gi et styrket tilbud til pasientene.
3. HAMU forutsetter at planen gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og
vernetjeneste. Risikovurderinger foretas jevnlig av berørte klinikker, i hele
planperioden.
Nye saker

Sak 15/2017 Samlokalisering og innplassering Bærum BUP på Bærum sykehus
Våren 2017 ble det nedsatt to arbeidsgrupper som på oppdrag fra administrerende direktør
reviderte arealbehov for Bærum barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUP), samt kartla
bruk av arealer til kontorer og annen ikke-medisinsk virksomhet på Bærum sykehus.
Basert på resultatet av disse utredningene er det godkjent et mandat for å videre utrede
muligheten for samlokalisering og innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus.

Saken viser til at det ansees som et gode med samlokalisering, men at utfordringer i en
overgangsperiode må beregnes. Arbeidstakerrepresentantene uttrykte imidlertid bekymring for
arbeidsbetingelsene blant ansatte, og konsekvenser for arbeidsmiljø på lenger sikt - også etter
overgangsperioden.
Arbeidstakerrepresentantene avholdt særmøte etter ulike innspill til vedtak.
Arbeidstakerrepresentantene ønsker ikke å stoppe prosessen som er i gang, men ga innspill om
å endre ordlyd i vedtaket, samt legge til følgende tre punkter.
Vedtak
1.
2.
3.
4.

HAMU tar ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø til orientering.
Videre arbeid gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste.
Risikovurdering gjennomføres jevnlig i berørte klinikker.
Løsningsalternativ som vedtas skal ivareta alle berørte klinikkers arbeidsmiljø.

Dato:
Saksbehandler:

12. juni 2017
Sine Kari Braanaas

Saksfremlegg
Etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken
Møte
Styret i Vestre Viken HF

Saksnr.
32/2017

Møtedato
19.06. 2017

Forslag til vedtak
Styret tar sak om etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken til orientering.

Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Bakgrunn for saken er Tiltak 13 i oppdragsplan 2017 som lyder som følger: «Etiske retningslinjer i
Vestre Viken – gjennomgang av samlet system». Dette oppdraget har viseadministrerende direktør
(VAD) hovedansvar for, og HR-sjef har fått ansvar for leveranse til VAD.
Oppdraget er beskrevet som følger:
“Inngår i et av de fire bena i HR- strategien (Kultur)
Vestre Vikens omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og faglige
dyktighet, og et høyt etisk nivå. Det gjelder både foretakets drift og handlemåten til hver enkel
ansatt. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra
handlinger som kan svekke tilliten til foretaket. For å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden
bør det utarbeidet felles etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere.
Arbeidsform
Det foreslås at det etableres en arbeidsgruppe bestående av repr. fra HR , juridisk, økonomi og
MOH. Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til felles etiske retningslinjer for Vestre Viken. I
dette ligger at arbeidsgruppen skal kartlegge hva allerede finnes av etiske dokumenter i Vestre
Viken, herunder Etiske retningslinjer for HSØ. Arbeidsgruppen skal også innhente forslag fra andre
bedrifter før endelig forslag til retningslinjer utformes. Forslaget skal fremmes for administrerende
direktørs ledergruppe.”
Arbeidsgruppen har bestått av Janne Hjelm-Gabrielsen, Wiggo Korshavn, Solveig Tørstad, Anne
Kristin Reinsve, Birgitte Gransæther og Sine Kari Braanaas. Frist for leveranse til VAD var 19. april
2017. Saken ble behandlet i ledermøte 9. mai med følgende vedtak: «Ledermøte slutter seg til det
framlagte forslag til etiske retningslinjer.»
Saksutredning
«De etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken» som nå legges frem for styret er et omfattende
dokument. Dokumentet er samtidig generelt utformet, og skal gjelde for alle ansatte i foretaket.
Dokumentet har utstrakt bruk av henvisninger og linking til andre dokumenter. Som følge av
dokumentet er omfattende legges også frem en kortversjon som har tatt med «essensen» fra det
overordnede dokumentet. I tillegg til kortversjonen er det tatt inn en dilemmasirkel som angir de
sentrale spørsmålene ansatte må stille seg i forbindelse med etisk refleksjon, se retningslinjens punkt
12. Som tilleggsmateriell er det utarbeidet case/dilemmasamling, videre planlegges det utviklet elæringskurs.
Ved utarbeidelse av retningslinjen har man sett hen til verdiene i HSØ, samt det innhold som er i HSØ
sine retningslinjer, og retningslinjene som nå legges frem er i tråd med det er nedfelt i HSØ. Vestre
Viken har imidlertid valgt å benytte andre kapitteloverskrifter, og mener at dette gjør retningslinjen
mer brukervennlig og oversiktlig.
I prosessen har man kartlagt om andre foretak i Helse Sør Øst har egne etiske retningslinjer for
ansatte. Kun to foretak i HSØ har foretaksvise etiske dokumenter. OUS har gjort en direkte
omarbeidelse av Etiske retningslinjer for HSØ, samme inndeling, tekst osv. Østfold har utarbeidet “5
leveregler” (5 setninger) som retningsgivende for ulike situasjoner. Det har også vært innhentet
eksempler fra andre virksomheter, herunder «Etiske retningslinjer for ansatte i Oslo kommune».
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Foretaket har Kliniske Etikk Komiteer. Komiteene skal bidra til å høyne den kliniske etikkkompetansen hos helsepersonell ved sykehuset. KEK skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og
om mulig synliggjøre handlings -alternativer ved etiske problemstillinger relatert til
pasientbehandlingen, både i enkeltsaker og systemmessig. De etiske retningslinjene som nå er
utarbeidet skal gjelde for alle ansatte, og skal ikke være i motstrid til eller erstatte det arbeid som
gjøres i KEK.
Foretakshovedverneombud og foretakshovedtillitsvalgte har i dialogmøte 30. mars 2017 fått
informasjon om innhold og omfang av det pågående arbeidet med utforming etiske retningslinjer.
Det ble gitt tilbakemelding på at det hadde vært ønskelig med involvering i utarbeidelse av
retningslinjene. Det ble det presisert fra arbeidsgiver at retningslinjene er av meget generell karakter
og at det vil bli anledning til involvering og medvirkning i etikkarbeidet lokalt i den enkelte klinikk,
avdeling og seksjon.
Saken ble behandlet i foretaksledelsen den 9. mai 2017. Ledergruppen gav sin tilslutning til det
fremlagte forslaget. Saken ble videre drøftet med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud
den 19. mai 2017, hvor enkelte innspill ble tatt til følge. HAMU har behandlet retningslinjene som
orienteringssak i sitt møte 9. juni 2017.

Administrerende direktørs vurderinger
Etiske retningslinjer i Vestre Viken skal bidra til å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden for alle
ansatte i foretaket. Administrerende direktør mener at det dokumentet som nå legges frem for
styret, på en god måte innfrir disse forventningene.
Retningslinjen er generelt utformet, og det vil bli lagt opp til eget arbeid med etiske retningslinjer i
klinikkene, et arbeid som tillitsvalgte og verneombud vil bli involvert i. I tillegg til retningslinjen med
dilemmasirkelen, vil Casesamlingen og et planlagt e-læringskurs vil være hjelpeverktøy som skal bidra
til etiske refleksjon både i grupper og individuelt. Retningslinjen vil også være et godt utgangspunkt
for arbeid med etiske problemstillinger i ledergruppene.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at Styret tar dokumentet Etiske retningslinjer
for ansatte i Vestre Viken samt den vedlagte kortversjonen til orientering.

Vedlegg:
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Oppdraget er beskrevet som følger:
“Inngår i et av de fire bena i HR- strategien (Kultur)
Vestre Vikens omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og faglige
dyktighet, og et høyt etisk nivå. Det gjelder både foretakets drift og handlemåten til hver enkel
ansatt. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra
handlinger som kan svekke tilliten til foretaket. For å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden
bør det utarbeidet felles etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere.”
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1. Innledning

Vestre Viken sitt overordnede mål er å tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til
befolkningen, og foretakets grunnverdier er kvalitet, trygghet og respekt. I det daglige arbeidet skal
målet og verdigrunnlaget være med å prege våre holdninger, vurderinger og beslutninger når vi er på
jobb i Vestre Viken. Retningslinjene er i tråd med de etiske retningslinjene som er vedtatt i Helse SørØst.
Etikk handler om verdier og valg den enkelte gjør i ulike situasjoner.
Med etisk dilemma mener vi i denne sammenhengen situasjoner der ulike verdier er i konflikt med
hverandre og man må gjøre et valg på bekostning av noe annet.
Leseveiledning: Sammendrag av dette dokumentet finnes i egen kortversjon, og kapitlene kan leses
enkeltvis og uavhengig av hverandre.

1.1. Formål

Formålet med retningslinjene er å gi et felles etisk ståsted for den daglige kontakt med pasienter,
brukere, pårørende, kolleger og medarbeidere, arbeidsgiver og andre samarbeidspartnere.
Alle som handler på vegne av Vestre Viken, skal opptre i tråd med disse. Retningslinjene skal være
veiledning og støtte for etisk refleksjon og praksis. For tema som ikke omfattes av eller er regulert i
norsk lov, vil etiske refleksjoner få større plass i beslutningsgrunnlaget.

1.2. Målgruppe

Retningslinjene gjelder for alle ansatte, uavhengig av nivå, rolle, funksjon og klinikktilhørighet.
De gjelder også for studenter, lærlinger, vikarer, konsulenter og andre som har engasjement og
oppgaver i foretaket, og alle med styreverv og tillitsverv. Ledere har et særskilt ansvar for at
medarbeiderne og innleide vikarer/konsulenter kjenner til og handler i tråd med, retningslinjene.

1.3. Forholdet mellom jus og etikk

Alle medarbeidere i VV skal følge de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder
uavhengig av avdeling, stilling og funksjon. Den enkelte har selv en plikt til å sette seg inn i og følge
de lover som kan berøre den enkeltes arbeidsoppgaver.
Å følge lover, instrukser og regler er ikke i seg selv alltid nok for å sikre en høy etisk standard. Ledere
og ansatte må selv reise relevante etiske problemstillinger i sitt virke. Det betyr at hver enkelt
kontinuerlig og kritisk må vurdere egne interesser og engasjement med tanke på potensielle etiske
konfliktsituasjoner.

1.4. Dokumentets status og gyldighet

Retningslinjen er overordnet og generell. Den kommer i tillegg til gjeldende arbeidskontrakt, og viser
til aktuelle lover, forskrifter, avtaler, arbeidsreglement, retningslinjer og prosedyrer for Vestre Viken.
For saker som knytter seg til ansettelsesforhold i Vestre Viken, vil disse retningslinjene bli lagt til
grunn ved etiske dilemma.
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2. Forholdet til pasienten
Vestre Vikens omdømme og tillit i omgivelsene er avhengig av ansattes profesjonalitet og faglige
dyktighet, og et høyt etisk nivå. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og
objektivitet. Pasienten er den personen som henvender seg til helseforetaket med anmodning om
helsehjelp, eller som helseforetaket gir eller tilbyr helsehjelp. Behandling av pasienter er en av
helseforetakets hovedoppgaver.
Alle ansatte i Vestre Viken skal møte alle pasienter og deres pårørende med respekt for det enkelte
menneskets liv og dets iboende verdighet og integritet. Alt helsepersonell i Vestre Viken forholder
seg til sine yrkesetiske retningslinjer. Alle ansatte skal i jobbsammenheng opptre med nødvendig
diskresjon og alminnelig høflighet.

2.1. Pasientens rettigheter

Pasientens rettigheter er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven. Lovens bestemmelser skal
bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme
sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers liv, integritet og
menneskeverd.

2.2. Taushetsplikt

Alle ansatte undertegner helseforetakets taushetserklæring når arbeidsforholdet starter.
Taushetsplikt etter forvaltningsloven gjelder for alle ansatte i Vestre Viken. Helsepersonell og andre
som bidrar med helsehjelp har også taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell, kapittel 5.
Taushetsplikt må også overholdes i forhold til andre ansatte som ikke nyter nødvendig helsehjelp,
samt andre pasienter, eks skranke, fellesareal, flersengsrom.
Elektronisk pasientjournal gir dem som har tilgang i prinsippet adgang til opplysninger om alle
helseforetakets pasienter, men å søke opplysninger om pasienter som man ikke har pleie- eller
behandlingsansvar for, er ulovlig og ikke forsvarlig yrkespraksis.

2.3 Rollesammenblanding

Pasienter har krav på trygghet i behandlingssituasjoner og at ansatte opptrer profesjonelt. Dette
betyr blant annet å skille klart mellom profesjonelle og private relasjoner og å ivareta pasienters
autonomi og integritet.
Vestre Viken har utarbeidet egen retningslinje som skal virke forebyggende og sikre at ansatte i
foretaket får kunnskap om relevant lovverk og foretakets holdning til rollesammenblanding.

3. Forholdet til pårørende

Pasientens pårørende møtes med medmenneskelighet og respekt for deres integritet og de
påkjenninger som situasjonen fører med seg også for dem.
Ansatte har ansvar for å opptre med full profesjonell oppmerksomhet i nærvær av med pasienter og
pårørende.
Pasientens pårørende er den eller de pasienten oppgir som nærmeste pårørende. Dersom pasienten
er ute av stand til å oppgi pårørende, er nærmeste pårørende den som i størst utstrekning har varig
og løpende kontakt med pasienten
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Pårørende skal ha informasjonen de har krav på etter pasient- og brukerrettighetsloven formidlet på
en hensynsfull og mest mulig tilpasset måte. Barn som pårørende krever særskilt oppmerksomhet.

4. Klinisk etikk komiteer
Foretaket har Kliniske Etikk Komiteer (KEK) som skal bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen
hos helsepersonell ved sykehuset. De skal tilrettelegge for identifikasjon og analyse og om mulig,
synliggjøre handlingsalternativer ved etiske problemstillinger, relatert til pasientbehandlingen, både i
enkeltsaker og systemmessig.
Dette dokumentet skal ikke være i motstrid til eller erstatte det arbeid som gjøres i KEK. Ansatte som
ønsker hjelp til etisk refleksjon rundt dilemma relatert til pasienter og pårørende kan henvende seg
til den lokale kliniske etikk komite.

5. Om opplæring, utdanning, fagutvikling, kvalitetsutvikling,
kontinuerlig forbedring og forskning
Alle ansatte skal bidra til å utvikle og opprettholde en høy faglig standard i sitt arbeid.
Det forventes at ansatte bidrar til spredning av kunnskap og til å avdekke uhell og avvik på en slik
måte at dette brukes aktivt i forbedringsarbeid. Når det er påkrevd for å sikre god yrkesutøvelse, gis
kollegaveiledning og respektfull korreksjon.
Den enkelte medarbeider har ansvar for å kjenne til helseforetakets og avdelingens prosedyrer.
Samtidig har den enkelte et personlig ansvar for sin yrkesutøvelse som er overordnet rutinene og
retningslinjene.
Forskningsvirksomhet i helseforetaket skal foregå med respekt for enkeltpasienters liv, helse,
privatliv og verdighet. Pasienters deltagelse i forskningsprosjekter bygger på frivillighet og informert,
skriftlig samtykke. Forskning følger gjeldende lov- og regelverk, internasjonale retningslinjer og
forskningsetiske bestemmelser. Medisinsk og helsefaglig forskning skal vurderes av Regionale
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, mens bruk av personopplysninger i
kvalitetsstudier vurderes av personvernombudet.
God forskningsetikk er den enkeltes forskers og prosjektleders ansvar og helseforetakets
systemansvar. Forskning i Vestre Viken skal tilstrebe høy kvalitet, baseres på samarbeid og komme
pasientene til gode. Vestre Viken skal være en medaktør i forskerutdanningen, med et spesielt fokus
på forskningsetikk, lover og regler for forskning.

6. Ledelse

Ledere skal gå foran som gode eksempler og holde høyt etisk nivå i sitt arbeid.
Ledere skal sørge for ansatte gis veiledning og opplæring slik at de er i stand til å utføre de oppgaver
de er satt til på en god måte. Undervisning, opplæring og veiledning skal være en integrert del av
arbeidshverdagen.
Leder har et spesielt ansvar for å følge opp den enkelte medarbeider og gi konstruktive
tilbakemeldinger på arbeidet og sikre rom for etisk refleksjon. Gjennom utvikling av kultur, verdier,
kompetanse og klare prinsipper for ledelse og medvirkning skal medarbeiderne oppleve et trygt,
åpent og involverende arbeidsmiljø med høyt etisk nivå.
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Ledere har et særskilt ansvar for at deres medarbeidere kjenner foretakets etiske retningslinjer.

7. Ansatte
7.1. Ansvar, samarbeid og støtte

Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø preget av kvalitet, kunnskap, åpenhet,
involvering, omtanke, respekt og forutsigbarhet.
Gjensidig hjelp og kollegial støtte er en forutsetning for godt faglig og tverrfaglig samarbeid i Vestre
Viken, og for fleksibilitet og god flyt i arbeidshverdagen. Alle ansatte har plikt til å si fra om forhold
som kan medføre fare for pasienters og kollegers sikkerhet.

7.2. Kommunikasjonskultur

Alle ansatte skal bidra til og følge etablerte normer for imøtekommende opptreden, respekt og
høflighet. Dette gjelder i kommunikasjon med hverandre, og i møte med pasient, pårørende og andre
samarbeidspartnere.
Dette utelukker ikke konstruktiv meningsutveksling i dertil egnede fora. Det forventes at ansatte
respekterer og forholder seg til at resultatet av prosesser og diskusjoner ikke nødvendigvis blir deres
eget førstevalg. Det vil si at medarbeidere, når en beslutning er tatt, innretter sitt arbeid etter det
som blir bestemt.
Eventuelle konflikter mellom ansatte skal håndteres slik at de ikke får negative konsekvenser for
pasienter, arbeidsmiljø eller avdelingens/klinikkens/foretakets omdømme.
Vestre Viken har prosedyre for konflikthåndtering som beskriver hvordan slike situasjoner skal
håndteres.

7.3. Kritikkverdige forhold

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover eller etiske normer.
Det er viktig at medarbeidere tar opp saker om kritikkverdige forhold med sine ledere.

7.4. Varsling

Dersom medarbeidere opplever at nærmeste leder ikke følger opp, kan saken tas videre i linjen eller
til Varslingsutvalget i foretaket. Arbeidsmiljøloven gir også arbeidstakerne rett til å varsle utenfor
egen virksomhet. Rettigheten forutsetter at fremgangsmåten er forsvarlig, blant annet ved at intern
varsling skal forsøkes først, at motivet er kvalitetsforbedring og at forholdet det varsles om objektivt
sett er alvorlig. Ansatte skal kunne si i fra uten risiko for gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

7.5. Bierverv

Ansatte som har oppdrag for andre virksomheter enn Vestre Viken, må følge prosedyre om bierverv.
Alle oppdrag for eksterne (betalte og ubetalte) må være av en slik karakter at ikke de skaper tvil om
den enkeltes lojalitet eller faglige integritet.
Vestre Vikens retningslinjer på dette området er de samme som for resten av Helse Sør-Øst.
Ansatte som har, eller vurderer å påta seg, bierverv, oppfordres til å oppgi avtaler om og inntekter
fra dette arbeidet.
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7.6. Bruk av Vestre Viken sine eiendeler

Ansatte skal bruke utstyr og eiendom i jobbsammenheng, og ikke til private formål.
I alle sammenhenger skal Vestre Vikens eiendeler brukes på en hensynsfull og økonomisk måte.
Medarbeiderne forventes å bruke arbeidstiden, og Vestre Viken sitt utstyr til de arbeidsoppgaver de
er ansatt for å utføre. Enhver ansatt oppfordres til å bruke Sykehusets eiendeler brukes i samsvar
med virksomhetens formål, slik at det ivaretar krav til tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet i
henhold til Retningslinje for lån/leie av Vestre Vikens eiendeler. Unntatt er lån eller leie av
Velferdsforeningens eiendeler.

8. Forholdet til eksterne instanser
Som ansatte i VVHF er vi forpliktet av habilitetsreglene i Forvaltningsloven (kapittel II, § 6 f.).
Det innebærer at alle har et ansvar for å yte tjenester, løse oppgaver og behandle problemstillinger
på en upartisk måte. Personlige interesser skal ikke være del av beslutningsgrunnlaget. Samarbeid
mellom ansatte i helseforetaket og eksterne aktører skal foregå slik at hverken pasienter eller andre
kan trekke foretakets eller den enkeltes uavhengighet eller integritet i tvil.

8.1. Foretakets leverandører

Retningslinjene for innkjøpsarbeidet skal skape tillit og bidra til å sikre omdømmet til foretaket.
Våre innkjøp gjøres gjennomavtaler med definerte leverandører. Ansatte må ikke etablere relasjoner
til leverandører som kan innebære utilbørlige bindinger i forbindelse med anskaffelser.
Les mer:
Samarbeidsavtalen mellom helseregionene og legemiddelindustrien (LMI)
Samarbeidsavtalen mellom helseregionene og Medtek Norge (tidligere LFH)
Samarbeidsavtalen mellom helseregionene, LMI og Medtek Norge (brosjyre)Etiske retningslinjer for
innkjøp og leverandørkontakt

8.2. Faglige møter og kongresser

Klinikkdirektørene har fullmakt til å avgjøre ansattes deltagelse på kongresser og faglige møter.
Invitasjoner til ansatte skal sendes leverandørkontaktene/avdelingssjefene med kopi til
postmottaket. Alle utgifter til reise, opphold og konferanseavgift mm skal i utgangspunktet betales av
foretaket, enten via innkjøpskontrakt eller fakturert. Unntaket er hvis leverandør inviterer til
konferanse i regi av leverandøren, hvor Vestre Viken betaler for reise og opphold.
Ansatte som har nær tilknytning til for eksempel legemiddelindustrien, kan bli vurdert som inhabile,
for eksempel i en innkjøpsprosess. Regionale produktråd med habilitetsskjema (brosjyre)

8.3. Invitasjon til arrangementer

Når ansatte inviteres til arrangementer som kurs, faglige møter, konferanser og kongresser, vurderes
nytten av deltagelse for avdelingen. Klinikkdirektør avgjør deltagelse til konferanser og kongresser.
Utgifter som reise, opphold og eventuelle arrangementsavgifter til den ansattes deltagelse dekkes av
Vestre Viken, enten gjennom innkjøpskontrakt eller faktura.
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8.4. Gaver

Ansatte skal ikke motta store personlige gaver, provisjon, tjeneste eller annen ytelse som kan påvirke
handlinger, saksforberedelse eller beslutninger på en utilbørlig måte. Ved tvil kan du søke råd hos
nærmeste leder. Retningslinje for oppmerksomhet fra Vestre Viken som arbeidsgiver til ansatte ved
merkedager skal følges.

9. Samfunnsansvar
Likeverd for alle mennesker skal ligge til grunn ved rekruttering, kompetanseutvikling,
karriereutvikling og samarbeid.
Vestre Viken har et spesielt ansvar innenfor miljøsatsing i kraft av å være blant de største
virksomheter i vår region og som en del av foretaksgruppen i Helse Sør-Øst. Miljøvurderinger og
miljøkostnader skal være del av beslutningsgrunnlaget i alle typer saker.
Vestre Viken arbeider mot alle former for misligheter og korrupsjon, og ser dette som en viktig del av
det å forvalte samfunnets ressurser best mulig.
Som del av Helse Sør-Øst er vi også forpliktet til å følge prinsipperklæringen og retningslinjene til
Initiativ for etisk handel

10. Media
I kontakt med redaktørstyrte medier har alle ansatte full ytringsfrihet og uttaler seg som selvstendige
fagpersoner. Ved deltagelse i et offentlig ordskifte må grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitet
vurderes. Foretaket har egne retningslinjer for opptreden i sosiale medier som omfatter alle ansatte.
Det skal presiseres om uttalelsen står for egen regning og om personlige synspunkter fremmes.

11. Konsekvenser av brudd
Ansatte i Vestre Viken skal bestrebe seg på å følge disse etiske retningslinjene. Ved tvil om hvordan
de skal forstås, skal den ansatte kontakte sin nærmeste leder. Brudd på de etiske retningslinjene vil
bli behandlet i samsvar med Arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement.
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12. Når etiske utfordringer oppstår
Dilemmasirkelen angir de sentrale spørsmålene ansatte må stille seg som utgangspunkt for etisk
refleksjon.

Er det lovlig?

Er det i samsvar
med Vestre
Vikens
retningslinjer?

Kan det skade
tilliten til Vestre
Viken?

Dilemma
Er det etisk og
moralsk
forsvarlig?

Tåler det forsiden
på avisen?

Stemmer det med
Vestre Vikens
verdier?
Kvalitet, trygghet
og respekt

Kjennes det
riktig ? Vil jeg
fortelle andre
om det?
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Etiske retningslinjer – kort versjon

Retningslinjene er et supplement til relevant lovverk, eksisterende retningslinjer i Vestre
Viken og profesjonsetiske retningslinjer.
Vi skal opptre profesjonelt og vennlig
Vær bevisst din rolle i møte med pasienter, pårørende, kolleger og samarbeidspartnere
Følg etablerte normer; vær imøtekommende og høflig, vis respekt
Sørg for å ha faglig kompetanse til å utføre jobben din eller be om mer opplæring
I daglig drift skal alle ansatte
Løse arbeidsoppgavene dine på en forsvarlig og redelig måte
Holde deg til oppgaver og ansvar i planlegging og gjennomføring av ulike oppdrag
Bruke utstyr hensynsfullt og økonomisk
Medvirke i diskusjoner og prosesser, og rette deg etter beslutninger som er tatt
Hvis noe ikke går etter planen
Si i fra om uønskede forhold og hendelser
Håndtere konflikter slik at konsekvensene for omgivelsene blir minst mulig
Foreslå forbedringer
Gi konstruktiv korreksjon
I forhold til våre omgivelser
Ha med miljøkostnader og – påvirkning som del av beslutningsgrunnlaget i alle typer saker
Bruk alltid formelle avtaler for innkjøp av varer og tjenester
Følg retningslinjene om bierverv, gaver og relasjon til eksterne samarbeidspartnere
Følg retningslinjene for deltagelse på konferanser og faglige møter
I offentlig debatt
Opptre saklig, ryddig og etterrettelig
Tydeliggjøre når uttalelser står for egen regning
Følge Vestre Vikens retningslinje for ytringer på sosiale medier
Spesielt for ledere
Ledere skal gå foran som gode eksempler
Reflektere rundt etiske problemstillinger ved ulike sider av enhetens drift
Identifisere potensielle etiske dilemma og sørge for at de blir drøftet i egnede fora
Være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler
Involvere medarbeidere slik at de kan ivareta sin rolle og oppgaver i enheten
For spørsmål av medisinsketisk karakter, kontakt Klinisk etikk komite i din klinikk.
Kontakt din nærmeste leder hvis du har spørsmål til innholdet eller ønsker å vite mer om hva de enkelte punkt
innebærer.

Drøftingsreferat
Til stede fra arbeidsgiversiden:
Sine Kari Braanaas, spesialrådgiver HR/advokat
Janne Hjelm-Gabrielsen, foretaksadvokat
Til stede fra arbeidstakersiden:
Britt Bøhler, NRF
Geir Gundersen, NFF
Harald Baardseth, FO
John Egil Kvamsøe, Fagforbundet
Tom Henri Hansen, DNLF
Joan Nygaard, NPF
Nina Bjerke, NITO
Gry Lilleås Christoffersen, Delta
Anita Haugland Gomnæs, Foretakshovedverneombud per telefon
Dato:
Møtested:

18. mai 2017
Møterom Tyrifjord og møterom Kolsås, Wergelands gate 10

1. Bakgrunn
Bakgrunn for saken er Tiltak 13 i oppdragsplan 2017 som lyder som følger: «Etiske retningslinjer i
Vestre Viken – gjennomgang av samlet system». Dette oppdraget har viseadministrerende direktør
(VAD) hovedansvar for, og HR-sjef har fått ansvar for leveranse til VAD.
Oppdraget er beskrevet som følger:
“Inngår i et av de fire bena i HR- strategien (Kultur)
Vestre Vikens omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og faglige
dyktighet, og et høyt etisk nivå. Det gjelder både foretakets drift og handlemåten til hver enkel
ansatt. Det forventes derfor at alle opptrer med aktsomhet, redelighet og objektivitet, og avstår fra
handlinger som kan svekke tilliten til foretaket. For å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden
bør det utarbeidet felles etiske retningslinjer som gjelder for alle medarbeidere.
Arbeidsform
Det foreslås at det etableres en arbeidsgruppe bestående av repr. fra HR , juridisk, økonomi og
MOH. Arbeidsgruppen skal komme med et forslag til felles etiske retningslinjer for Vestre Viken. I
dette ligger at arbeidsgruppen skal kartlegge hva allerede finnes av etiske dokumenter i Vestre
Viken, herunder Etiske retningslinjer for HSØ. Arbeidsgruppen skal også innhente forslag fra andre
bedrifter før endelig forslag til retningslinjer utformes. Forslaget skal fremmes for administrerende
direktørs ledergruppe.”
Arbeidsgruppen har bestått av Janne Hjelm-Gabrielsen, Wiggo Korshavn, Solveig Tørstad, Anne
Kristin Reinsve, Birgitte Gransæther og Sine Kari Braanaas. Frist for leveranse til VAD var 19. april
2017. Saken ble behandlet i ledermøte 9. mai med følgende vedtak: «Ledermøte slutter seg til det
framlagte forslag til etiske retningslinjer.»
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2. Arbeidsgivers vurdering
«De etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken» som legges frem for drøfting med tillitsvalgte er
et omfattende dokument. Arbeidsgiver mener at dokumentet skal være overordnet, slik at
detaljeringsgraden skal være moderat. Dokumentet har utstrakt bruk av henvisninger og linking til
andre dokumenter. Som følge av at dokumentet er omfattende legges også frem en kortversjon som
har tatt med «essensen» fra det overordnede dokumentet. I tillegg til kortversjonen er det tatt inn en
dilemmasirkel som angir de sentrale spørsmålene ansatte må stille seg i forbindelse med etisk
refleksjon, se retningslinjens punkt 12. Som tilleggsmateriell vil det bli utarbeidet
case/dilemmasamling, samt e-læringskurs.
Arbeidsgiver har sett hen til verdiene i HSØ, samt det innhold som er i HSØ sine retningslinjer, og
retningslinjene som nå legges frem er i tråd med det som er nedfelt i HSØ. Arbeidsgiver har imidlertid
valgt å lage utkastet med andre kapitteloverskrifter, og mener at dette gjør retningslinjen mer
brukervennlig og oversiktlig.
I prosessen har man kartlagt om andre foretak i Helse Sør Øst har egne etiske retningslinjer for
ansatte. Kun to foretak i HSØ har foretaksvise etiske dokumenter. OUS har gjort en direkte
omarbeidelse av Etiske retningslinjer for HSØ, samme inndeling, tekst osv. Østfold har utarbeidet “5
leveregler” (5 setninger) som retningsgivende for ulike situasjoner. Det har også vært innhentet
eksempler fra andre virksomheter, herunder «Etiske retningslinjer for ansatte i Oslo kommune».
Foretaket har Klinisk Etikk Komiteer. Komiteene skal bidra til å høyne den kliniske etikk-kompetansen
hos helsepersonell ved sykehuset. KEK skal tilrettelegge for identifikasjon, analyse og om mulig
synliggjøre handlingsalternativer ved etiske problemstillinger relatert til pasientbehandlingen, både i
enkeltsaker og systemmessig. De etiske retningslinjene som nå er utarbeidet skal gjelde for alle
ansatte, og skal ikke være i motstrid til eller erstatte det arbeid som gjøres i KEK.
Foretakshovedverneombud og foretakshovedtillitsvalgte har i dialogmøte 30. mars 2017 fått
informasjon om innhold og omfang av det pågående arbeidet med utforming etiske retningslinjer.
Det ble gitt tilbakemelding på at det hadde vært ønskelig med involvering i utarbeidelse av
retningslinjene. Det ble det presisert fra arbeidsgiver at retningslinjene er av meget generell karakter
og at det vil bli anledning til involvering og medvirkning i etikkarbeidet lokalt i den enkelte klinikk,
avdeling og seksjon.
Etiske retningslinjer i Vestre Viken skal bidra til å sikre en enhetlig og profesjonell opptreden for alle
ansatte i foretaket. Arbeidsgiver mener at det dokumentet som nå foreligger til drøfting og videre
skal behandles i HAMU og i styret, på en god måte innfrir disse forventningene.

3. Arbeidsgivers anbefaling og videre prosess
Arbeidsgiver anbefaler å vedta de vedlagte retningslinjer. Retningslinjen er generelt utformet, og det
vil bli lagt opp til eget arbeid med etiske retningslinjer i klinikkene, et arbeid som tillitsvalgte og
verneombud vil bli involvert i. I tillegg til retningslinjen med dilemmasirkelen, vil Casesamlingen og et
planlagt e-læringskurs være hjelpeverktøy som skal bidra til etisk refleksjon både i grupper og
individuelt.
«Etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken» skal behandles i HAMU den 6. juni 2017 og
styrebehandles den 19. juni 2017.

4. Innspill fra organisasjonen i møtet
Organisasjonene støttet arbeidsgivers utforming av de etiske retningslinjer med et overordnet
dokument, samt en kortversjon. Det ble uttrykt forståelse for at hva som er etiske dilemma kan
variere fra avdeling til avdeling og post til post.


FHVO viste til et behov for at arbeidsgiver uttaler med eksplisitte retningslinjer for rus, når
det gjelder antall enheter som tilbys ved arrangement i Vestre Viken sin regi. Det ble vist til
at dette var forsøkt å få nedfelt i forbindelse utforming av ruspolicy, men uten at dette hadde
ført frem. Det ble fremført ønske om at dette kunne tas inn i en «fase 2».



FO hadde i utgangspunktet forventet en klarere retningslinje på hva som var etisk
akseptabelt og ikke. Arbeidsgiver viste til at dokumentet bevisst var laget på et overordnet
nivå, og som støtte til etisk refleksjon. Det ble vist til case-samling som skal tilbys sammen
med retningslinjen, samt dilemmasirkelen. Det ble også vist at man innenfor flere av emnene
er bundet av lovverk, og at jus og etikk på flere områder går «hånd i hånd».



FO påpekte uklarheter innenfor punkt 4 – klinisk etikk komite. Det ble også vist til at ikke alle
foretakets kliniske etikk komiteer er presentert under «Om oss» eller i E-håndbok.



FO stilte spørsmål om henvisningen til klinikkdirektør som den som har fullmakt i punkt 8.2.



NPF foreslo en supplerende tekst til punkt 2.2 Taushetsplikt, første avsnitt, siste punktum, og
viste til viktigheten av at man respekterer taushetsplikt også i samtale med kolleger.



FHVO ønsket en splittelse av punkt 7.4 slik at kritikkverdige forhold og varsling omtales i
hvert sitt punkt.



NSF foreslo at et e-læringskurs ble gjort som del av det obligatoriske
introduksjonsprogrammet for nye arbeidstakere i Vestre Viken.



Organisasjonene ba om at casesamlingen ble sendt ut med referat fra møtet.

5. Arbeidsgivers vurdering av innspill:









Arbeidsgiver mener rus ikke er emne i foretakets etiske retningslinjer, og at dette må tas med
i innspill til evaluering av ruspolicy og andre dokumenter som er utarbeidet i den forbindelse.
Arbeidsgiver svarte ut dette i møtet, se ovenfor.
Arbeidsgiver vil korrigere skrivefeil, samt en presisering av at det gjelder «dette dokumentet»
i punkt 4, annet avsnitt.
Arbeidsgiver viste til at dette reguleres i fullmaktsreglementet i Vestre Viken. Spørsmålet er
av særlig viktighet knyttet til aktiviteter med legemiddelindustrien og Med-Tek Norge.
Arbeidsgiver vil endre ordlyden i retningslinjen punkt 2.2 som foreslått «Taushetsplikt må
også overholdes i forhold til andre ansatte som ikke nyter nødvendig helsehjelp samt andre
pasienter, eks skranke, fellesareal, flersengsrom»
Arbeidsgiver vil splitte eksisterende punkt 7.4 slik at Varsling tas inn som punkt 7.5 og at
etterfølgende punkter forskyves.
Arbeidsgiver har notert NSF sitt forslag og tar med dette videre. Det ble samtidig vist til at det
er en streng vurdering av hva som skal ligge i den «obligatoriske nyansatt-pakken».
Case-samlingen sendes ut sammen med drøftingsreferatet.

Dato:
Saksbehandler:

12. juni 2017
Eli Årmot

Saksfremlegg
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende
ansatte
Møte
Styret i Vestre Viken HF

Saksnr.
33/2017

Møtedato
19.06.17

Forslag til vedtak
Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2017.

Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye “Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” (vedlegg 4).
Disse erstatter retningslinjene av 31.3.2011. I de nye retningslinjene videreføres
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende samt at det skal legges vekt på moderasjon. Verken
regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene. De statlige
retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer. Vestre Vikens
vedtekter ble endret i tråd med de nye retningslinjene i foretaksmøte 17. juni 2015.

Av ny § 8a i vedtektene “Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre
ledende ansettelse” fremgår blant annet at Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal
tas inn som note i årsregnskapet.
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 3), herunder:
•

•
•

retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for
det kommende regnskapsåret
en redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i
det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt
opp i underliggende virksomheter.
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a i
foretaksmøte som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til Allmennaksjeloven
§ 5-6 tredje ledd.

Administrerende direktørs vurderinger
De fleste av kravene i Allmennaksjelovens § 6-16a som skal innarbeides i erklæringen følger av
“Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med
statlig eierandel” (vedlegg 4).

Lønnsnivået i Vestre Viken reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at man ikke er
lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden reformen i 2002, eller i forhold til
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, eller de virksomheter en anser å konkurrere med for å
sikre at helseforetaket får kvalifiserte ressurser til viktige funksjoner. Det er imidlertid viktig å
sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling, og hindre at uønsket og utilsiktede lønnsforskjeller
oppstår. Videre er det viktig at Vestre Viken er konkurransedyktig mht. kompetanse på kort og
lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig betydning hva gjelder
omdømme.
Det anbefales at styret slutter seg til forslaget til erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til
regnskapet for 2017.
Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Trykte vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder og andre ledende ansatte.
Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i
Helse Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF).
Utdrag fra Allmennaksjeloven.
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel.

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato:
Saksbehandler:

14. juni 2017
Narve Furnes

Saksfremlegg
Infrastrukturmoderniseringsprogrammet i HSØ –
konsekvenser for Vestre Viken.

Møte
Styremøte Vestre Viken HF

Saksnr.
34/2017

Møtedato
19.06.17

Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Drammen, 14. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
Hensikten med saken er å orientere styret om status på infrastrukturprogrammet i Helse SørØst og konsekvensene for Vestre Viken.

Saksutredning
Helse Sør-Øst etablerte Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør for helseforetakene i
styresak 109/2008. Dette betyr at Vestre Viken må bruke Sykehuspartner som leverandør og ta i
bruk de felles løsningene som utvikles også innenfor infrastrukturområdet.
Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i
Helse Sør-Øst er en nødvendig forutsetning både for å lykkes med å videreutvikle
Sykehuspartner som en sterk og effektiv tjenesteleverandør som understøtter helseforetakenes
behov, samt for å gjennomføre Digital fornying i tråd med gjeldende strategier. Det er viktig å
gjennomføre tiltak som kan understøtte en digitalisering, modernisering og standardisering av
kliniske og administrative arbeidsprosesser i helseforetakene, og i denne sammenheng er en
modernisert infrastruktur fundamentet.

Styret i Helse Sør-Øst har i sak 086-2015 IKT-strategi lagt til grunn en modernisering av
foretaksgruppens IKT-infrastruktur som grunnlag for digitalisering av kliniske og administrative
arbeidsprosesser. Det er en premiss at det skal være én felles IKT-infrastruktur i Helse Sør-Øst.

Styret i Helse Sør-Øst vedtok videre i sak 69/2016 at det skulle gjennomføres en modernisering
av IKT-infrastruktur i helseforetakene. Dette skulle gjøres ved å etablere en kontrakt med
ekstern partner.

Sykehuspartner fikk i foretaksmøtet 15. september 2016 oppdraget om å inngå kontrakt med
Hewlett Packard Enterprise (HPE), nå DXC Technology. DXC er en underleverandør til
Sykehuspartner slik at det fortsatt er Sykehuspartner som leverer til Vestre Viken.
Datatilsynets har stilt krav om redegjørelse fra databehandlingsansvarlig i helseforetakene i
Helse Sør-Øst vedrørende avtale om strategisk partnerskap innenfor IKT-infrastrukturtjenester.
Besvarelsen til Datatilsynet er lagt ved styresaken.

Prosjektet med å overdra virksomhet til DXC, inkludert overdragelse av driftsansvar fra
Sykehuspartner til ekstern leverandør, er p.t stilt i bero, jfr. styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak
24.05.17 i sak 058/2017, avholdte foretaksmøtet i Sykehuspartner HF 31.05. 2017 og
foretaksmøte i Vestre Viken 14.06. 2017 (i dag, vedlegg 4).
Helse Sør-Øst RHF har engasjert Price Waterhouse Coopers (PwC) for å foreta en granskning av
prosjektet. Styret i HSØ skal behandle saken i styremøte 28.06. 2017.
Styringssystem for informasjonssikkerhet i Vestre Viken
Forutsetningen for infrastrukturmoderniseringen er at tilganger til sensitive
personopplysninger skal ivaretas på en trygg og sikker måte, både gjennom de krav som ble stilt
i den dialogbaserte anskaffelsen og i avtalen, og som videre er krav hentet fra det felles
styringssystemet for informasjonssikkerhet i regionen.

Vestre Viken har siden etablering av foretaket hatt et styringssystem for informasjonssikkerhet i
samsvar med forutsetninger i personopplysningsloven og – forskriften. Dette er også forutsatt i
pasientjournalloven, som har personopplysningsloven og – forskriften som utfyllende for
informasjonssikkerhet.
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Arbeidet med etablering av felles styringssystem for informasjonssikkerhet har vært
gjennomført i regionen av de sikkerhetsfaglige ressurser fra alle foretakene. Det har blitt tatt
utgangspunkt i eksisterende styringssystem i regionen, inkludert noen av dagens dokumenter
ved Vestre Viken, dokumenter fra tidligere Sykehuset Asker og Bærum, samt OUS og
Sykehuspartner.
Flere av dokumentene i felles regionalt styringssystem er allerede implementerte prosedyrer i
Vestre Viken, i tillegg til at det arbeides med å implementere nye prosedyrer.

Konsekvenser for Vestre Viken
Det er ikke fremkommet informasjon om at personer fra ekstern partner har fått innsyn i
pasientdata tilhørende Vestre Viken HF. I ekstern revisjonsgjennomgang foretatt av PwC oppgir
de at minst 34 personer tilknyttet ekstern partner har hatt mulighet til å få tilgang til
helseopplysninger. Vestre Viken avventer konklusjonen i endelig rapport fra PwC og
styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF 28. juni 2017.

Vestre Viken har en eldre infrastruktur som baserer seg på en sammenkobling av de fire
tidligere helseforetakene sine plattformer fra 2009. En modernisering av IKT infrastruktur en
helt nødvendig forutsetning for videre utvikling av Vestre Viken slik at vi kan ta i bruk felles
regionale løsninger. En ny infrastruktur vil også gi bedre informasjonssikkerhet totalt sett.

Overgangen til ny infrastruktur skal gi en god økonomisk effekt for helseforetakene. For Vestre
Viken er dette en forutsetning i økonomisk langtidsplan. Hvis det ikke kommer i gang en
revidert prosess med å implementere ny infrastruktur kan dette få negativ effekt for
driftsøkonomien i årene fremover.

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør mener at Vestre Viken trenger en moderne infrastruktur for å kunne
ta imot nye regionale løsninger, redusere driftskostnader innen ikt-området og etablere en
bedre informasjonssikkerhet.
Administrerende direktør oppfatter en bred konsensus i foretaksgruppen for modernisering av
infrastrukturen.
Helse Sør-Øst RHF har valgt å gjennomføre IKT moderniseringen ved etablering av ekstern
partner, og dette binder også helseforetakenes løsning. Administrerende direktør oppfatter
gjeldende rammer for IKT drift og forvaltning i foretaksgruppen slik at foretaket ikke har annet
valg enn det Helse Sør-Øst RHF beslutter. Vestre Viken har i ulike møter deltatt i Helse Sør-Øst
RHF overordnede valg og de risikovurderinger foretatt i prosessen.
Administrerende direktør er så langt ikke kjent med at pasient- eller persondata er kommet på
avveie som følge av HPE-prosjektet. Vestre Viken avventer konklusjonen i endelig rapport fra
PwC og styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF.

Det må arbeides videre med kompetanse og kapasitet på informasjonssikkerhet og personvern.
Dette fagområdet må utvikles videre fremover i takt med økt bruk og avhengighet av ikt
løsninger. Det vil kreves gode avtaler og transparente prosesser for risikovurderinger og
beslutninger knyttet til akseptabelt risikonivå og restrisiko i prosjekter og driftsorganisasjonen.
Administrerende direktør ser det som avgjørende at det implementeres en moderne
infrastruktur i Vestre Viken, der informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt.
Administrerende direktør legger til grunn at dette skjer i tråd med de pålegg og vedtak som
vedtas for helseforetaksgruppen.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Datatilsynets krav om redegjørelse fra
databehandlingsansvarlige i helseforetakene i Helse Sør-Øst
vedrørende avtale om strategisk partnerskap innenfor IKTinfrastrukturtjenester
2. Vestre Viken HF svarbrev til Datatilsynet av 15.6.17.
3. Felles styringssystem for informasjonssikkerhet for regionen
Helse Sør-Øst. http://ehandboken.oslouniversitetssykehus.no/folder/1148
4. Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 14.06.2017
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Krav om redegjørelse fra databehandlingsansvarlige i helseforetakene i Helse
Sør-Øst vedrørende avtale om strategisk partnerskap innenfor IKTinfrastrukturtjenester
Datatilsynet er kjent med at styret i Helse Sør-Øst RHF har besluttet at HPE (senere
sammenslått med CSE, nå ES Norge AS/DXE) som leverandør av IT-infrastrukturtjenester
kan benytte nye underleverandører for drift og leveranse av infrastruktur (herunder pc-er,
nettverk, telefoni og datasentre). Vi er også kjent med at det er besluttet å legge driften av
IKT-infrastrukturen til Bulgaria. Gjennom media er det i tillegg opplyst at en rekke andre
utenlandske selskaper har tilgang til informasjonssystemer i Helse sør-øst.
Beslutningen om å gjennomføre tjenesteutsettingen er etter Datatilsynets vurdering en endring
som har konsekvenser for informasjonssikkerheten i helseregionen, og det er derfor krav om
at virksomhetene har gjennomført risikovurderinger i samsvar med
personopplysningsforskriften § 2-4 jf. pasientjournalloven §§ 22 og 5 på tidspunktet for
beslutningen.
Bestemmelsen fastslår at den databehandlingsansvarlige selv skal fastlegge kriterier for
akseptabel risiko forbundet med behandling av personopplysninger. Den
databehandlingsansvarlige skal gjennomføre risikovurdering for å klarlegge sannsynligheten
for, og konsekvenser av sikkerhetsbrudd.
Dersom risikovurderingen avdekker at sikkerhetsbrudd kan få personvernkonsekvenser, som
f.eks. ved konfidensialitets-, integritets- eller tilgjengelighetsbrudd, må det vurderes hvor
alvorlige følger bruddet får med hensyn til pasientenes personvern. Deretter må det vurderes
om det finnes tiltak som kan begrense risikoen og i hvilken grad personvernulempen kan
forsvares. Dersom det ikke er mulig å begrense personvernulemper gjennom sikkerhetstiltak
kan det bety at den planlagte behandlingen ikke kan gjennomføres.
Bestemmelsen sier videre at det skal gjennomføres ny risikovurdering ved endringer som har
betydning for informasjonssikkerheten. Når den databehandlingsansvarlige beslutter å
iverksette en slik endring må risikovurderingen foretas i forkant av beslutningen, slik at
resultatet av risikovurderingen kan sammenlignes med de på forhånd fastlagte kriteriene for
akseptabel risiko forbundet med behandling av personopplysninger.
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Resultatet av vurderingen vil være førende for de avgjørelsene som skal tas, herunder om den
ønskede behandlingen kan gjennomføres i samsvar med regelverket.
Vi viser til personopplysningsforskriften § 2-1 og pasientjournalloven §§ 1 og 22 der det klart
fremgår at informasjonssystemene i helsetjenesten skal sikre pasienters og brukeres
personvern i tillegg til at de skal være egnet til å yte effektiv helsehjelp av god kvalitet og
være tilgjengelige når et er nødvendig.
Krav om redegjørelse
I likelydende brev til alle databehandlingsansvarlige i Helse sør-øst ber vi det enkelte foretak
sende oss følgende dokumentasjon:
1. Risikovurderingen samt redegjørelse for akseptanse av restrisiko jf.
personopplysningsforskriften § 2-4 jf. pasientjournalloven§ 22 som ble lagt til grunn
da det ble besluttet at drift og leveranse av IKT-infrastrukturen i helseregionen skulle
tjenesteutsettes.
2. Risikovurderingene samt redegjørelse for akseptanse av restrisiko som ble lagt til
grunn da det ble besluttet å legge disse tjenestene til Bulgaria.
3. En oversikt for hvor mange eksterne leverandører som har tilgang til sykehusenes
informasjonssystem, hvilke land leverandørene har tilgang fra, hvilke type tilganger de
har til hvilke systemer og til hvilke personopplysninger (omfang, sensitivitet), samt
formålet med tilgangene.
Vedrørende tidligere oversendt dokumentasjon fra Helse Sør-Øst og Sykehuspartner
Tidligere oversendt dokumentasjon er ikke tilfredsstillende i denne sammenhengen, da den
ikke gjør det klart hvordan helseforetakene har ivaretatt plikten til å gjennomføre
risikovurdering for tjenesteutsettingen på tidspunktet for beslutningen, og etter vår vurdering
ikke dekker omfanget av den besluttede endringen.
Videre fremdrift
Frist for redegjørelsene er satt til 15.juni 2017.
Hjemmelsgrunnlag
Etter pasientjournalloven § 26 har vi myndighet til å kreve de opplysningene som trengs for at
vi skal kunne gjennomføre oppgavene våre.
Det står i §§ 26 og 27 at vi skal kontrollere at lover og forskrifter som gjelder behandling av
personopplysninger blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.
Klageadgang
Dere kan klage på pålegget om å gi oss informasjon. En eventuell klage må sendes til oss
innen tre dager etter at dette brevet er mottatt (jf. forvaltningsloven § 14). Dersom vi
opprettholder vårt vedtak vil vi sende saken videre til Personvernnemda for klagebehandling.
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Innsyn og offentlighet
Dere har rett til innsyn i sakens dokumenter (jf. forvaltningsloven § 18). Vi vil også informere
dere om at alle dokumentene i utgangspunktet er offentlige (jf. offentlighetsloven § 3), men
understreker samtidig at sikkerhetsdokumentasjon som hovedregel er unntatt offentlighet (jf.
offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2).
Hvis dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med Veronica Jarnskjold Buer på telefon 22 39 69
53.

Med vennlig hilsen

Helge Veum
avdelingsdirektør
Veronica Jarnskjold Buer
senioringeniør

Kopi til:

Helse Sør-Øst RHF, Postboks 404, 2303 HAMAR
Personvernombudene til helseforetakene (e-post)
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Kontaktperson

Postboks 104

2381
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1450
NESODDTANGEN
0424 OSLO
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Bulgaria, men f0rst etter videre risikovurdering av de faktiske tiltakene, ville det V<l:!re grunnlag
for a konkludere om restrisiko var akseptabel. Pagaende risikovurdering i «TMO readiness
verification, risk assessment» vii avgj0re dette. De ytterligere sikkerhetstiltak som det ble
identifisert behov for i Jandvurderingen, omfattet utvidet og systematisk bruk av
Sykehuspartners sikkerhetsplattform og bruk av kryptering av informasjon ved lagring. Disse
tilleggstiltakene innen sikkerhet var forutsatt sett i sammenheng og supplerer dermed
sikkerhetsstrategien i det regionale styringssystem for informasjonssikkerhet og de detaljerte
sikkerhetskravene i kontrakten.
«TMO readiness verification, risk assessment» forutsetter deretter en akseptert risikovurdering
av informasjonssikkerheten, herunder at alle sikkerhetskravene i utlysningen im0tekommes, og
bekreftes. Det vises her ti! vedlegg ti! referat fra iMod Security Board av 24.04.2017, der
f0lgende fremkommer:
Introducing a new service provider for infrastructure services might increase risk with
regards to information security. To assess whether the overall level of risk is increased when
infrastructure services will be under responsibility of the Consortium, a risk assessment shall
be performed. The need for such a risk assessment is anchored in the contract as the following
security requirement (CT-SEC-TRV-01):
Before the contract commence date and Contractor data processing may start, the Customer
shall perform a risk assessment to verify that the Contractor has met the requirements in !SFT
and that the Contractor is prepared for TMO. This will include a review of the Contractors
security procedures, controls, documentation and organization, and the interface between the
Contractor and Customer. Before any data processing may take place, the Customer must be
assured that the Contractor has established a sufficient level of security. The risk assessment
shall review ifTMO start-up negatively impacts risk for services, compared to CMO. This
assessment is regardless of factual risk of each service, it is simply to assure that TMO does not
increase risk levels. The preparation for the risk assessment for TMO acceptance will begin
shortly after contract signature date.
Vedlegg 4: Referat fra iMod Security Board av 24.04.2017 med vedlegg.
Fremlegging av «TMO readiness verification, risk assessment» 24.04.2017 viste at leverand0ren
var langt fra a ha gitt n0dvendige og tilfredsstillende svar pa hvordan sikkerhetskravene skulle
m0tes og hvordan rutiner og handtering av sikkerheten hos Jeverand0r ble ivaretatt. Fremlagt
dokument «TMO readiness verification, risk assessment» ble dermed avvist, da det ikke gav
grunnlag for a gi akseptabelt sikkerhetsniva.
F0ringer for akseptabel risiko er a finne i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet, se:
Vedlegg 5: Sikkerhetsmal og niva for akseptabel risiko for informasjonssikkerhet
http://ehandboken.ous-hf.no/document/109273
Vedlegg 6: Risikovurdering ved nye og endrede IKT-I0sninger og databehandlinger
http://ehandboken.ous-hf.no/document/109436
Som kjent igangsatte administrerende direkt0r i Heise S0r-0st RHF den 27. april 2017 en
ekstern gjennomgang av programmet, herunder tilganger til ekstern Ieverand0r og
informasjonssikkerheten. Forel0pig redegj0relse fra PWC, der bade mandat og forel0pige funn
fremkommer, vedlegges i sin helhet som
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Forslag til vedtak
Styret tar status for samhandlingsreformen til orientering.

Sted, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Samhandlingsreformen er kalt en retningsreform med en gradvis innfasing i perioden 20122016. Reformen vektlegger folkehelsearbeid, ny pasientrolle, endret oppgavefordeling og bedre
samhandling mellom kommuner og sykehus. Det har vært et sterkt fokus på lovpålagte krav. De
økonomiske virkemidlene har så langt vært knyttet til somatikken. Organisering av tjenestene
med fokus på fag og god arbeidsdeling mellom tjenestene, er også virkemidler for å nå
reformens intensjoner.

Samhandlingsreformen kan deles opp i ulike faser med ulikt fokus fra helsemyndighetenes side.
Dette avspeiles også i samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene.
I 2016/2017 har vi fokus på blant annet:
• ansvars- og oppgavedeling rehabilitering
• innføring av økonomiske virkemidler rettet mot psykisk helse og rus
• på barn og unge
• overganger mellom tjenester
• brukermedvirkning og samvalg
I tillegg kommer arbeidet med utviklingsplanen som forutsetter samarbeid med kommunene.

I dette notatet orienteres det om status for samhandling mellom Vestre Viken og
samarbeidskommuner. Orienteringen legger til grunn hovedlinjer og viktige felles satsinger. Det
meste av samhandlingen mellom helseforetak og kommuner skjer lokalt, forankret i klinikkene.

Saksutredning
Utfordringsbildet
De 26 kommunene i opptaksområdet til Vestre Viken er ulike i forhold til størrelse, demografi,
avstand til sykehus, folkehelseprofiler, tjenestetilbud og tilgang på kvalifisert personell.
Kommunene er svært ulikt organisert og har innenfor helseområdet ulike tradisjoner for
interkommunalt samarbeid.

Samhandlingsreformen pålegger kommunene nye oppgaver og større ansvar. Kommunene vil ha
ulike forutsetninger for å ivareta disse oppgavene og etablere samarbeid seg imellom.
Samhandling mellom kommuner og etablerte kommunesamarbeid og spesialisthelsetjeneste må
derfor tilpasses lokale forhold. På samme tid har Vestre Viken et ansvar for å tilby likeverdige
helsetjenester til befolkningen. Et felles avtaleverk, noen større felle satsinger og lokal
oppfølging er valgt for å møte disse utfordringene.
Avtaleinstituttet
Det er inngått likelydende avtaler med alle 26 kommuner. Avtalestrukturen er omfattende og
det gjenstår fortsatt arbeid før avtalene er kjent og implementert på det utøvende nivået i både
Vestre Viken og kommunene. I samarbeid med kommunene vil det i løpet av 2017 bli
gjennomført en revisjon av avtalestrukturen med sikte på forenkling og oppdatering.
Avtalene er tilgjengelige på Vestre Vikens hjemmesider:
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling
Samarbeidsutvalg
Det holdes en årlig dialogkonferanse med ordførere og styret i Vestre Viken.

Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet har et overordnet samarbeidsutvalg som møtes trefire ganger i året, i tillegg til at det er fem lokale samarbeidsutvalg med geografisk
representasjon rundt de fire somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Arbeidsform og saker varier i noen grad ut i fra lokale forutsetninger og behov, men alle har
lokale handlingsplaner og et fokus på kompetansesamarbeid. Hallingdalsregionen skiller seg ut
med et sterkt formalisert interkommunalt samarbeid og samlokalisering med sjukestugu på Ål.

Dialog med kommunene - utviklingsplan
Kommunene har to representanter i styringsgruppen for utviklingsplan og det er etablert en
referansegruppe med geografisk representasjon. For å ivareta de områdene hvor det er stor
grenseflate med kommunene, har det vært et arbeidsseminar med kommunene om
rehabilitering og hjerneslagsbehandling, og det er avtalt et dagsmøte om psykisk helse og rus i
august. Det planlegges også dagsmøte/workshop om teknologi.
Utskrivningsklare pasienter i somatiske avdelinger
Da betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i somatiske avdelinger ble innført i 2012 ble
Vestre Viken trukket i 48 millioner i basisrammen og midlene overført til kommunene.

I oversikten under ser vi at antall utskrivningsklare pasienter falt dramatisk allerede fra 2012.
Det vil fortsatt være variasjoner i antall døgn knyttet til måneder med høy sykelighet (januar,
februar) eller spesielle utfordringer som kan dukke opp i en enkelt kommune. Det generelle
bildet er imidlertid at kommunene tar i mot utskrivningsklare pasienter som forutsatt, og at
utfordringer løses i samarbeid lokalt ved behov. Pasientene ligger unntaksvis på sykehus mer
enn et døgn som utskrivningsklar, noe som var en utfordring tidligere.

En betalingsordning for psykisk helse og rus er utsatt i forhold til tidligere signaler og er nå
varslet først fra 2019.

Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser
Fra 2016 fikk kommunene plikt til å ha døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud for somatikken.
Dette utgjorde et trekk i Vestre Vikens ramme på 93 millioner kroner i 2016. Plikten ble utvidet
til å gjelde psykisk helse og rus fra 2017 og klinikk psykisk helse og rus har fått et rammetrekk
på 6,8 millioner kroner. Alle kommuner, med unntak av Bærum har etablert øyeblikkelig hjelp
tilbud som omfatter psykisk helse og rus. Ingen av kommunene har så langt økt antall senger
som følge av at også pasienter innen psykisk helse og rus skal ha et tilbud. Kommunenes
samarbeidspart i Vestre Viken er det lokale DPS.

Kommunene står fritt til å organisere sine tjenester, og det er blant Vestre Vikens
samarbeidskommuner valgt en rekke modeller.
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Oversikt over kommunale øyeblikkelig hjelp plasser mai 2017 somatikk og psykisk helse og rus

Kommuner

Antall plasser totalt

Status psykisk helse og rus

Asker

7 senger på Søndre Borgen
sykehjem
15 senger på Dønski
sykehjem

Samlokalisering somatikk

3 interkommunale senger
samlokalisert
spesialisthelsetjenesten i
Hallingdal lokalmedisinske
senter
8 senger på Drammen
helsehus pluss 1 på
Drammen legevakt
2 senger på sykehjem pluss 1
på Drammen legevakt

Samlokalisering somatikk

Bærum

Hallingdalskommunene
Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Flå
og Nes
Drammen
Lier
Sande
Svelvik
Nedre Eiker
Hurum og Røyken
Ringerike, Modum,
Jevnaker, Krødsherad, Hole
og Sigdal
Kongsberg, Flesberg og
Rollag
Øvre Eiker
Nore – og Uvdal

1 seng på Drammen legevakt
1 seng på Drammen legevakt
2,5 senger på Bråta
sykehjempluss 1 på
Drammen legevakt
4 senger på Røyken legevakt
2 interkommunale obs
senger på Ringerike legevakt
pluss
6,8 senger fordelt på
sykehjem i de 6 kommunene
4 plasser på legevakt i
Kongsberg
2 senger på Eikertun
sykehjem
1 seng Bergtun
omsorgssenter

Planlegger egne senger for
psykisk helse og rus.
Mulig oppstart mars 2018

Samlokalisering somatikk og
psykisk helse og rus på
legevakt
Samlokalisering somatikk og
psykisk helse og rus på
legevakt
Samlokalisering somatikk
Samlokalisering somatikk
Samlokalisering somatikk og
psykisk helse og rus på
legevakt
Samlokalisering somatikk.
Psykisk helse og rus
samlokalisert med somatiske
senger i sykehjem
Samlokalisering somatikk
Samlokalisering somatikk
Samlokalisering somatikk

Lav utnyttelse av plassene, er fortsatt en utfordring, selv om belegget mange steder har økt noe
over tid. Mest markant er utviklingen for Kongsberg kommune som i 2016 hadde 7 prosent, men
så langt i 2017 har hatt en sterk økning. Bærum kommune har høyest utnyttelsesgrad med rundt
70 prosent, men til gjengjeld har kommunen lenger liggetid. I Drammensområdet var belegget
under 40 prosent i 2016, lavest var det i Røyken og Hurum som fortsatt har under 20 prosent
belegg på sine plasser. Bruk av plassene følges opp lokalt og i lokalt samarbeidsutvalg. Det er for
tidlig å si noe om belegg og erfaringer for psykisk helsevern og rus.
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Tiltak for å fremme gode pasientforløp
En av de mest sentrale føringene i samhandlingsreformen, er at de ulike delene av
helsetjenestene skal forbedre sin evne til å svare på pasientenes behov for koordinerte tjenester.
Et av hovedgrepene er en klarere pasientrolle hvor brukerne i større grad involveres og får
muligheten til å påvirke både på individ -, tjeneste- og systemnivå.
Pakkeforløp kreft legger størst vekt på samhandlingen internt i sykehusene, men illustrerer at
det er mulig å organisere tjenestene bedre. Det er mer enn trolig at det foreligger tilsvarende
muligheter for å systematisere oppfølgingen av kronisk syke i primærhelsetjenesten.
Systematisk arbeid med pasientforløp gir også mulighet til å forbedre utskrivningsprosessen og
inkludering av brukerne.

Vestre Viken har utarbeidet helhetlige pasientforløp hjem til hjem for KOLS, hoftebrudd, helse og
alkohol og hjerneslag i samarbeid med kommuner og brukere:
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling/pasientforlop

Dette er en ny måte å samarbeide med kommunene på. Det krever fleksibilitet og samordning
av mange aktører. Erfaringen er også at det er nødvendig å samarbeide om å utvikle
brukermedvirkningen på individ og tjenestenivå.

Digital meldingsutveksling
I løpet av mai 2017 ble Bærum kommune, som siste av samarbeidskommunene i stand til å ta i
mot elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. Elektronisk meldingsutveksling er viktig for
kvalitet og pasientsikkerhet, i tillegg til at det er et nødvendig verktøy for effektiv
pasientbehandling.

En gjennomgang av status for digital samhandling viser imidlertid at det fortsatt er store
utfordringer knyttet til meldingsutveksling, og at mange kommuner ikke følger opp forpliktelsen
i samarbeidsavtalen om IKT. Overordnet samarbeidsutvalg har bedt om at hver enkelt kommune
følger opp sine forpliktelser og at partene føler opp lokalt. Et nettverk for digital samhandling
som skal styrke kompetanse og spre erfaring, er under etablering. Det er ønskelig å ta i bruk nye
meldingstyper når disse blir tilgjengelig, og vi har erfart at det både er behov for spredning av
informasjon og kompetanse om hva dette innebærer.
I Vestre Vikens styringsgruppe for digital samhandling sitter både representanter for
kommunehelsesamarbeidet og fastlegene ved praksiskonsulent.

Virksomhetsdata på kommunenivå
Samhandlingsreformen forutsetter at kommunene får tilgang til data om helsetilstand og bruk
av spesialisthelsetjenester på kommunenivå. Folkehelseinstituttet har ansvar for å utarbeide
årlige folkehelseprofiler på kommunenivå, mens det har manglet enkel tilgjengelig oversikt for
befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester.

Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet har vært pilot i samarbeid med Helse Sør-Øst, for å
utarbeide standardiserte rapporter over forbruk av spesialisthelsetjenester på kommunenivå.
Rapportene bruker data fra offentlige registre (NPR, Helfo) og personvernhensyn ivaretas etter
vanlig standard. Rapportene gir oversikt over aktivitet per kommune med rapportering over tid
og sammenlikning mellom kommunene. Ubegrunnet variasjon er en utfordring i arbeidet med å
sikre befolkningen likeverdige helsetjenester. Virksomhetsdata kan brukes i forbedringsarbeid
både internt i Vestre Viken, internt av den enkelte kommune og i samarbeid.
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Helse Sør-Øst administrerer tilgang for kommunene av hensyn til lisenser, i tillegg til at det er en
visningsutgave tilgjengelig på http://www.vestregionen.no/helse/pilot-khs/
Kompetansesamarbeid
Vestre Viken samarbeider med kommunehelsetjenesten om kompetanse på mange nivå og i
mange sammenhenger.

Vestre Viken fikk i 2016 midler fra Helse- og omsorgsdepartementet midler til å lage et felles
lederutviklingsprogram for operative ledere i kommune og helseforetak. Formålet har vært å
lage et nasjonalt program og gjennomføre en pilot. I alt 22 ledere fra klinikk Bærum sykehus,
klinikk psykisk helse og rus og Bærum kommune har deltatt på et lederprogram som er utviklet i
samarbeid med kommunen. Programmet har fått svært god evaluering.

Praksiskonsulentene er et viktig bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten og
bidrar til at allmennlegeperspektivet i varetas i utviklingsprosjekt og forbedringsarbeid ved alle
klinikker. Praksiskonsulentene har i samarbeid med sykehuset ansvar for å lage emnekurs,
fagdager og møteplasser for fastleger.
Felles satsingsområder med kommunene – bruk av øremerkede tilskudd
Overordnet samarbeidsutvalg har trukket frem fem fokusområder for samarbeid 2016-2017
• Pasientforløp hjem til hjem (KOLS, hoftebrudd, helse og alkohol, hjerneslag)implementering
• Diagnoseuavhengig pasientforløp (utskrivning fra sykehus og videre oppfølging i
kommunen)
• Barn og unge
• Læring og mestring
• Rehabiliteringsressursene – riktig bruk
Satsingsområdene følges opp gjennom felles tiltak og lokalt i regi av de lokale
samarbeidsutvalgene. Føringene legges også til grunn ved prioritering av Helse Sør-Østs
øremerkede tilskudd til samhandling. Vestre Viken har årlig fått 1,2 millioner til
samhandlingstiltak i samarbeid med kommunene.

Administrerende direktørs vurderinger
Rapporten viser at utviklingen i Vestre Viken og samarbeidende kommuner understøtter målene
i samhandlingsreformen. Samarbeidsstrukturen med fem lokale og ett overordnet
samarbeidsutvalg vurderes som fortsatt hensiktsmessig.
De kommunale øyeblikkelig hjelp-plassene utnyttes fortsatt i for liten grad. Det følges opp fra
Vestre Viken i de lokale samarbeidsutvalgene.

Utfordringene fremover er knyttet til målsettinger som ikke støttes av økonomiske virkemidler
eller er lovpålagt. Dette gjelder særlig utvikling av tjenestene med nye arbeidsformer (ambulant
virksomhet, telemedisin mv ). Det er også utfordringer knyttet til at Vestre Viken er en stor og
kompleks organisasjon og de 26 kommunene er svært ulike.

Administrerende direktør foreslår at styret tar status for samhandlingsreformen til orientering
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Dato:
Saksbehandler:

10.06.17
Kvalitetsavdelingen/
HMS-avdelingen

Saksnr.
36/2017

Møtedato
19.06.2017

Saksfremlegg
Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2017
Møte
Styremøte
Forslag til vedtak
Styret tar saken til orientering.

Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering, eller som fortsatt ikke er avsluttet. I
den foreliggende saken gis status pr. 1. tertial 2016.
Saksopplysninger
I første tertial 2017 har det vært fire tilsyn, jfr. vedlagte oversikt. To tilsyn er avsluttet. Statens
strålevern har hatt tilsyn med nukleærmedisinsk seksjon i Avdeling for billeddiagnostikk, men
rapport foreligger ikke ennå. Luftfartsverket har hatt tilsyn ved helikopterlandingsplassen ved
Ål sjukestugu. Det ble påvist fem avvik, men Luftfartstilsynets konklusjon er at landingsplassen
drives på en god måte. For detaljer henvises til vedlegg.

Det har ikke vært noen nye systemtilsyn knyttet til pasientbehandling. Som omtalt ved forrige
rapportering pågår det landsomfattende tilsyn med identifisering og behandling av pasienter
med sepsis (blodforgiftning)/mistanke om sepsis. I Vestre Viken er akuttmottaket ved Drammen
sykehus omfattet av tilsynet. Det var tilsynsbesøk i august/september 2016. Det ble da gitt to
avvik. Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får startet antibiotikabehandling innen
tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets egne prosedyrer. Retningslinjene
sier at antibiotika skal gis innen 1 time. Liknende avvik er gitt ved de andre sykehus som har
vært med i det landsomfattende tilsynet. Det ble også gitt avvik på at journaldokumentasjon fra
akuttmottak til sengepost ble påvist ikke å være tilstrekkelig. Det er siden arbeidet med
forbedringstiltak. Som ledd i tilsynet fulgte Fylkesmannen opp med en ny journalgjennomgang
31.05.17, rapport fra dette foreligger ikke ennå. Det er også planlagt ytterligere oppfølging med
journalgjennomgang etter ytterligere 6 måneder, dvs. i november 2017.
Tidlig identifisering og behandling av pasienter med sepsis er også tema i pasientsikkerhetsprogrammet fra 2017.
Funnene ved tilsynet og tiltak knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet brukes i
forbedringsarbeid ved alle de fire somatiske klinikkene.
Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til de er lukket.

Administrerende direktørs vurderinger
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar
statusrapporten til orientering.
Vedlegg:
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Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2017
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Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016

Kort status

Utførte tilsyn 1. tertial 2017
Drammen
interkomm.
brannvesen
Statens
strålevern

07.02.17

17/00169

21.22.03.17

17/00492

24.03.17

17/00725

Mattilsynet

24.04.17

17/01165

Luftfartstilsynet

PHR, avd. Lier

1

KMD,
nukleærmedisinsk
seksjon
Kongsberg, Kjøkken

-

Helikopterlandinsgsplass, Hallingdal
sjukestugu

-

Akseptert at tegninger ikke blir oppdatert, grunnet
nedleggelse av Lier .Øvelser internkontroll,brannsikkerhet
ivaretas . Lukket.
Ikke mottatt rapport ennå

0

-

Ingen bemerkninger fra Mattilsynet.

5

1.Påvist setninger i landingsområdet. 2. Trær
vokser inn i inn/utflygingstrase. 3. Nybygg for
drivstoffanlegg går inn i sikkerhetssone. 4. Noe feil
i henvisninger til forskirfter i flyplasshåndboka. 5.
Mangler vernehansker for brann og redning

Påvist avvik som skal lukkes innen ny godkjenning
01.10.17. Luftfartstilsynet konkluderer med at
helikopterplassen driftes på en god måte.

2

Ledd i landsomfattende tilsyn om identifisering og
behandling av pasienter med sepsis.Avvik:
1.Det sikres ikke at alle pasienter med sepsis får
startet antibiotikabehandling innen tidsfrister
fastsatt i nasjonale retningslinjer og i sykehusets
egne prosedyrer.
2. Det sikres ikke at det i journalen er tilstrekkelig
dokumentasjon av opplysninger om videre
observasjoner og tiltak på sengepost etter
overføring fra akuttmottaket.

Tilbakemelding gitt 20.12.16, og 19.04.17. Opplegget for
det nasjonale tilsynet er at Fylkesmannen følger opp med
ny journalgjennomgang 8 og 14 måneder etter tilsynet.
Journalgjennomgang er utført 31.05.17, tilbakeemelding
ikke mottatt ennå.

Tidligere tilsyn ikke lukket ennå
31.0816/01482
02.09.16med planlagt oppfølgende tilsyn
8 og 14
måneder
senere

Fylkesmannen
i Buskerud

Vestre Viken,
Drammen sykehus,
akuttmottaket

Mangler ved branntegninger
-

19.23.09.16

16/02813

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Statens
Blodbanken KMD
legemiddelverk

4

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016
Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

1 Avvik 1: Kvalitetsstyringssystemet har enkelte
mangler
Avvik 2: Implentering av kvalitetssystemet er
mangelfullt
Avvik 3: Kontroll av blodgivers egnethet er
mangelfull
Avvik 4: Dokumentasjon ifm endringskontroller og
valideringer er i enkelte tilfeller mangelfull

Kort status

Svar sendt 10.01.17, ikke mottatt tilbakemelding ennå

Møteplan første halvår 2018
Oppdatert pr. 9. juni 2017

2018

Vestre Viken
Styret

Mandag

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

SKU

Tirsdag

HAMU
Tirsdag

BU

Mandag

AM

Tirsdag

FTV

Torsdag

Helse Sør-Øst RHF
OPM
Uke

29*

26

6

6

10

10

28*

25

* Styremøte ved behov.

OSU

Mandag

Styret

5

5

12

27

22

8

5

20

15

11

12

17

16

7

2

4

26

Nivå 1-3
14-15

DIR

Torsdag

25

1

15

8

22

25-26

19

24

14

25

DIR
FAG

Onsdag

Nivå 1-2:
11-12

19.

30

LEDERSAMLING

14

21

DIR
ØKO

OPM

LF
25-26

Møteplan andre halvår 2018
Oppdatert pr. 9. juni 2017

2017

Vestre Viken
Styret

Mandag

SKU

Tirsdag

HAMU
Tirsdag

BU

Mandag

AM

Tirsdag

FTV

Torsdag

Helse Sør-Øst RHF
OPM
Uke

LEDERSAMLING

OSU

Mandag

Styret

DIR

Torsdag

DIR
FAG

Onsdag

DIR
ØKO

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

27*

24

Nivå 1-2
21-22
Nivå 1-4
30
4

4

29

3

23

13

38

8

30

18

42

27

15

47

26

6

6

5

17

4

4

3

13

Nivå 1-3 +
FTV
17

30

13

20

18

25

14-15

22

13

*
NB! Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig.
Styremøter: Styredokumenter sendes ut ca. én uke før styremøtene.
Foretaksmøter og årlig styresamling i regi av HSØ: Ikke fast lagt ennå
Fellesmøte for styreledere og ADer i alle styrer i HSØ: Ikke fastlagt ennå
Administrerende direktør i Vestre Viken har ukentlige ledermøter med klinikkdirektørene: 1 times videomøte eller 5 timers-møter i Wergelandsgate 10.
Vinterferie: Akershus uke 8 (19-23.febr.) , Buskerud uke 9 (26. -2.mars)

Påske: 25.mars – palmesøndag, 2.april -2. påskedag

Høstferie skoler: uke 40 – 2.- 6. oktober
Introduksjonsdager for nytilsatte i Vestre Viken: Ikke fastlagt ennå
Dialogmøte med kommunene: Ikke fastlagt ennå

OPM

LF

Dato:
Saksbehandler:

12.06. 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2018
Møte
Styremøte

Saksnr.
37/2017

Møtedato
19.06. 2017

Forslag til vedtak
Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:

Mandag 26. februar
Mandag 19. mars
Mandag 30. april
Mandag 25. juni
Mandag 24. september
Mandag 29. oktober
Mandag 26. november
Mandag 17. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:
Mandag 29. januar
Mandag 28. mai
Mandag 27. august

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst
i februar/mars 2018. Datoen er ikke fastlagt ennå.
Drammen, 12. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Møteplan for styret for 2018 skal legges fram for styret til behandling.

Saksutredning

Styremøtene i 2017 er som tidligere år lagt til mandager:

Mandag 26. februar
Mandag 19. mars
Mandag 30. april
Mandag 25. juni
Mandag 24. september
Mandag 29. oktober
Mandag 26. november
Mandag 17. desember

Ved behov innkalles det til styremøter:
Mandag 29. januar
Mandag 28. mai
Mandag 27. august

8 fastlagte styremøter er planlagt for 2018. Ved behov kan styret innkalles til møte/seminar 29.
januar, 28. mai og 27. august.

I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst
i februar/mars 2018 i forbindelse med foretaksmøte. Datoen er ikke fastlagt av Helse Sør-Øst
ennå.

Årskalender (møteplan 2018) for administrativt arbeid i Vestre Viken tar utgangspunkt i
datoene for styremøtene. Vedlegg 1 viser oversikten planlagte møter i 2018 for foretaket.
Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner møtekalenderen for
2018.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Møteplan i Vestre Viken 2018 (årskalender for foretaket)

Telefon: 32 80 30 00
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato:
Saksbehandler:

14. juni 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
38/2017

Møtedato
19.06. 2017

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

Drammen, 14. juni 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksfremlegg

1. Brev fra Buskerud fylkeskommune til HSØ datert 5. april
Viser til vedlegg 1
2. Protokoll fra styremøte i HSØ 27. april
Viser til vedlegg 2

3. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 3. mai
Viser til vedlegg 3

4. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 5. mai
Viser til vedlegg 4
5. Referat fra møte i brukerutvalget 5. juni
Viser til vedlegg 5

6. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Viser til vedlegg 6

7. Brev fra Venner av Bærum sykehus til helseministeren datert 7. juni
Viser til vedlegg 7

8. Brev fra Venner av Bærum sykehus til styret i Vestre Viken datert 7. juni
Viser til vedlegg 8
9. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner datert 8. juni
Viser til vedlegg 9
10. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 9. juni
Viser til vedlegg 10

11. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 14. juni
Viser til vedlegg 11

12. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 12. juni
Viser til vedlegg 12
13. Foretaksprotokoll for Vestre Viken 14. juni
Viser til vedlegg 13
Administrerende direktørs vurderinger
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Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Vedlegg:
1. Brev fra Buskerud fylkeskommune til HSØ datert 5. april
2. Protokoll fra styremøte i HSØ 27. april
3. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 3. mai
4. Protokoll fra ekstraordinært styremøte i HSØ 5. mai
5. Referat fra møte i brukerutvalget 5. juni
6. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
7. Brev fra Venner av Bærum sykehus til helseministeren datert 7. juni
8. Brev fra Venner av Bærum sykehus til styret i Vestre Viken datert 7. juni
9. Brev fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum datert 8. juni
10. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 9. juni
11. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 14. juni – ettersendelse
12. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 12. juni
13. Foretaksprotokoll for Vestre Viken 14. juni
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Journalført i Public 360°

KVALITETSAVDELINGEN

Styreti HelseSørØstRHF

Vår dato:
07.04.2017
Deresdato:

Vår referanse:
2017/879-5
Deresreferanse:

Vår saksbehandler:
KjerstiBærugHulbakk, tlf. 32808665

Dimensjoneringav nytt sykehusi Drammen
Fylkesutvalgeti Buskerudfylkeskommunehaddeutviklings- og strategiplan2035for VestreViken
helseforetakoppe sompolitisksakpå sitt møte 05.04.
Vi ønskeri den forbindelse å informerestyret i HelseSørØst RHFom ett av vedtakspunktenesom
omhandlerdet nye sykehusetpå Brakerøya.
«Fylkesutvalgeter opptatt av at det tas høydefor befolkningsvekstog at det nye sykehuset
dimensjoneresslik at det har en egendekningpå mellom 80-90%.»

Med vennlighilsen

KjerstiBærugHulbakk
spesialrådgiver
Kopi: VestreVikenHF
Dokumenteter godkjentelektroniskog sendesuten signatur

bfk.no
BUSKERUD
FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks3563
NO-3007 Drammen

Side1 av 2
Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Journalført i Public 360°

Side2 av 2

Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 27. april 2017

Tidspunkt:

Kl 0830-1500

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Fra kl 0930

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, kommunikasjonsdirektør
Gunn Kristin Sande og direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley
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Saker som ble behandlet:

035-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

036-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
9. MARS 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøtet 9. mars 2017 godkjennes.

037-2017

ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i
årsberetningen og årsregnskapet for 2016, basert på innspill gitt i møtet.

038-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
FEBRUAR OG MARS 2017

I tilknytning til behandlingen av saken ble det gitt en presentasjon av den særskilte
oppfølgingen Helse Sør-Øst RHF gjennomfører i forhold til Oslo universitetssykehus HF,
Akershus universitetssykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Telemark HF.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per februar og mars 2017 til
etterretning.

039-2017

GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni
2017 med behandling av følgende saker:
 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2016
 Honorar til revisor i 2016
 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2016

040-2017

REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN – TRAUMESYSTEM I
NORGE 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar saken om «Revidert nasjonal traumeplan – traumesystem i Norge 2016» til
orientering og ber om at planen legges til grunn for videreutvikling og organisering av
behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse Sør-Øst.
2. Styret understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett
samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet
størst mulig likhet i spesialisthelsetjenestetilbudet.

041-2017

ANSKAFFELSE AV DIGITALT MULTIMEDIEARKIV

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner at det iverksettes konkurranse for anskaffelse av løsning for
digitalt multimediearkiv.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om anskaffelsesprosessen.

3

3. Styret skal forelegges sak om innføringsløp for regional løsning for digitalt
multimediearkiv med tilhørende kost-nytteanalyse og kostnadsramme.

042-2017

INNFØRING AV REGIONALT LABORATORIEDATASYSTEM –
STATUS OG VIDERE PLANER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om status i prosjekt for innføring av regionalt
laboratoriedatasystem til orientering.
2. Styret godkjenner innføring av laboratorieløsning for patologi ved alle helseforetak i
regionen innenfor en kostnadsramme på 239 millioner kroner.

043-2017

FELLES RETNINGSLINJER OG ENHETLIG PRAKSIS FOR
BRUKERMEDVIRKNING PÅ SYSTEMNIVÅ

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner felles retningslinjer for brukermedvirkning på
systemnivå i helseforetak som retningsgivende for foretaksgruppen.
2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp retningslinjene og bidra til
harmonisering av honoreringspraksis.

044-2017

MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner møtekalender 2018 der følgende styremøter inngår:


Torsdag 1. februar 2018 - Hamar



Torsdag 8. mars 2018 - Oslo



Onsdag 25. (seminar) og torsdag 26. april 2018 - Hamar



Torsdag 14. juni 2018 - Oslo



Torsdag 13. september 2018 - Hamar



Torsdag 18. oktober 2018 - Oslo
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Onsdag 14. (seminar) og torsdag 15. november 2018 - Hamar



Torsdag 13. desember 2018 - Oslo

I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars.

045-2017

ENDRET STYRESAMMENSETNING I STYRER FOR
HELSEFORETAK

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret gir valgkomiteen fullmakt til å supplere styrene i de aktuelle helseforetakene med
eieroppnevnte styremedlemmer.

046-2017

ORIENTERINGSSAK: RAPPORT FOR HMS OG
SAMFUNNSANSVAR 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2016 til orientering.

047-2017

ORIENTERINGSSAK: SPESIALISTUTDANNINGEN FOR LEGER
– STATUS FOR INNFØRING AV NY MODELL I HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar redegjørelsen om spesialistutdanningen for leger – status for innføring av ny
modell i Helse Sør-Øst til orientering.

048-2017

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

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med
mars 2017 til orientering.
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049-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

050-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I tillegg til de utsendte orienteringer ble det i møtet orientert om følgende:
 Foretaksmøte 24. april 2017 med Helse- og omsorgsdepartementet om
akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord
 Tildeling av «Sløseriprisen»
 IKT-infrastruktur. Virksomhetsoverdragelse fra Sykehuspartner til ekstern
leverandør. Denne orienteringen ble gitt i lukket møte jf helseforetakslovens §
26a.

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

Andre orienteringer





Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 5. april 2017
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 7. - 8. mars 2017
Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus’ Venner.

Møtet hevet kl 1455

6

Hamar, 27. april 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Telefonmøte

Dato:

Ekstraordinært møte 3. mai 2017

Tidspunkt:

Kl 16:00

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande
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Saker som ble behandlet:

051-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

052-2017

INFRASTRUKTURMODERNISERING. ORIENTERING FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

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

Styrets enstemmige
VEDTAK

Styret tar redegjørelsen fra administrerende direktør om infrastrukturmodernisering til
orientering. De innspill som ble gitt i møtet tas med i den videre oppfølgingen av saken.
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Møtet hevet kl 17:25

Oslo, 3. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Telefonmøte

Dato:

Ekstraordinært møte 5. mai 2017

Tidspunkt:

Kl 09:30

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande
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Saker som ble behandlet:

053-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

054-2017

STYRESAMMENSETNINGEN I SYKEHUSPARTNER HF

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a
Styrets enstemmige
VEDTAK

1. Det er viktig at styret i et helseforetak til enhver tid har nødvendig legitimitet til å
ivareta sitt lovpålagte ansvar.
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i foretaksmøte 15. september 2016 Sykehuspartner
ansvar for å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKTinfrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt
håndtert på en god måte.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til etterretning at nåværende styreleder i
Sykehuspartner har trukket seg med øyeblikkelig virkning. Nestleder i styret for
Sykehuspartner HF fungerer som styreleder inntil videre.
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Møtet hevet kl 09:55

Oslo, 5. mai 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
06.06.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre 1
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund,
Kjell Jensen, Lillemor Sandberg, Rune
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Heidi
Hansen, Franck Tore Larsen, Aina
Rugelsjøen
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Fagdirektør Halfdan Aas (sak 37/17),
klinikkdirektør Kirsten Hørthe (sak 35/17),
prosjektmedarbeider Kristine Østby
Johansen og avdelingssjef Mai Bente
Myrvold (sak 32 og 33/17), avdelingssjef
Roger Kristian Holmen (sak 34/17),
spesialrådgiver Martin F. Olsen og
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Arne Moe

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 3. april 2017 = OK
Nye saker:
30/17

Direktøren har ordet
Utgår

31/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
• Blærekreftforeningen har reagert på at man ikke har godt nok utvalg av
pasientvennlig urostomi-utstyr på Drammen sykehus
• Hjemmemåling av INR – må avklares hvem som skal betale utstyr. Pasientene må
pr. i dag til fastlegen for å få målt
• Forflytning på sykehuset for immobil pasient. Sykehuset mangler rutiner og
utstyr. Behov for takheis og bedre mobilløfter
• Pasient med ESBL liggende på gangen i 3 timer uten tilsyn og informasjon om hva
smitten innebar. Ikke spesiell ivaretakelse av at hun var smittbar og utgjør en
fare for andre pasienter
• Drammen sykehus – hvis avbestilles time 3 ganger, strykes man av lista. Bedt om
redegjørelse av forholdet
• Enkelte leger på Drammen sykehus er ikke kjent med kontaktlegeordningen
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32/17

Orientering om status i arbeidet med utviklingsplan for VVHF
v/prosjektmedarbeider Kristine Østby Johansen
Orientering – se vedlegg.
Tilbakemeldinger ble notert. Brukerutvalget vil involveres i arbeidsgrupper videre.

33/17

Vedtak
Brukerutvalget tar informasjon om status i arbeidet med utviklingsplan for Vestre
Viken til orientering.
Orientering om status i arbeidet med utviklingsplan for rehabilitering
v/avdelingssjef Mai Bente Myrvold
Orientering - se vedlegg

34/17

Vedtak
Brukerutvalget tar status i arbeidet med utviklingsplan for rehabilitering til
orientering.
Orientering om status Pasientreiser i VVHF
v/avdelingssjef Roger Kristian Holmen
Det ble redegjort for dagens situasjon og status.
Det forventes at anskaffelse av «egne biler» til pasienttransport vil kunne gi
helseforetaket bedre kontroll på ressursbruken, både i forhold til kvalitet og økonomi.

35/17

Vedtak
Brukerutvalget tar informasjon om arbeidet med videre modell for
pasienttransport til orientering.
Orientering om omstillingsarbeidet i Klinikk for psykisk helse og rus
v/klinikkdirektør Kirsten Hørthe
Orientering om pågående omstillingsarbeid samt utviklingsplan for klinikken ble
gjennomgått – se vedlegg.

36/17

37/17

Vedtak
Brukerutvalget tar til orientering informasjon om det pågående arbeid med
omstillinger ved klinikk PHR
Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
• Er nedsatt en arbeidsgruppe (Kjell og Lillemor deltar fra BU)som skal se på
etablering av Brukerkontor på Kongsberg sykehus
Se vedlegg
Tilbud om netthinnekirurgi i Vestre Vikens sykehusområde
v/fagdirektør Halfdan Aass
Tilbudet ble etablert i VVHF høsten 2015, noe som bedrer tilbudet til VVHF’s brukere.
HSØ har siden bedt om at VVHF ikke gjennomfører denne typen kirurgi før etter at det er
vurdert om desentralisering er tilrådelig.
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Dette er nå vurdert, og det er ikke funnet faglig grunner som taler mot desentralisering
til VVHF..
Vedtak
Med mindre det av pasientsikkerhetsmessige grunner frarådes av midlertidig
fagutvalg Øyesykdommer, anbefaler brukerutvalget at tilbud om netthinnekirurgi
videreføres i Vestre Viken.
Videreføring vil støtte opp om regionale føringer om å «desentralisere det vi kan
og sentralisere det vi må» til Vestre Vikens befolkning, som ledd i god
pasientbehandling med helhetlige pasientforløp og kort reisevei.

38/17

Brukerutvalget foreslår at det gjøres en risikovurdering av konsekvenser ved ikke
å ha netthinnekirurgi i Vestre Viken med representanter fra brukerutvalget og
angjeldende klinikk.
Årshjul 2018 for brukerutvalget – møter første halvår
Det foreslåtte årshjul (første halvår) ble vedtatt. Spørsmål om møte i januar og resten av
året tas opp igjen i august.

Eventuelt

Vedtak
Brukerutvalget tilslutter seg følgende møteplan for første halvår 2018:
•
12/2-2018 (samt tentativ dato 9/2-2018)
•
5/3-2018
•
16/4-2018
•
7/5-2018
•
4/6-2018
Alle dager mandager, bortsett fra tentativ dato 9. februar (fredag). Alle tidsrom kl. 14-18.
• Status og innspill «HYSJ!»
v/Anne Helene og Martin
Brukerutvalgets medlemmer tar opp kampanjen i de klinikkvise kvalitetsutvalg til
høsten. Det er utarbeidet en standardpresentasjon, som kan suppleres med egne
erfaringer.
Etter innspill gjøres en liten redaksjonell endring – se oppdatert utgave i vedlegg
Orientering
• Ungdomsrådets budskapsplattform
Filmer for de ulike
målgrupper: https://vestreviken.no/rettigheter/brukermedvirkning#ungdomsråd
et
• Ved en rekke prosjekter er det behov fra brukermedvirkning hvor det er snakk
om erfaring med relevante diagnoser. Det jobbes med å etablere et system for
dette.
o Innen PHR er det ønskelig med en arbeidsgruppe innen LAR/graviditet:
Vedtak: Heidi deltar
Per-Erik melder dette tilbake til Torgeir Vethe
o Arbeidsgrupper «Tvang» (Lier/Blakstad/DPS/BUPA) ønsker
brukerrepresentasjon av pårørende som har opplevd tvang, en i hver av
de fire gruppene.
Vedtak: Toril finner 4 brukerrepresentanter fra LPP-organisasjonene
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Sentralt kvalitetsutvalg
6.juni 2017
10.00-11.45
Glitre 1-2
Nils Fredrik Wisløff

Referent:

Aud Holsether

Saksnr.
16/2017

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling
Godkjent.
Presentasjon av årsrapporter fra pasient- og brukerombudene i Buskerud
og Oslo og Akershus
v/Anne-Lene Egeland Arnesen og Anne–Lise Kristensen
Pasientombudene gjennomgikk årsmeldingene og ga en kort oppsummering av
de viktigste punktene ombudet har merket seg i 2016
Vedtak: Tas til orientering

18/2017

Resultater fra lokale brukerundersøkelser-status og bruk til lokalt
forbedringsarbeid v/spesialrådgiver Per-Erik Holo

17/2017

Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Halfdan Aass,
Marit Lund Hamkoll, Britt Eidsvoll,
Jardar Hals (deler av møte), Kirsten
Høthe, May Janne Botha Pedersen,
Stein-Are Agledal, Narve Furnes, Arne
Aas Karlsen (for Inger Lise Hallgren),
Wesley Caple, Elisabeth Kaasa, Anita
Gomnæs, Torill Krogsund, Hilde
Skredtveit Moen, Aud Holsether
Forfall:
Mette Walberg

Vestre Viken (VV) har hatt en elektronisk brukerundersøkelse siden 2013. Det er
begrenset med svar som kommer inn. Den interne elektroniske
brukerundersøkelsen i VV gir mulighet for å utarbeide rapporter på foretaks-,
klinikk-, avdelings- og seksjonsnivå.
Spørsmålene som stilles pasientene er satt opp i Haviks kontrollmodell slik at de
viser indikatorene forutsigbarhet, mestring og trygghet.
Ved å bruke Statistisk prosess kontroll (SPC) er det mulig å måle endringer fra
måned til måned, forutsatt at det samles inn 10-15 svar pr uke/pr rapportnivå.
Det er således mulig å følge utvikling i brukererfaringer langt tettere og
hyppigere
Det er ingen negative erfaringer ved å sende ut link til undersøkelsen via SMS. På
bakgrunn av dette har personvernombudene i Helse Sør-Øst nå i mai, godkjent
bruk av SMS for alle foretakene. Det vil nå bli utredet hvordan VV kan utvikle en
slik løsning. Dette vil gjøre det enklere for pasientene å svare på undersøkelsen.
Vedtak: Tas til orientering
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet v/ kvalitetssjef Hilde S Moen
Hovedtrekkene i revidert kvalitets og pasientsikkerhetsstrategi ble presentert.
Strategien gjelder for perioden 2017-2019. Strategien har vært til høring i
klinikkene. Tas senere i ledermøtet og deretter i styremøte høsten 2017.
Vedtak: Tas til orientering
Erfaringer fra revisjon om legemiddelsamstemming v/ klinikkdirektør Stein-

Are Agledal
Klinikkdirektør gjennomgikk revisjonsfunn knyttet til legemiddelsamstemming
og hvordan klinikken arbeidet med lukking av avvik og forbedringer.
Vedtak: Tas til orientering
Tertialrapportering kvalitets og styringsindikatorer
Fristbrudd og ventetider tilfredsstillende. Det nasjonale målet om at andel i
pakkeforløp skal være over 70 % nås akkurat i Vestre Viken (71 %) i 1. tertial
2017. Andel behandlet innen standard forløpstid ligger på 63 %, målet her er
også 70 %. Andelen gjelder pasienter både behandlet internt i Vestre Viken og de
som også har forløp ved andre foretak, særlig Oslo universitetssykehus (OUS).
Det er således behov for forbedringer både internt og i samhandlingen med OUS.
Klinikkene arbeider med forbedringer internt. Det har vært fire regionale møter
omkring tiltak for bedre flyt mellom foretakene i HSØ og OUS.
Vedtak: Tas til orientering
Rapportering GTT 2016
Global trigger tool (GTT) er et tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet.
Hensikten med undersøkelsene er at hvert enkelt foretak skal kunne følge med
på utviklingen i antall pasientskader over tid, men dataene kan ikke benyttes til
å sammenlikne foretak/ sykehus. Siden alle sykehus deltar, gir det et nasjonalt
estimat over pasientskader.
Betydelige konsekvenser er skader er sjeldne. Hyppigste skader er hendelser i
forbindelse med legemidler, sårinfeksjoner etter operasjon, og
urinveisinfeksjoner, både i VV og nasjonalt. Andelen i VV ligger gjennomgående
litt høyere enn de nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker. Andre
kvalitetsindikatorer gir ikke holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i
VV enn ellers i landet.
Vedtak: Tas til orientering
Oversikt eksterne tilsyn 1.tertial 2017
Det rapporteres om status for eksterne tilsyn til Helse Sør-Øst og styret i VV
hvert tertial.
Oppdatert tabell over eksterne tilsyn blir sendt ut sammen med referatet.
Vedtak: Tas til orientering.

Styret i Vestre Viken HF

Sandvika 7. juni 2017

Venneforeningen for Bærum sykehus er meget fornøyd med at det er fattet endelig vedtak
om nytt sykehus i Drammen. Nå løftes ansvaret for sykehusbyggingen i Drammen fra VVHF
til Statsbygg. Det betyr at det blir tid til å konsentrere seg om driften og utviklingen av de
andre sykehusene i Vestre Viken, det såkalte BRK (Bærum, Ringerike og Kongsberg)
prosjektet. Dette prosjektet skal opp på styremøtet i VVHF 19. juni. Den totale rammen på
dette vedlikeholds-prosjektet er 1,6 milliarder kroner. Rammen baserer seg på tall fra en
rapport i 2012. Anbefalingen den gang – fra VVHF’s egne ansatte - var på 2,5 milliarder
kroner.
Forprosjektene til nytt sykehus i Drammen har vært mange og artet seg som en
amatørmessig dragkamp mellom politikere i Lier, Eiker og Drammen. Tid og penger har gått
med til møter, og bruken av eksterne konsulenter har vært omfattende. Drammen gamle
sykehus, som er like gammelt som Bærum nye sykehus, måtte gjennomgå en omfattende
renovering for å få lov til å huse pasienter inntil nytt sykehus står ferdig i 2024. I denne tiden
ble mye vedlikehold og investeringer i BRK-sykehusene satt på vent. Resultatet har vært
økende etterslep på høyst nødvendig vedlikehold.
Dette etterslepet skal nå dekkes. Men mens sykehusbygging dekkes med lån over
statsbudsjettet, må vedlikehold og investeringer dekkes av driftsinntekter.
Bærum sykehus fikk nytt somatisk bygg i 1984 og dette er følgelig 33 år gammelt, 2 år yngre
enn Drammen sykehus - som skal erstattes med helt nytt bygg. Dette gir grunn til ettertanke.
Godt vedlikehold er avgjørende for om sykehus må fornyes etter 35 år eller etter 50 år.
Når driften trues av underskudd er VVHF raskt ute og reduserer vedlikeholdsbudsjettet. I år
ble vedlikehold for BRK redusert fra 125 millioner (vedtatt i økonomisk langtidsbudsjett i fjor)
til 90 millioner vedtatt for 2017. Dette betyr at planlagte prosjekter må utsettes, hvilket
påfører økte kostnader. Venneforeningen mener dette er et stort problem som truer Bærum
sykehus.
Rehabilitering og vedlikehold av sykehusbygg med aktiv pasientbehandling er en utfordring.
Derfor er ikke penger alene løsningen, men også at man har plass og bufferkapasitet til
hensiktsmessige rokkeringer av sengerom og kontorer i forbindelse med gående
rehabilitering og vedlikeholds arbeid.
VVHF har lagt Barne- og Ungdoms Psykiatri (BUP) inn i ledige lokaler på Bærum sykehus.
Dette gir ingen samhandlingsgevinster, spesielt ettersom Drammen sykehus trenerer
opprettelsen av barnelegepoliklinikk ved Bærum sykehus. Årsaken er at VVHF har forlangt at
barnelegestillingen skal sortere under Drammen og ikke under Bærum sykehus. Omfanget
av BUP i Bærum sykehus er nå blitt så stort at det fortrenger somatiske pasienter. Sykehuset
trenger plassen selv for å få til hensiktsmessige rokkeringer av senger og kontorer i
forbindelse med det rehabiliterings- og vedlikeholds-arbeidet som pågår. Manglende
rokkeringsmuligheter hemmer blant annet ombygging av sengeavdelinger for somatiske

pasienter og likeså to nye operasjonsstuer som er nødvendig for å øke kapasiteten for
dagkirurgiske pasienter. Resultatet er forsinkelser og dyre ombygginger som belastes
vedlikeholdsbudsjettet som en uforutsett utgift. Venneforeningen forutsetter at det følger
med vedlikeholdsmidler til BUP i forbindelse med innflyttingen på Bærum sykehus.
Det vil være urimelig dersom dette skal tas fra BRK-prosjektet som er ment å dekke
vedlikeholdsetterslepet.
Venneforeningen beundrer Bærum sykehus’ direktør og ansatte for deres tålmodighet i
denne saken.
Venneforeningen for Bærum sykehus håper med dette brev å understreke viktigheten av at
styret i VVHF fatter beslutninger 19. juni som sørger for at BRK-prosjektet blir gitt stabile og
forutsigbare midler til vedlikehold. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og det er nødvendig at det
kommer forutsigbare rammer for å dekke dette etterslepet.
John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum sykehus

Kopi: Styreleder Ann-Kristin Olsen, HSØ RHF
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus, HSØ RHF
Styreleder Torbjørn Almlid, VVHF
Administrerende direktør Nils Wisløff, VVHF

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sandvika 7. juni 2017

FRISKE MIDLER TIL VEDLIKEHOLD AV SYKEHUS
Venner av Bærum sykehus har i forbindelse med prosessen for å få bygget nytt
sykehus i Drammen meget klart observert et tydelig misforhold: Å bygge et nytt
sykehus (inkl. investeringer av nytt materiell) dekkes med lån over statsbudsjettet,
mens vedlikehold og fornyelser av utdatert materiell – eller investering i moderne
materiell – må dekkes av driftsinntekter.
Godt vedlikehold er avgjørende for om sykehus må fornyes etter 35 år (Drammen
sykehus) eller etter 50 år. Dette betyr at helseforetakene må ha andre rammer å
forholde seg til når det gjelder vedlikehold enn dem man har i dag. Regelverket må gi
forutsigbarhet og sikre optimal dekning av vedlikehold. Vi må slippe at man i dag
velger som mål kun å håndtere den laveste tilstandsgrad og at vedlikehold er en
salderingspost i budsjettsammenheng. Dette forringer sykehusene, gir dårlige
arbeidsforhold og utilfredsstillende forhold for pasientene.
Dette ser vi nå eksempel på i Bærum sykehus. Når driften trues av underskudd er
VVHF raskt ute og reduserer vedlikeholdsbudsjettet. I år ble vedlikehold (som er
ment å omfatte sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg) redusert fra 125
millioner kroner - vedtatt i økonomisk langtidsbudsjett i fjor – til 90 millioner kroner
vedtatt for 2017. Dette betyr at planlagte prosjekter må utsettes, hvilket påfører økte
kostnader. Venneforeningen mener dette er et stort problem som kommer til å true
Bærum sykehus. Vi er slett ikke overrasket om lignende problemstillinger også er
tilfelle ved mange andre sykehus i Norge.
Venneforeningen ber Dem derfor ta initiativ overfor Departementet for å få sikret et
regelverk og en prosedyre for optimalt og forutsigbart vedlikehold som hever målet
fra tilstandsgrad 3 til tilstandsgrad 1.

Vennlig hilsen
John Kjekshus
Leder, Venner av Bærum sykehus

Kopi: Styreleder Ann-Kristin Olsen, HSØ RHF
Administrerende direktør Cathrine M.Lofthus, HSØ RHF
Styreleder Torbjørn Almlid, VVHF
Administrerende direktør Jens Wisløff, VVHF

08.06.17

Til styret i Vestre Viken HF
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum ønsker å komme med innspill til styremøtet i Vestre
Viken 19. juni. Sykehusutvalget er opptatt av at alle sykehusene i Vestre Viken må sikres
fullverdig bygningsmessig utvikling i forhold til vedlikehold, oppgradering og tilrettelegging
for bruk av teknologi.
Utvalget er opptatt av at styret i Vestre Viken gjør gode prioriteringer av de avsatte midler
for å sikre at alle sykehusene i opptaksområdet har en moderne bygningsmasse og at
anskaffelsesbehovet for medisinskteknisk utstyr er tilfredsstillende. Dette vil være helt
nødvendig for at Vestre Viken skaper likeverdige sykehus som kan ivareta innbyggernes
behov for spesialisthelsetjenester spesielt innen de fagområdene som har store
pasientvolum.
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum er spesielt opptatt av vedlikehold, oppgradering og bruk
av teknologi ved Bærum sykehus, og ser med bekymring på en situasjon med til dels svært
nedslitt bygningsmasse og mangel på tilstrekkelig areal for funksjoner som er tillagt og vil bli
tillagt sykehuset. Videre er vi opptatt av at det blir god flyt i rehabiliteringen slik at midlene
blir brukt i året de er budsjettert med.
Sykehusvalget ber om tilbakemelding på følgende:
- Hvilke planer har Vestre Viken for vedlikehold på Bærum sykehus i 2017 og fremover?
- Hvilke planer har Vestre Viken for oppgradering og endringer av arealutnyttelsen på
Bærum sykehus?
- Er det tenkt at flere funksjoner, for eksempel BUP, skal inn i eksisterende areal?
- Skal arbeidene med å endre arealene belastes vedlikeholdsbudsjettet?

Hilsen Sykehusutvalget i Asker og Bærum

Lisbeth Hammer Krog (H)

Lene Conradi (H)

Kjell Maartmann-Moe (Ap)

Marianne Riis Rasmussen (Ap)

Torbjørn Espelien (Frp)

Torleiv Ole Rognum (Krf)

Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 09.06.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Glitre 1. Tid: 12.00 – 13.30 .

Tilstede
Arbeidsgiverrepresentanter:

Arbeidstakerrepresentanter:

Med møterett uten stemmerett:

Nils Fredrik Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Stein-Are Agledal
Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Narve Furnes

Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Brit Helen W. Bøhler
Anita Haugland Gomnæs

Anne Marie Besseberg, Synergi Helse
Henning Brueland
Karin Ask-Henriksen
Hilde Skredtveit Moen

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda - godkjent
Referat fra 5.april 2017 - godkjent
Ingen saker til eventuelt.

Orienteringer

Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
- Anne Marie Besseberg informerte om at det har vært økt bruk av jordmor ved oppfølging
av gravide arbeidstakere (40 ansatte så langt i år). BHT har inntrykk av at de står lenger i
arbeid med oppfølgingen fra jordmor. Det har også en kultur- og holdningsskapende
effekt.
- BHT har bistått ansatte som står i fare for å bli sykemeldt, og ansatte som har
psykososiale utfordringer.
- Det er gjennomført opplæring av sykehusverter, workshop ergonomi, og HMSopplæring.

Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO)

-

FHVO viste til årsrapport fra klinikkverneombudene hvor det det gis tilbakemeldinger
om god involvering. Det er et forbedringspotensiale i budsjettarbeidet, samt ved
oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og IA-arbeid.
FHVO viste til tidligere fokus på brannvernopplæring i HAMU og lokale AMU.
Vernetjenestens undersøkelser viser at de rapporterte tallene over gjennomført
brannvernopplæring ikke stemmer. Det ser ut til at det reelle tallet over gjennomført
opplæring er høyere enn oppgitt tidligere da all opplæring ikke registreres i
læringsportalen. Det ble oppfordret til at lokale AMU følger dette tettere.
FHVO fremhevet temaet sikkerhet i sykehus. Det er et aktuelt tema i opplæring av
verneombud, og FHVO mente at det bør være et større fokus i foretaket fremover.

Orientering om AML-brudd
- Antall AML-brudd er høyere i mai 2017 sammenlignet med april 2017 grunnet flere
ordinære arbeidsdager i mai. AML-brudd prosentvis i forhold til vakter viser imidlertid
en nedgang i alle klinikker.
- Oversikt over antall AML-brudd per klinikk siste 12 mnd viser en markant nedgang i
Drammen hvor antall brudd er redusert fra omlag 1100 i november 2016 til under 500 i
mai 2017.
- Det er fortsatt flest brudd grunnet samlet tid per dag, søndager på rad og ukentlig
arbeidsfri. Det er også et høyt antall med fremtidige brudd.
- Presentasjon er tilgjengelig på intranett.

Orientering sykefravær
- Det totale sykefraværet har vært høyt vinteren 2017. Det høye fraværet vedvarte lenger
enn forventet med hensyn til sesongrelatert sykdom, men gikk ned fra 8,4% i januar og
februar, og 8,2% i mars, til 7,2% i april. Nedgangen vises i alle klinikker, med unntak av
Prehospitale tjenester. Det er sterkest nedgang i korttidsfraværet.
- Sammenlignet med øvrige helseforetak i HSØ, er Vestre Viken et av foretakene med
høyest sykefravær vinteren 2017.
- Sykefraværsstatistikk fra NAV med fordeling i diagnosegrupper ble presentert. Det er
imidlertid en utfordring å hente ut statistikk på flere nivåer i foretaket, spesielt de
tverrgående klinikkene. Det jobbes videre med dette.
- Yrkesgrupper med høyt fravær ble presentert. Yrkesgruppene vernepleier, sosionom,
helsesekretær, hjelpepleier og renholdspersonell ble fremhevet.
- Presentasjon er tilgjengelig på intranett.
-

Referater fra klinikk AMU
Referatene ble tatt til orientering

Nye saker

11/2017 HAMU-opplæring
Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har krav på nødvendig opplæring etter arbeidsmiljølovens §
7-4. HMS-avdelingens oversikt viser at 10 av 12 HAMU-representanter, og 9 av 12
vararepresentanter har gjennomført grunnleggende HMS-opplæring.

I 2017 har administrasjonen i Vestre Viken hatt fokus på rutiner for fullført saksgang. Med mål
om å følge opp intensjon om felles forståelse av god saksbehandling, ble det foreslått å
gjennomføre en felles opplæring, på om lag 3 timer, utover de lovpålagte temaene. Aktuelle tema

vil blant annet være avklaring av roller, arbeidsutvalgets mandat og saksgang arbeidsmiljøutvalg
i Vestre Viken.
Vedtak
HAMU vedtar at det skal gjennomføres opplæring for representanter og vararepresentanter i
HAMU høsten 2017. HAMU tildeler arbeidsutvalget mandat til å planlegge opplæringens innhold
og form, samt arrangere opplæringen.
HAMU forutsetter videre at alle representanter i HAMU skal ha gjennomført, eller påbegynt,
grunnleggende opplæring i HMS innen januar 2018.

12/2017 Eksterne tilsyn
Saken viser gjennomførte eksterne tilsyn og avvik som rapporteres tertialvis til Helse Sør-Øst og
til Vestre Vikens styre. Det er gjennomført 8 eksterne tilsyn i 1.tertial 2017. Avvikene som ikke
er lukket ennå, følges opp videre.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering

13/2017 Tertialrapportering HMS
Det ble vist til saksfremlegg med vedlagt tertialrapport som gir en oversikt over status på HMS
arbeidet i virksomheten. Fraværsskadefrekvens, HMS-hendelser, lukkerate for HMS-avvik, vold
og trusler, samt risikovurdering av kjemikaliregistreringer i stoffkartoteket ble fremhevet.

I forbindelse med rapportering av vold og trusler ble det påpekt at det ofte vises til en økning i
antall vold og trusler, men tall i avvikssystemene viser ikke dette. Det kan også være behov for
en tilpasning av definisjonen av vold og trusler.
Det ble gitt innspill om behov for ny kampanje for å redusere stikkskader.
HAMU takket for en god presentasjon av aktuelle tema.

Vedtak
HAMU tar Tertialrapport HMS T1 til orientering.

14/2017 Etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken
Vestre Vikens omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og faglige
dyktighet, og et høyt etisk nivå. Det gjelder både foretakets drift og handlemåten til hver enkel
ansatt. Det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til
felles etiske retningslinjer for ansatte i Vestre Viken.

Retningslinjen er generelt utformet, og det legges opp til eget arbeid med etiske retningslinjer i
klinikkene med involvering av tillitsvalgte og verneombud. Det er utarbeidet hjelpeverktøy
(dilemmasirkel, casesamling og et planlagt e-læringskurs) som skal bidra til etisk refleksjon
både i grupper og individuelt. Retningslinjen vil også være et godt utgangspunkt for arbeid med
etiske problemstillinger i ledergruppene.
Saken ble behandlet i foretaksledelsen den 9. mai 2017. Ledergruppen gav sin tilslutning til det
fremlagte forslaget. Saken ble videre drøftet med foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombud den 19. mai 2017, hvor enkelte innspill ble tatt til følge.

Vedtak
HAMU tar saken til orientering

Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 14.06.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 13.30 – 14.30.

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Nils Fredrik Wisløff
Marit Lund Hamkoll
Stein-Are Agledal
Sheryl Swendson vara for Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Hege Thorset vara for Narve Furnes

Arbeidstakerrepresentanter:

Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Brit Helen W. Bøhler
Anita Haugland Gomnæs

Med møterett uten stemmerett:

Henning Brueland
Hilde Skredtveit Moen

Forfall:
Dessuten møtte:

Karin Ask-Henriksen
Roald Brekkhus, Synergi Helse
Narve Furnes
Ørjan Sandvik

Rune Abrahamsen ved fremlegg av sak 15/2017

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda – godkjent.
Referat fra 9.juni 2017 – godkjent.
Ingen saker til eventuelt.

Saker til oppfølging
11/2016 BRK forprosjektrapport – vedlikehold og oppgradering av sykehusene i Bærum,
Ringerike og Kongsberg
Det er besluttet å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt innenfor en ramme
på 1600 mnok over ti år. HAMU skal ta stilling til den arbeidsmiljømessige delen av dette. Når
programmet er gjennomført i henhold til lover og forskrifter vil de ombygde arealene være
bedre tilpasset kapasitetsbehov og driftssituasjon, men også nåtidens krav til miljø og
personsikkerhet. Arealene som ikke bygges om, skal vedlikeholdes. De tyngste byggeprosjektene
er under gjennomføring vil medføre støy, selv om det tilstrebes å minimere dette.
Prioriteringsfasen er nå over og prosjektprogrammet går over i gjennomføringsfase innenfor
eksisterende organisering og fullmakter for investeringsområdet i foretaket.
Det ble opplyst om feil i saksfremlegget: Kapittel 18, ikke 20, i rapporten omhandler sikkerhet,
helse og arbeidsmiljø.
Vedtak
1. HAMU er fornøyd med at det nå foreligger en plan for vedlikehold og oppgradering
av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.
2. HAMU vil at planen gjennomføres fordi det vil bety et bedre fysisk arbeidsmiljø for
de ansatte, og dermed gi et styrket tilbud til pasientene.
3. HAMU forutsetter at planen gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og
vernetjeneste. Risikovurderinger foretas jevnlig av berørte klinikker, i hele
planperioden.
Nye saker

Sak 15/2017 Samlokalisering og innplassering Bærum BUP på Bærum sykehus
Våren 2017 ble det nedsatt to arbeidsgrupper som på oppdrag fra administrerende direktør
reviderte arealbehov for Bærum barne- og ungdomspsykiatriske avdeling (BUP), samt kartla
bruk av arealer til kontorer og annen ikke-medisinsk virksomhet på Bærum sykehus.
Basert på resultatet av disse utredningene er det godkjent et mandat for å videre utrede
muligheten for samlokalisering og innplassering av Bærum BUP på Bærum sykehus.

Saken viser til at det ansees som et gode med samlokalisering, men at utfordringer i en
overgangsperiode må beregnes. Arbeidstakerrepresentantene uttrykte imidlertid bekymring for
arbeidsbetingelsene blant ansatte, og konsekvenser for arbeidsmiljø på lenger sikt - også etter
overgangsperioden.
Arbeidstakerrepresentantene avholdt særmøte etter ulike innspill til vedtak.
Arbeidstakerrepresentantene ønsker ikke å stoppe prosessen som er i gang, men ga innspill om
å endre ordlyd i vedtaket, samt legge til følgende tre punkter.
Vedtak
1.
2.
3.
4.

HAMU tar ovennevnte oppsummering for arbeidsmiljø og ytre miljø til orientering.
Videre arbeid gjennomføres med bred involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste.
Risikovurdering gjennomføres jevnlig i berørte klinikker.
Løsningsalternativ som vedtas skal ivareta alle berørte klinikkers arbeidsmiljø.
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Møtedato
Mandag
27. februar

Beslutningssaker

-

-

-

Årlig melding 2016
Oppdrag og bestilling 2017
Oversikt over eksterne tilsyn 2016
Revisjon korridorpasienter
Høring - NOU 2016: 25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten
Mandat utviklingsplan 2017
Virksomhetsrapport pr 31. januar
Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3
Investeringer Blakstad – finansiering
overskridelse
Etablering av sykehusinnkjøp

-

Årsberetning/årsregnskap

-

Mandag
27. mars

Mandag
24. april

-

-

Mandag
22. mai
Mandag
19. juni

Orienteringssaker

-

Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021
Omstilling i Klinikk for psykisk helse og
rus ( PHR)
Ringerike sykehus legevakt

Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport mai
Virksomhetsrapport 1. tertial
- Ledernes ansettelsesvilkår 2017
- Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus
vedlikeholdsprogram

-

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Brev fra Venner av Bærum sykehus
Oversendelsesbrev fra HSØ
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 2. februar
Brukerutvalg 13.februar
HAMU 14. februar
Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar
Foretaksprotokoll VV 15. februar
Nye vedtekter Vestre Viken
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 9.mars
Brukerutvalg 13. mars

-

Brukerutvalg 3. april
HAMU 4.april
Sentralt kvalitetsutvalg 4. april

-

Protokoll fra styremøte i HSØ 27.
april
Protokoll fra ekstraordinært
styremøte i HSØ 3. og 5. mai
Brukerutvalg 5. juni

-

Merknad
Annen info til styret
Foretaksmøte 15 februar
OBD 2017 16. februar –
styresamling på Gardemoen

Forskning og innovasjon ønsker
tid gjerne 27.mars for en
presentasjon v/ Kristine
Sahlberg.
Merk: Utsending av styresaker
tirsdag 19. april pga påsken.
25. april kl.19. Sykehusrevy
premiere– invitasjon til styret
Pasientombudet – årsrapport
2016

15. juni kl.11-13, Lier.
Dialogmøte med kommunen
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Møtedato

Beslutningssaker

-

Mandag
28. august
Mandag
25. september

Etiske retningslinjer i VV – gjennomgang av
samlet system
- Styrets møteplan 2018
- Lokaler for samlokalisering av poliklinikker
BUP Bærum
- Infrastrukturmodernisering i HSØ –
konsekvenser for Vestre Viken
- Status samhandling med kommunene
- Eksterne tilsyn pr 1. tertial
Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport 2. tertial

-

-

Mandag
30. oktober
Sted:
Mandag
27. november

-

Mottaksprosjekt- nytt sykehus?

PasOpp 2016?
Eksterne tilsyn pr 2. tertial
HR-strategi (i virksomhetsrapporten?)

Orienteringssaker

-

HAMU 9. juni og 14. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 15. juni - ettersendes
Status nytt sykehus

-

Brukerutvalg 11. september
HAMU 12. september
Sentralt kvalitetsutvalg 12.
september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. september

Dialogmøte med brukerutvalget

Brukerutvalg 16. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 19. oktober

Budsjett – investeringer –
konsekvensanalyser

-

-

Områdeplan IKT
Konkurranseutsetting/mulighetsanalyse -

Konsernrevisjonens rapport 3/2017 Likeverdig
og forutsigbar helsehjelp

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

Merknad
Annen info til styret

-

Brukerutvalg 13. november
HAMU 14. november
Sentralt kvalitetsutvalg 14.
november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 16. november

Tema: Status utviklingsplan
Budsjettseminar
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Møtedato
Mandag
18. desember
Sted:

Beslutningssaker

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan

Orienteringssaker

-

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

Merknad
Annen info til styret
Styreevaluering
Julemiddag
Utviklingsplan sendes
kommunene til høring i etterkant

