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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 15. desember 2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.12.00 – 17.00

Møte10. 2017

Styremøte
18. desember 2017
kl. 12.00 -17.00
Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen
Behandling av styresaker

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.

60/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 18. desember
Godkjenning av styreprotokoll 27. november
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 27. november

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

61/2017

62/2017

63/ 2017
64/2017

Sak
Virksomhetsrapport pr november 2017
Vedlegg:
Virksomhetsrapportering pr november (Powerpoint presentasjon)
Budsjett og mål 2018
Vedlegg:
1. Budsjett og mål 2018
2. Referat fra behandling i HAMU 5.desember 2017
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 14.desember
2017
Områdeplan IKT
Vedlegg:
Vestre Viken Områdeplan IKT 2018-2021

Ansattparkering i Vestre Viken - Saken trekkes av administrende direktør
Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra 2018
65/ 2017 Vedlegg:
Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
Fullmakt i Vestre Viken – prokura
66/2017 Vedlegg:
Sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken
Orienteringer
Vedlegg:
1. Referat fra Brukerutvalgets møte 4. desember 2017
Viser til vedlegg 1
2. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 5. desember
67/2017
2017 Viser til vedlegg 2
3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november
Viser til vedlegg 3
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. desember 2017
Viser til vedlegg 4
ANDRE ORIENTERINGER
Nytt sykehus i Drammen – vedlagt notat: Mandat for nytt prosjektstyre nytt
sykehus i Drammen
Trakassering i arbeidslivet
Avdeling for klinisk patologi Drammen sykehus
EVENTUELT
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Dato:
Saksbehandler:

11. desember 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoll
Møte
Styremøte

Saksnr.
60/2017

Møtedato
18.12. 2017

Forslag til vedtak
1. Møteprotokoll fra styremøte 27. november godkjennes.

Drammen 11. desember 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte 27. november 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:

27. november 2017
Elin Onsøyen
92864147

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

Styremøte

27. november 2017
Kl. 12 – 17.25

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

Funksjon
Styreleder
Nestleder
- forfall
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte
og talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning
Direktør kompetanse
Halfdan Aass
Direktør fag
Finn Egil Holm
Direktør administrasjon og kommunikasjon
Sheryl Swenson
Direktør økonomi konstituert
Cecilie Søfting Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Omvisning ved Bærum sykehus: Vedlikehold og oppgradering Bærum
sykehus og forprosjekt Bærum BUP.
Klinikkdirektør Jardar Hals innledet med siste nytt om Bærum sykehus og prosjektene som det har
vært jobbet med, og det som er planene for videre arbeid framover.

Klinikkdirektørene Jardar Hals og Narve Furnes viste deretter rundt i lokalene ved Bærum sykehus.

Utvikling- og strategiplan 2035. Prosjekt framtidig organisering av
Prehospitale tjenester i Vestre Viken
Ingar Pettersen, prosjektleder, orienterte om rapporten fra arbeidsgruppen.

Administrerende direktør vil nå arbeide videre med saken opp mot Helse Sør-Øst og Oslo
universitetssykehus.

Godkjenningssak
Sak 55/2017 Godkjenning av styreprotokoll
Styrets enstemmige
Vedtak:
1. Møteprotokoll fra styremøte 30. oktober godkjennes.

Beslutningssak

Sak 56/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr oktober 2017
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis. Status ved Drammen
Sykehus ble spesielt vektlagt. Administrerende direktør orienterte også om status i salg av
boligene i Dr. Schmidts vei 3/Helgerud.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr. oktober til orientering.

Sak 57/2017 Informasjonssikkerhet og personvern i Vestre Viken.
Henriette Henriksen, personvernombud / informasjonssikkerhetsansvarlig i Vestre Viken, ble
presentert for styret.
Administrerende direktør innledet før behandling av saken.
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Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 58/2017 Orienteringer
Det vil bli innkalt til styreseminar torsdag 11. januar 2018 kl. 10.00 – 15.00. Tema Utviklingsplan.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre salg i henhold til foretaksprotokoll av
23. november 2017.

Andre orienteringer
Budsjett 2018

Administrerende direktør orienterte om arbeidet med bakgrunn i utsendt notat til styret. Endelig
behandling av budsjettet vil skje i styremøte 18. desember.

Avdeling klinisk patologi – ivaretagelse av pasient- og pasientsikkerhet.
Halfdan Aass, direktør fag, orienterte.

Sak 59/2017 Status rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken
Styreleder orienterte innledningsvis om prosessen. Amrob Delhi ved Liv Bøe er valgt gjennom en
tilbudskonkurranse til å lede arbeidet med ansettelsesprosessen. Ansettelsesutvalget har hatt et
oppstartmøte og satt opp tidsplan for rekrutteringsprosess og skisse til kravspesifikasjon.
Utlysningen vil komme i slutten av uken og med søknadsfrist før jul. Ansettelsesutvalget vil starte
arbeid med aktuelle kandidater og intervjuer på nyåret. Styret vil holdes løpende orientert om
prosessen i styremøtene framover. Etter plan vil beslutning om ansettelse tas i slutten av februar.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret tar styreleders orientering om rekrutteringsprosessen for ny administrerende direktør
til etterretning.
2. Styrets synspunkter på kravspesifikasjonen for ny administrerende for Vestre Viken tas med i
det videre arbeidet med rekrutteringen.

Styreevaluering

Årlig evaluering jfr styreinstruks for Vestre Viken pkt 3.7.

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.
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Drammen, 27. november 2017

Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen
nestleder

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

John Egil Kvamsøe

4

Dato:
Saksbehandler:

11.desember 2017
Sheryl Swenson

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

Saksnr.
61/2017

Møtedato
18.12.17

Forslag til vedtak
Styret tar virksomhetsrapport pr 30.november til orientering.

Drammen, 11. desember 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 november i tråd med styrets
årshjul.

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 30.november
2017 er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

3B

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

30 507

94 407

Mål

22 083

242 916

265 000

Avvik

8 424

-148 509

-145 000

I fjor

6 559

121 093

155 801

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

Virkelig

9 264

96 128

104 850

Mål

9 317

96 610

105 224

Avvik

-53

-482

-374

I fjor

8 984

92 763

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - NY metodikk
MÅL etter gammel metodikk

Virkelig

22 027

204 226

220 000

Mål

25 176

235 269

254 300

Avvik

-3 149

-31 043

-34 300

I fjor

25 000

221 559

240 123

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - GAMMEL metodikk

Virkelig

24 062

229 109

249 000
254 300

120 000

Mål

25 176

235 269

Avvik

-1 114

-6 160

-5 300

I fjor

25 000

221 559

240 123

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

Virkelig

57

57

58

Mål

58

58

58

Avvik

-1

-1

0

I fjor

58

59

59

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

Virkelig

42

48

47
45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Mål

45

45

Avvik

-3

3

2

I fjor

41

47

47

Virkelig

2,3 %

1,5 %

0,8 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,3 %

1,5 %

0,8 %

I fjor

1,8 %

0,7 %

0,8 %

Virkelig

1,5 %

1,2 %

1,2 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,5 %

1,2 %

1,2 %

I fjor

1,8 %

1,7 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 165

7 179

7 193
7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Mål

7 100

7 153

Avvik

65

26

40

I fjor

7 123

7 153

7 153

Virkelig

7,2

7,6

7,5

Mål

6,9

7,1

7,1

Avvik

0,3

0,5

-0,4

I fjor

7,2

7,1

7,4

Virkelig

1 965

26 071

28 200

Mål

2 313

22 418

24 883

Avvik

-348

3 653

3 317

I fjor

3 286

29 896

29 896

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)
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E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no

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

Des

Økonomi
Resultat pr november viser et overskudd på 94,4 MNOK, som er 148,5 MNOK bak budsjett.
Budsjett hittil i år inkluderer salg av Helgerud med 75 MNOK. Avvik mot budsjett korrigert for
salg av Helgerud gir et negativt avvik mot budsjett på 73,5 MNOK hittil i år.
Resultat i november måned viser et overskudd på 30,5 MNOK, som er 8,4 MNOK mer enn
budsjettert. Resultat i november inkluderer etterregning i forbindelse med budsjettnøytral
innføring av ISF i PHR på om lag 5 MNOK, og etterregning for ISF-refusjoner knyttet til nye
Hepatitt C medikamenter på om lag 9 MNOK.

Prognosen for året er redusert til 174 MNOK. Dette er 11 MNOK mindre enn prognosen pr
oktober. Prognosen er redusert med 21 MNOK på grunn av utsatt salg av Helgerud leiligheter
med forkjøpsrett til 2018, og 6 MNOK knyttet til ISF-avregning for 2016, men er økt med 10
MNOK som følge av ISF-refusjoner knyttet til nye Hepatitt C medikamenter i 2017, 6 MNOK
knyttet til nøytral innføring av ISF i PHR.
Aktivitet

DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 482 poeng bak budsjett, men
er 3365 DRG-poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 3,6 % sammenlignet med
november i fjor.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Poliklinisk aktivitet innenfor psykisk helse og rus er 31043 konsultasjoner bak budsjett etter ny
tellemetodikk. Aktivitet målt etter gammelt metodikk gir et negativt avvik mot budsjett på 6160
konsultasjoner. Vekst i forhold til november 2016 er på 3,4 %.
Kvalitet

Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 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. Dette er 3 dager
over målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er om lag på samme nivå som i november i fjor.
Fristbrudd
Fristbrudd er 2,3 % i november, og er hittil i år på 1,5 %.

Korridorpasienter
I november er det registrert 1,5 % korridorpasienter. Hittil i år er det registrert 1,2 %. Dette er
0,5 prosentpoeng mindre enn hittil i fjor. Utviklingen har således gått i riktig retning, selv om
målet er et godt stykke unna.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i desember er 7165. Dette er 65 månedsverk mer enn budsjettert.
Hittil i år er det 26 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,4 % mot fjoråret.
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

Sykefravær
Sykefraværet i oktober er på 7,2 %. Dette er høyere enn målet for perioden, og er på samme
nivå som i oktober i fjor. For 2017 er målet at sykefraværet skal være på 7,1 %.

AML-brudd
AML brudd i november 2017 viser en betydelig nedgang i forhold til i fjor, og er lavere enn målet
for måneden. Hittil i år er AML-brudd fortsatt over måltall.
Administrerende direktørs vurderinger
Den økonomiske utviklingen i november er sterkt forbedret fra oktober, og ligger over plan.
Økningen i november skyldes at tiltak i flere klinikker gir effekter, samt forbedringer i felles
økonomi. Spesielt klinikk for psykisk helse og rus viser gledelig utvikling med overskudd for
fjerde måned på rad.

Drammen sykehus viser et resultat i tråd med budsjett, men bak tiltaksplan. Prognosen for
Drammen forverres, da klinikkenes planlagte tiltak ikke har gitt full effekt. Også Bærum sykehus,
Ringerike sykehus og klinikk for medisinsk diagnostikk viser svake resultater i november
måned.
Det er avholdt foretaksmøte om salg av Helgerud torsdag 23.novemer. Bærum kommune har
ferdigstilt sin saksbehandling, og har oversendt saken til Kartverket. Så snart seksjonering er
registrert i Kartverket, kan administrerende direktør forhandle ferdig salgsavtalen og
gjennomføre salget for de leiligheter uten kjøpsrett. Fordi leietakerne som har forkjøpsrett har
inntil 3 måneder å svare på tilbudet, må salg av disse leiligheter utsettes til 2018 (samlet
estimert salgsgevinst på 21 MNOK)

Prognosen for året er redusert med 11 MNOK pr november til 174 MNOK. Prognosen er
redusert med 21 MNOK som følge av utsatt salget på deler av Helgerud, men er forbedret med
10 MNOK som følge av stryket felles økonomi i november resultat. Økt resultat fra
underliggende drift bidrar til å sikre investeringsnivå i budsjett 2018.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr november til orientering.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Virksomhetsrapportering pr november (Powerpoint presentasjon)

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

Virksomhetsrapportering
pr november 2017
Styremøte 18.desember 2017
Vestre Viken
Pr 11.desember 2017

Innhold
Presentasjonen viser utvikling og økonomisk
status pr november 2017
• Resultat
• Aktivitet
• HR
• Styringsparameter
• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
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Måltavle pr november – Økonomi og aktivitet
Vestre Viken HF
1

2

3

3B

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

30 507

94 407

174 000

Mål

22 083

242 916

265 000

Avvik

8 424

-148 509

-91 000

I fjor

6 559

121 093

155 801

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

Virkelig

9 264

96 128

104 850

Mål

9 317

96 610

105 224

Avvik

-53

-482

-374

I fjor

8 984

92 763

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - NY metodikk
MÅL etter gammel metodikk

Virkelig

22 027

204 226

220 000

Mål

25 176

235 269

254 300

Avvik

-3 149

-31 043

-34 300

I fjor

25 000

221 559

240 123

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL - GAMMEL metodikk

Virkelig

24 062

229 109

249 000

Mål

25 176

235 269

254 300

Avvik

-1 114

-6 160

-5 300

I fjor

25 000

221 559

240 123
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Måltavle pr november - Kvalitet
Vestre Viken HF
4

5

6

7

Denne måned

Hittil i år

Prognose

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

Virkelig

57

57

58

Mål

58

58

58

Avvik

-1

-1

0

I fjor

58

59

59

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

Virkelig

42

48

47

Mål

45

45

45

Avvik

-3

3

2

I fjor

41

47

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

2,3 %

1,5 %

0,8 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,3 %

1,5 %

0,8 %

I fjor

1,8 %

0,7 %

0,8 %

Virkelig

1,5 %

1,2 %

1,2 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,5 %

1,2 %

1,2 %

I fjor

1,8 %

1,7 %

1,7 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

4

Måltavle VVHF pr november – HR
Vestre Viken HF
8

9

Hittil i år

Prognose

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 165

7 179

7 193

Mål

7 100

7 153

7 153

Avvik

65

26

40

I fjor

7 123

7 153

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

7,2

7,6

7,5

Mål

6,9

7,1

7,1

Avvik

0,3

0,5

-0,4

I fjor

7,2

7,1

7,4

Virkelig

1 965

26 071

28 200

Mål

2 313

22 418

24 883

Avvik

-348

3 653

3 317

I fjor

3 286

29 896

29 896

(etterskuddsvis)
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Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

5

Resultat

•
•
•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 148,5 MNOK. Resultat hittil i år er 148,5
MNOK bak budsjett, men er 26,7 MNOK foran samme periode i fjor.
Resultat i november viser et overskudd på 30,5 MNOK, som er 8,4 MNOK foran
budsjett.
6
Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 94,4 MNOK hittil i år

Budsjettavvik per klinikk

•
•
•

Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med
budsjett.
Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%,
målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i perioden.
Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt.
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Resultatutvikling pr måned VVHF totalt

Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned i år og i fjor. Resultat fra
ordinær drift inkluderer ikke gevinst ved salg av eiendom.
Det er budsjettert med overskudd på 22,1 MNOK pr måned.
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Prognose for året
pr november 2017

Budsjett
2017

Estimat
2017

- 5 271 380
- 2 489 436
- 106 151
- 751 450
- 8 618 417

- 5 207 885
- 2 455 647
- 136 094
- 725 250
- 8 524 877

- 63 495
- 33 788
29 943
- 26 200
- 93 540

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

1 028 549
608 166
36 965
5 615 200
253 872
856 332
5 793
8 404 877

- 15 500
- 28 500
- 12 100
76 865
275
2 500
23 540

43 %
0%

Resultat fra ordinær drift

- 190 000

- 120 000

- 70 000

58 %

- 75 000

- 54 000

- 21 000

28 %

- 265 000

- 174 000

- 91 000

52 %

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Salg av Helgerud (budsjettert i okt)
Resultat

Avvik

Avviks
%
-1 %
-1 %
28 %
-3 %
-1 %
-2 %
-5 %
-49 %
1%
0%
0%

Rapportert resultatprognose pr november viser et overskudd på 174 MNOK.
Dette er 91 MNOK bak budsjett, og 11 MNOK lavere en prognose pr oktober.
Prognose fra ordinær drift er økt med 10 MNOK ift prognose pr oktober.
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Brutto månedsverk 2017 pr desember
• Brutto månedsverk er 26
over plan hittil i 2017

• Brutto månedsverk i
desember er 64 over plan,
og 42 over samme periode
i fjor
• Brutto månedsverk i
dsemeber er 56
månedsverk mer enn i
november

pr desember 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Sum VVHF 2017
Endring fra forrige måned

7 106
4

7 071
-35

7 112
41

7 103
-9

7 081
-22

7 091
10

7 202
112

7 459
257

7 471
12

7 180
-291

7 109
-72

7 165
56

Plan 2017
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2016
Endring i år ift samme periode

Hittil
i år

7 179

7 073

7 070

7 092

7 069

7 067

7 037

7 154

7 450

7 489

7 144

7 091

7 100

7 153

32

0

19

34

13

54

49

9

-18

36

18

64

26

7 045

7 029

7 093

7 069

7 044

7 052

7 174

7 445

7 515

7 150

7 095

7 123

61

42

19

34

37

38

28

14

-44

31

14

42

7 153

10 26

Sykefravær totalt VVHF

• Sykefravær i oktober 2017 er høyere enn plan, og er om lag på samme
nivå som i oktober i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.
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AML-brudd

• Mål for året er en reduksjon på 25% i forhold til i fjor. Antall AMLbrudd hittil i år er lavere enn i samme periode i fjor.
• I oktober er antall AML-brudd lavere enn mål

12

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

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

57
62
52
49
48

58
62
57
54
41

59
63
58
55
40

Gjennomsnittlig ventetid
somatikk hittil i år er 57 dager.
Mål er 58 dager.
Gjennomsnittlig ventetid ved
samme periode i fjor var på 59
dager.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR

Hittil
i år

•
MÅL

Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus

48

45

47

•

Mål for ventetid innenfor PHR er
45 dager. Gjennomsnittlig
ventetid hittil i år er 48 dager.
Total ventetid i denne måned er
42 dager.

14

Andel fristbrudd avviklet

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

1,5 %

0,0 %

0,7 %

1,6 %
0,3 %

0,0 %
0,0 %

0,8 %
0,2 %

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

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

0,5 %
0,5 %
1,7 %
1,1 %
0,2 %

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

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

Andel fristbrudd denne måned var på 2,3 %.
Dette er 0,5 % høyere enn samme måned i fjor
og er 0,3 % lavere enn forrige måned.
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

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

1,7 %
1,8 %
0,9 %
2,4 %
2,3 %

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

1,3 %
1,2 %
0,5 %
2,6 %
1,0 %

Andel korridorpasienter somatikk er
på 1,5 % denne måned.
Andel i samme periode i fjor var på 1,8
%.
Mål for korridorpasienter er 0%.
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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

21
11
4
3
1
0

0
0
0
0
0
0

72
32
25
11
4
1

Antall ventende over ett år er 30 denne
måned. Dette er 74 færre enn samme
måned i fjor, og 3 flere enn i forrige
måned.
Gjennomsnitt hittil i fjor var 72.
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Passert planlagt tid

18

Investeringer pr kategori

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.
19

Likviditetsutvikling pr november

Ved utgangen av november var trekk på kassekreditt på 1,393 MNOK. Dette
er 243 MNOK mindre enn driftskredittrammen på 1,636 MMNOK, men 281
MNOK mer enn budsjettert.
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Dato:
Saksbehandler:

11. desember 2017
Sheryl Swenson

Saksfremlegg
Budsjett og mål 2018
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
62/2017

Møtedato
18.12.17

Forslag til vedtak
1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2018, som fremkommer i
administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på
8 938 MNOK, hvorav 5 405 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar
budsjettet med et overskudd på 200 MNOK.

2. Totale inntekter i budsjett er på 8 938 MNOK inklusiv basisrammetildeling på 5 405
MNOK fra HSØ. Inntektene fordeles mellom klinikkene som følger:
MNOK

Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Intern Service
Psykisk helse og rus
Prehospital tjeneste
Medisinsk Diagnostikk
Stabene
Fellesområdet
SUM

Basisramme

504
275
172
86
99
1 478
327
441
834
1 189
5 405

Øvrige
inntekter

SUM
inntekter

1 292
761
428
206
90
185
45
228
24
274
3 533

1 796
1 036
600
292
190
1 662
372
668
858
1 464
8 938

Av stabsbudsjettet på 858 MNOK er 407 MNOK forutsatt benyttet til felles datatjenester i
foretaket. Disse skal ikke sees i sammenheng med stabens øvrige driftsbudsjett.

3. Budsjett og mål for 2018 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten
det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav,
helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.

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

4. Budsjettet inkluderer følgende satsningsområder i 2018:
• Etablering en vaktordning for endoskopi i foretaket som områdefunksjon
• Styrking og tilrettelegging av tilbudet til barn og ungdom mellom 16 og 18 som
områdefunksjon på Drammen sykehus
• Styrking av geriatriområdet, og kompetansesenter på Bærum Sykehus som
områdefunksjon
• Etablering av PET-diagnostikk, molekylærpatologi og farmakogenetiske analyser
• Økte midler til forskning og til utdanning av spesialsykepleiere
• Økt satsning på sikkerhet i foretaket
5. Prioriterte mål 2018 er:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå sentralt

6. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på enkelte
prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter.

Innenfor en investeringslikviditet på 420 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer
for 2018:
Investeringer budsjett 2018

MNOK

BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP
PHR
Ambulanser
MTU
Mammografibuss
IKT
Egenkapital innskudd
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm)
Sum investeringer

163
48
17
110
25
18
18
21
420

Herav finansiert med finansiell leasing
Herav finansiert med egen likviditet

110
310

Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

Mammografibuss investering forutsetter full kostnadsdekning fra de regionale
helseforetakene.

7. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes
organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn
i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for
brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner.
8. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer
gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier,
styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer
med videre.
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Drammen, 11. desember 2017
Nils Fr. Wisløff
Administrerende direktør
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Bakgrunn
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2018 i sak om økonomisk
langtidsplan 2018-2021 (ØLP) i april 2017, orientering i styremøte i oktober 2017 og
budsjettseminar 27.november 2017. Denne saken beskriver foretakets hovedmål og forslag til
budsjett for 2018. Hovedvekten er lagt på tildeling av økonomiske rammer til klinikkene og de
utfordringer dette gir. Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli gjentatt i
styrebehandlingen av oppdrags- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2018. Dette vil
fremlegges som egen styresak så snart endelig oppdrags- og bestillingsdokument foreligger.
Vestre Viken fremlegger i denne sak forslag til et budsjett for 2018 på totalt 8 938 MNOK.

For å oppnå et resultatoverskudd på 200 MNOK i 2018 har foretaket i budsjettarbeidet lagt til
grunn et produktivitetskrav tilsvarende 0,3 %.

Saksutredning
Det økonomiske opplegget som presenteres både for drifts- og investeringsbudsjettet for 2018
bygger i hovedsak på en videreføring av de rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i
økonomisk langtidsplan 2018-2021. Resultatkravet er redusert fra 230 MNOK til 200 MNOK.

I budsjettopplegget for 2018 er det ovenfor klinikkene lagt opp til å lempe produktivitetskravet
sammenlignet med forutsetningene i økonomisk langtidsplan for 2018-2021, hvor det var lagt til
grunn en effektivisering på 0,5 %. For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom
økende overskudd til økt investeringsnivå, må foretaket likevel gjennomføre ytterligere
økonomiske omstillinger i 2018. For budsjett 2018 er det lagt til grunn krav om økt effektivitet i
klinikkene og stabsområdet ved reduksjon i inntekter på om lag 0,3 %.

Budsjett 2018 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og dette gis fortsatt
høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg gis følgende mål særlig prioritet i budsjett 2018:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå sentralt
I forbindelse med inngåelse avdriftsavtalene for 2018 med klinikkene vil dette følges opp.
Det foreslås bevilgning av 10 MNOK til følgende satsningsområder i budsjett for 2018:
Område
Endoskopi vakt for alle sykehusene i VVHF - områdefunksjon
Barne- og ungdomsavdeling for aldersgruppe 16-18 år - områdefunksjon
Geriatri - områdefunksjon/kompetasesenter
Sikkerhet i foretaket
PET-diagnostikk (krever også investering 0,4 MNOK)
Molekylærpatologi (krever også investering 0,5 MNOK)
Farmakogenetiske analyser - VVHF andel
Øke interne forskningsmidler
Øke antall stillinger i videreutdanning av spesialsykepleiere
Sum satsningsområder budsjett 2018
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NOK tusen
1 500
1 500
1 000
1 200
1 400
400
500
1 000
1 500
10 000
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Tiltakene vil ha ulike oppstartsdatoer og dette er hensyntatt ved rammetildelingen. Tiltakene vil
gi ytterligere helårseffekt i 2019 budsjett.

ØLP la opp til et investeringsnivå på 424 MNOK for 2018, basert på det ordinære
finansieringsregimet. Det foreslås å disponere totalt 420 MNOK til investeringsformål i budsjett
2018. I finansieringsplanen for 2018 inngår blant annet overskudd 2017, salg av boliger
Helgerud og regional likviditet. Det legges i tillegg opp til økt bruk av finansiell leasing for MTUinvesteringer, og investering i ambulanser og mammografibuss.
Investeringsbudsjettet 2018 for eiendommer og bygg er på 211 MNOK. Budsjettet inkluderer
ferdigstillelse av samlokalisering Lier og Blakstad Sykehus med 39 MNOK, oppgradering av
Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus (BRK) med 123 MNOK, og samlokalisering av Bærum
barne- og ungdomspsykiatrien med 40 MNOK.

Investeringer innenfor MTU er til sammen 110 MNOK, i tråd med ØLP. Av MTU-investeringer,
forutsettes 70 MNOK finansiert ved bruk av finansiell leasing. Gjeldene retningslinjer for bruk
av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst. Spesielt gjelder mammografibuss
som Vestre Vikens søknad er basert på en forutsetning om at leasingkostnad dekkes inn av
refusjon fra de regionale foretak som delta i ordningen. Dette er p.t. ikke avklart.
Administrerende direktør har lagt vekt på at foretakets likviditet skal være godt ivaretatt. Dette
er en forutsetning for finansieringsplanen for nytt sykehus i Drammen og for gjennomføring av
vedlikeholdsprogram ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen.
Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2018. For enkelte klinikker er
utfordringsbildet for budsjett 2018 knyttet til underskudd i 2017 og inngangsfart i 2018. Enkelte
klinikker får en spesielt krevende situasjon i 2018 med å tilpasse de økonomiske rammene.
Dette fremkommer også av risikovurderinger som er gjennomført. Aktivitetsveksten er
betydelig redusert i 2017. Det setter ytterligere krav til kostnadskontroll og aktivitetsstyrt
bemanning i 2018.
I tillegg til risiko ved enkelte klinikker er det i foretaket flere elementer som gir betydelig
usikkerhet i helseforetakets økonomiske tilpasning og som medfører risiko i fellesøkonomien.

Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk
langtidsplan 2019-2022 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til
grunn i denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2018 og økonomisk langtidsplan 20192022 i sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 vil bli forelagt styret april 2018.

Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett
2018, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et
totalbudsjett på 8 938 MNOK, hvorav 5 405 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar
budsjettet med et overskudd på 200 MNOK. Av dette er det lagt til grunn at ca. 20 MNOK dekkes
inn ved forskyvning av deler av eiendomssalg ved Helgerud boligsameie.
Administrerende direktør vil understreke at foretaket har en stor utfordring knyttet til å sikre
investeringskraft og gi foretakets drift gode rammer. Foreliggende budsjett balanserer disse
hensyn på en tilfredsstillende måte. Foretakets målsetninger innenfor kvalitet og
pasientsikkerhet vil bli ivaretatt og prioritert, og omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og
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kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil bli lagt til grunn for driftsavtaler med
klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten. Endelig oppdrag- og bestilling fra
Helse Sør Øst vil vedtas i foretaksmøte i februar, men det legges til grunn at oppdraget vil kunne
gjennomføres med de rammer som nå vedtas.
Vedlegg:
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1. Budsjett og mål 2018
2. Referat fra behandling i HAMU 5.desember 2017
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 14.desember
2017 (ettersendes)
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1. INNLEDENDE KOMMENTARER
Det er i budsjettprosessen lagt stor vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud
på alle nivåer. Krav på dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv.
Budsjettet er drøftet på flere nivåer i organisasjonen.
•

•

•

•

•

Klinikkene:
Alle klinikker har avholdt drøftinger med lokale tillitsvalgte før klinikkvis innlevering av
budsjettet den 6. desember.

Hovedtillitsvalgte:
Foretakstillitsvalgte er løpende informert om budsjettarbeidet i samarbeidsmøtene med
foretaksledelsen høsten 2017 (fast møtestruktur). Foretakstillitsvalgte deltok i ledermøtets
sluttsaldering av budsjett 2018 i møte 14.november. Formell drøfting med det tillitsvalgte er
berammet til den 14. desember.
Hoved Arbeidsmiljø Utvalg (HAMU):
HAMU behandlet budsjett 2018 den 5. desember.

Brukerutvalget:
Det er gitt en orientering om budsjett 2018 til brukerutvalget i møte 13. november
Styremøter:
24.april
30.okt
27.nov
18.desember

ØLP 2018 - 2021
Status budsjett
Budsjettseminar
Budsjett 2018

2. Hovedtrekk budsjett 2018
Det økonomiske opplegget som presenteres i denne saken er i hovedsak en videreføring av de
rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2018-2021.
Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst er innarbeidet jf. vedtak i sak 105/2017 på styremøte
16.11.17, «Budsjett 2018 – Fordeling av midler til drift og investering». Inntektsrammer fra Helse
Sør-Øst RHF bygger på bevilgningsforslag og forutsetninger som er gitt i regjeringens forslag til
statsbudsjett 2018.

Resultatambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli et behov for en generell
reduksjon av kostnader for å dekke inn økte kostnader til høykostmedisiner og avskrivninger
knyttet til investeringer i nye bygg. I tillegg vil investeringer i regionale IKT- løsninger gi økte
kostnader og behov for kostnadstilpasninger for Vestre Viken HF, samtidig som det gir
muligheter for gevinstuttak.

Budsjett 2018 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet og dette gis fortsatt høyeste
prioritet av alle fokusområder. I tillegg har følgende mål særlig prioritet i 2018:
• Gode og effektive pasientforløp
• Det skal være høyere vekst i pasientbehandlingen innen psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling enn for somatiske sykehus.
• Psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern.
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
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•

Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå sentralt.

For å oppnå målet i ØLP om å frigjøre likviditet gjennom overskudd til økt investeringsnivå, må
foretaket gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2018. For budsjett 2018 er det lagt
til grunn krav om økt kostnadseffektivitet i klinikkene og stabsområdet på om lag 0,3 %. Dette er
lavere enn forutsetningene i økonomisk langtidsplan for 2018-2021 hvor det var lagt til grunn
en kostnadseffektivisering på 0,5 %.
Det fremgår av de klinikkvise budsjettene at det er budsjettert med 2,8 % økning i
arbeidsproduktivitet i somatikken (målt som DRG pr årsverk), og en økning i
arbeidsproduktivitet innen psykisk helse og rus på 2 % (antall polikliniske konsultasjoner pr
årsverk).

Nye forhold i budsjett 2018
• Raskere tilbake avvikles fra og med 2018 og overføres til ordinær drift. Videreføring skal
kun gjelde lettere psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser. VVHF er tildelt 26,2 MNOK
i rammen knyttet til avvikling av raskere tilbake i 2018 som kan benyttes enten til å bygge
opp eget tilbud, eller til å kjøpe tjenester hos andre foretak som har tilbud innenfor disse
områder. Av rammeøkningen er 6,6 MNOK tildelt klinikkene for videreføring av eksiterende
aktivitet. De øvrige midler skal benyttes til kjøp av eksterne helsetjenester og oppbygging av
eget tilbud.
• Finansieringsordning for laboratorier skal endres med mer ramme og mindre takst. Dette
forutsettes budsjettnøytralt.
• Utvidet ISF for PHR i 2018 gir et trekk i rammen på 15,6 MNOK, antas provenynøytralt.
• VVHF endrer prinsipp for håndtering av behandlingshjelpemidler i 2018. Fra og med 2018
skal all kjøp av behandlingshjelpemidler tas over drift. I tidligere år er noen anskaffelser
aktivert som investering. Prinsippendringen øker kostnader i driftsbudsjett med 18 MNOK i
2018.
• VVHF har avsatt 10 MNOK i økt midler til FDV (bygg vedlikehold) i budsjett 2018. Dette er
for å sikre at totale vedlikeholdskostnader er i tråd med retningslinjer fra HSØ. FDV
kostnader må sees i sammenheng med investeringsprosjekter på Bærum, Ringerike og
Kongsberg sykehus (BRK prosjektet), der det er planlagt bygg investeringer på om lag 163
MNOK i 2018. BRK prosjektet skal blant annet sikre oppgradering av arealer til godkjent
standard.
Økte aktivitetsmidler til Psykisk helse og rus
Klinikk for Psykisk helse og rus får økt ramme på 8 MNOK til økt aktivitet i 2018. Det er forutsatt
i budsjettet at psykisk helse og rus samlet skal ha høyere vekst i polikliniske konsultasjoner enn
de somatiske sykehusene.

Endringer i regnskapsføring av mottaksprosjekter
Prinsipper for regnskapsføring av mottaksprosjekter innenfor IKT-området er endret i
økonomihåndboken til HSØ. Tidligere mottaksprosjekter ble aktivert som en del av IKTinvesteringen og avskrevet over flere år. Fra og med 2018 skal mottaksprosjekter kostnadsføres
fortløpende. I 2018 planlegger VVHF mottaksprosjekter knyttet til innføring av ERP og
medikamentell kreftbehandling. Mottaksprosjektene vil gi en negativ proveny på om lag 11
MNOK.
Prosjektkostnader knyttet til nytt sykehus
VVHFs prosjektkostnader knyttet til nytt sykehus ble forutsatt i ØLP finansiert som en del av
totalinvesteringen i nytt sykehus. Kostnadene i 2018 er planlagt til 8 MNOK. Det er avklart med
HSØ at Vestre Viken må håndtere denne kostnaden som en del av driftsbudsjett.
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Sluttsaldering
Følgende disponeringer er foretatt i sluttsaldering av budsjettet for 2018:
• De somatiske sykehusene er tildelt 10 MNOK for å kompensere for underfinansiering av
sykehusadministrerte legemidler i 2017.
• KMD er tildelt 7 MNOK for å møte de utfordringer klinikken står ovenfor.

Satsningsområder
Det er bevilget 10 MNOK i satsningsmidler i budsjett 2018. Det planlegges etablering av felles
endoskopivakt i Vestre Viken, samt styrking av satsning på geriatri på Bærum sykehus i løpet av
2018. Det er bevilget 3,8 MNOK i budsjett 2018 til disse formålene. Det er i tillegg bevilget
midler til økt satsning på sikkerhet, forskning, og videreutdanning av spesialsykepleiere på
tilsammen 4 MNOK.
Budsjett 2018 inkluderer også satsning på PET-diagnostikk, molekylærpatologi og
farmakogenetiske analyser på til sammen 2,4 MNOK.

Ortopedi Kongsberg
Det er foretatt en gjennomgang av ortopediområdet og arbeidsfordeling mellom Drammen og
Kongsberg sykehus. Som følge av gjennomgangen slåes ortopedi på disse sykehusene sammen
til en enhet for å gi bedre styring og økt kapasitetsutnyttelse på begge sykehus. Det er
budsjettert med økt kapasitetsutnyttelse ved Kongsberg sykehus i budsjett 2018 som følge av
innføring.

Internhusleie
Det innføres internhusleie i 2018. Klinikkene skal betale husleie basert på faktisk arealbruk, og
har fått basisramme for å dekke kostnadsøkningen. Innføring av internhusleie er budsjettnøytral
i 2018.
Salg av Helgerud
Prognosen 2017 pr november er redusert med 21 MNOK som følge av utsatt salg av deler av
Helgerudgården. Forsinket saksbehandling har gjort at tinglysning av seksjonering ennå ikke er
registrerte hos Kartverket. Inntil det er på plass, kan ikke leilighetene selges.

Tilbud til de som har forkjøpsrett kan først sendes etter at registrering i Kartverket har funnet
sted. Leietagerne har 3 måneder til å svare på tilbud. Det betyr at salget av de 14 leiligheter
med forkjøpsrett ikke kan realiseres før tidligst 1 tertial 2018. Estimert gevinst ved salg på disse
leiligheter er 21 MNOK. Gevinstberegningen forutsetter at 50 % benytter seg av tilbudet til kjøp
på redusert pris (80 % av takst). Gevinst ved salg på 21 MNOK er tatt med i budsjett 2018, og
prognosen for 2017 reduseres tilsvarende. Om mindre enn 50 % av leietagerne benytter seg av
tilbudet, vil gevinst i 2018 være noe høyere.

VVHF håper fortsatt å realisere salget av de leiligheter uten forkjøpsrett i løpet av 2017. Det
krever rask saksbehandling i kommunen og Kartverket. Om saksbehandling tar lengre tid enn
beregnet, vil salget utsettes til 2018 i sin helhet. Det er usikkerhet knyttet til timing av salget.

Investeringsbudsjett
Prognosen for 2017 er redusert med i forhold til budsjett. Redusert resultat gir mindre midler
til disposisjon. For å kompensere for dette legges det opp til økt finansiell leasing i 2018. Totalt
investeringsbudsjett har en ramme på 420 MNOK i 2018. Dette er 4 MNOK mindre enn forutsatt
i ØLP. Investeringsrammen for 2018 inkluderer 40 MNOK i midler overført fra 2017 til 2018
som følge av forsinkelser i investeringsprosjekter.
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Ordningen med at overskudd i klinikkene benyttes til klinikkvise investeringer videreføres, men
er hensyntatt kun med 3 MNOK i investeringsbudsjett for 2018 da de fleste klinikker har
negative prognoser i 2017 som spiser av tidligere oppsparte investeringsmidler. Endelig
disponering av overskuddslikviditet frigjort fra klinikkene disponeres i forbindelse med
regnskapsavslutning for 2017.

Den økonomiske situasjonen for foretaket i budsjett 2018 viser økt resultatkrav fra ordinær drift
enn 2017. Estimatet per oktober gir et positivt resultat i foretaket i 2017 på 185 millioner
kroner inkludert gevinst ved salg av eiendom på 75 MNOK. Dette gir et resultat fra ordinær drift
i 2017 på 110 MNOK. I budsjett 2018 er resultatkrav satt il 200 MNOK, inklusiv gevinst ved salg
av eiendom på 21 MNOK. Resultat fra ordinær drift i budsjett 2018 er 179 MNOK, dette er 69
MNOK mer enn prognosen for 2017. I november rapportering er prognose for 2017 satt til 174
MNOK, inklusiv gevinst ved salg på 54 MNOK. Dette gir et resultat fra ordinær drift som er 10
MNOK bedre enn rapportert prognose pr oktober. I denne saken er alle prognosemålinger i tråd
med rapportert prognose pr oktober.

Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk
langtidsplan 2019-2022 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til
grunn i denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2018 og økonomisk langtidsplan 20192022 i sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2019-2022 vil bli forelagt styret april 2018.

Det er i budsjettprosessen i foretaket lagt opp til bred medvirkning og involvering. Alle
klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2018. For enkelte klinikker er
utfordringsbildet for budsjett 2018, knyttet til underskudd i 2017, og inngangsfart i 2018. Det er
i tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,3 % i hele organisasjonen. Det ble ØLP 2018-2021
lagt til grunn 0,5 % og reduksjonen til 0,3 % er et tiltak for å redusere risiko for klinikkene. Det
er i budsjett 2018 som tidligere år ikke gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker som
har underskudd. Dette innebærer at enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i 2018
med å tilpasse seg de økonomiske rammene. Dette fremkommer også av risikovurderinger som
er gjennomført. Det vil i 2018 være nødvendig med særlig fokus på resultatutviklingen ved de
somatiske sykehusene, klinikk for Psykisk helse og rus og Klinikk for medisinsk diagnostikk.
Gjennomføringen av den økonomiske omstillingen i 2018 skal ikke redusere sikkerheten for
pasientbehandlingen, som alltid vil ha høyeste prioritet. Arbeidet skal også baseres på de 12
prinsippene for medvirkning i HSØ.

3. MÅL FOR VESTRE VIKEN 2018
Visjonen for Helse Sør-Øst og Vestre Viken er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og
økonomi.

Nasjonale føringer har som målsetting å utvikle ”pasientens helsetjeneste”. Det er prioritert tre
områder som videreføres i 2018:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå sentralt.
Helse Sør-Øst legger disse målene til grunn. Nærmere fastsettelse av mål vedtas av
foretaksmøtet i februar 2018 forbindelse med fastsettelse av Oppdrags- og
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bestillingsdokumentet for neste år. Målene vil bli tatt inn i administrerende direktør sine
driftsavtaler for 2018 med den enkelte klinikkdirektør.

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
I Oppdrag og bestilling for Vestre Viken for 2017 er angitt at ventetiden skal være under 60
dager for somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. Foretaket har satt 58 dager som mål i somatikk og 45 dager i psykisk
helsevern/rusbehandling. Målet innen somatikk vil bli nådd, gjennomsnittlig ventetid for
avviklede pasienter er 56 dager hittil i år (pr. 30.11.17). Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk
helsevern er imidlertid lengre enn målsettingen med ventetid hittil i år på 48 dager.
Mål for ventetid i 2018 er ikke kommunisert ennå. Vestre Viken arbeider imidlertid for
ytterligere reduksjon i ventetid. Spesielt vil oppmerksomheten rettes mot forbedring innen
psykisk helsevern. Det vil også være et mål at antall pasienter som opplever at kontroller på
poliklinikkene blir forsinket, skal gå ned. Det vil bli avtalt differensierte ventetidsmål i
driftsavtaler med klinikkene.

I pakkeforløp for kreft er målsettingen er at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal få det i
pakkeforløp, og 70 % av pasientene skal starte behandling innen normert forløpstid. I noen av
pakkeforløpene når Vestre Viken målsettingene, mens målene ikke nås innen andre.
Forbedringsarbeid innen pakkeforløpstidene vil bli prioritert. Det skal også innføres
pakkeforløp innen psykisk helse i løpet av 2018.

Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd i Vestre Viken. Andel avviklede fristbrudd har i år vært
noe høyere enn fjoråret på grunn av midlertidige forhold ved enkelte avdelinger. Mål for 2018 er
fortsatt at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd.
Administrerende direktør vil sikre at målene blir operasjonalisert og fulgt opp for alle berørte
virksomheter i 2018.

Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende for foretaket. Organisasjonen skal
være preget av arbeid med kontinuerlig forbedring. En rekke større og mer begrensede
forbedringstiltak pågår kontinuerlig. Ved bl. a. ledersamlinger trekkes en del tiltak fram for
læring på tvers. Vestre Viken følger også opp det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet.

3.1 Pasientbehandling

I dette kapitlet fremgår aktivitetsforutsetninger for pasientbehandlingen i 2018 innenfor
somatisk virksomhet og for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

3.1.1
Spesifikke styrkinger av pasienttilbudet
I 2018 er det planlagt følgende spesifikke styrkinger av pasienttilbudet:
• Etablering av vaktordning for endoskopi ved blødninger i mage-tarmkanalen. Det vil
styrke akutt-tilbudet til pasienter med alvorlige blødninger. Etablering av slik vakt er i
tråd med Strategi 2025.
• Endring av øvre aldersgrense for innleggelse i Barne- og ungdomsavdelingen fra 16 til 18
år i tråd med nasjonale føringer.
• Styrke områdefunksjonen/kompetansesenteret i geriatri ved Bærum sykehus.
• Oppstart tilbud om PET (positron emisjonstomografi)i foretaket ved bruk av mobil PETenhet 1 dag pr. uke. Denne mobile løsningen brukes med god erfaring ved Sykehuset i
Vestfold og Sykehuset innlandet. PET har fått økende betydning spesielt i utredning og
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•

•

behandling av kreftsykdommer. Pasientene henvises i dag til Oslo universitetssykehus.
Vestre Viken har legekompetanse innen PET-diagnostikk. Det er viktig å bygge
kompetanse fram mot nytt sykehus i Drammen. Kapasiteten vil ikke være tilstrekkelig til
mer enn en del av pasientene i foretaket, pasienter hvor PET haster vil bli prioritet for
lokal undersøkelse.
Undersøkelser i molekylærpatologi. Dette er undersøkelser som i økende grad er
nødvendig for å kunne starte kreftbehandling. Slike undersøkelser gjøres i dag av Oslo
universitetssykehus. Innføring i Vestre Viken vil øke egen kompetanse, gi kortere svartid
og spare gjestepasientkostnader.
Innføring av farmakogenetiske analyser. Slike analyser bidrar til å optimalisere
medikamentell behandling. I dag sendes slike analyser ut av foretaket. Det er økt
etterspørsel etter slike analyser. Etablering i Vestre viken vil øke kompetanse, gi raskere
svartid og spare gjestepasientkostnader. Vestre viken deltar også i et forskningsprosjekt
på området støttet av Helse Sør-Øst.

Tiltakene vil videreutvikle eget tilbud til pasientene, og således forbedre pasientbehandlingen og
øke kompetansen i Vestre Viken.
I budsjett 2018 er forskningsmidler økt med 1 MNOK, noe som også vil komme
pasientbehandling til gode.

Samhandling
3.1.2
Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse
og helse- og omsorgstjenester på en bærekraftig måte.

Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp senger begynte i 2012 med gradvis innføring i
kommunene. Fra og med 2016 har alle kommuner etablert en øyeblikkelig hjelp løsning for sine
innbyggere. Det forutsettes at disse sengene på sikt vil redusere behovet for
spesialisthelsetjenester.
Utskrivningsklare pasienter
Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter i somatikken er redusert fra 21 MNOK i
2011 til en prognose på 14 MNOK i 2017. Budsjett 2018 legger opp til inntekter fra
utskrivningsklare pasienter på 13,2 MNOK. Dette tilsvarer 2784 liggedøgn.

Oppbygging av kommunale ø-hjelpsenger innenfor psykiatrien
I ramme for 2017 ble VVHF trukket 6,8 MNOK knyttet til oppbygging av kommunale øyeblikkelig
hjelpsenger innenfor psykiatrien. Det er p.t. ingen kommuner i opptaksområde med et etablert
tilbud. Det forventes ikke at kommunene vil få på plass et tilbud i løpet av 2018 som kan avlaste
det sykehus psykiatriske tilbud.

Aktivitet pasientbehandling 2018
3.1.3
Statsbudsjettet for 2018 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt
nivå på om lag 2 % fra 2017 til 2018.
Somatikk

Somatisk aktivitet er budsjettert på laveste nivå i klinikkene, med utgangspunkt i faktisk
produksjon for 2017 og forventet endring/vekst i 2018. I budsjettet er antall DRG-poeng en
funksjon av sum antall behandlinger * DRG-indeks. DRG-indeks i budsjettet er korrigert for
estimert effekt av grupperingsendringer i 2018. Selv om grupperingseffekt totalt sett har gitt et
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positiv bidrag for VVHF, har det gitt store vridningseffekter internt mellom klinikkene og felles
økonomi. ISF-refusjoner knyttet til H-resepter er redusert med om lag 30,6 MNOK som følge av
redusert DRG-indeks. Til gjengjeld, er indeksene forbedret for flere områder innenfor
tradisjonell pasientbehandling på om lag 38 MNOK. Totalt gir dette VVHF en netto gevinst på 7,4
MNOK knyttet til grupperingsendringer i 2018.

Det er fokus i alle klinikker på økt produktivitet/effektivitet samt god kvalitet på koding. I 2018
legges det opp til en vekst på 1,7 % som følge av økt aktivitet og indeksforbedring. I tillegg
kommer grupperingsendringer som gir en vekst på 1,7 %.

I 2018 kommer flere medikamenter innenfor ISF-ordningen. I budsjettet forutsettes det at
refusjonsandel for disse medikamenter er på samme nivå som eksisterende medikamenter (ca.
40 % refusjonsandel). Til fradrag for denne veksten kommer negative grupperingsendringer.
Netto vekst i ISF-inntekter knyttet til H-resepter er på 31 %.

Det er ikke budsjettert med ISF-inntekter knyttet til Fritt Behandlings Valg (FBV). VVHF har 7
MNOK i kostnader knyttet til FBV i 2017, og forventer en økning på om lag 1 MNOK i 2018.

Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dag- og poliklinikk
behandlinger. Denne dreiningen videreføres i budsjett for 2018. Vekst i liggedøgn i budsjett for
2018 er lavere enn veksten innenfor dag- og polikliniske behandlinger.

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

Psykisk Helse (PHR)
Prognose
2017

% endring
2017

Psykisk helse og rus

2016

Poliklinske konsultasjoner

240 123

220 000

230 240

4,7 %

Liggedøgn

104 829

99 240

97 658

-1,6 %

ISF-poeng

--

44 100

46 173

4,7 %

454

469

481

2,6 %

422 451

425 315

438 621

3,1 %

529
1 759

469
1 933

478
1 905

2,0 %
-1,5 %

Brutto årsverk (poliklinikker)
Total kostnader i budsjett (poliklinikker) TNOK
Antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk
Kostnader pr konsultasjon (hele kroner)

Budsjett 2018

Det er forutsatt 4,7 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2018 i forhold til prognose 2017
innenfor voksenpsykiatri (VOP), rusbehandling (TSB) og barne- og ungdomspsykiatri.

Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser fra
døgnbehandling til poliklinikk.
Budsjettet gir en økning i arbeidsproduktivitet på 2 % i forhold til prognosen for 2017.

3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere

3.2.1
HR
HR-strategien som ble vedtatt i 2014 er ment å vise retning for Vestre Vikens HR- arbeid de
neste fire årene. Den er beskrevet gjennom fire fokusområder med tilhørende målsetting.
De fire fokusområdene er:
• Ledelse
• Beholde og rekruttere
• Kompetanseutvikling
• Kultur
3.2.2
Ledelse
Mål: Vestre Viken har ledere som forstår lederrollen, tar ansvar og lever opp til de
forventningene som stilles.

Vestre Viken vil i 2018 blant annet:
• Videreføre sin deltakelse i Nasjonalt topplederprogram og delta i arbeidet med utvikling
og innføring av nasjonal plattform for ledelse i henhold til fastsatt fremdriftsplan.
• I 2018 vil det jobbes for utvikling av et helhetlig bredt lederlivsløp, herunder;
• Videreutvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4.
Arrangere en samling for ledere på nivå 1-3, i tillegg arrangere den tradisjonelle
ledersamlingen for alle ledere nivå 1-4
• Videreføre erfaringene fra vellykket felles lederutviklingsprogram sammen med Bærum
kommune.
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•
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Videreføre og videreutvikle arbeidet med ledergruppeutvikling. Mål og strategier inngår
som en av modulene i ledergruppeutviklingen.
Videreføre systematisk lederopplæring for å skape økt bevisstgjøring i forhold til
arbeidsgiverrollen herunder også aktuelle lover, fullmakter, HMS reguleringer,
overenskomster og andre personalpolitiske føringer.
Ha fokus på enklere arbeidsflyt for ledere ved å arbeide videre med å videreutvikle og
forenkle lederverktøyene, dvs. elektroniske systemer, rutiner, retningslinjer,
styringsverktøy mv. Styrke ledere i arbeidet med å finne «smartere» måter å jobbe på.

3.2.3
Beholde og rekruttere
Mål: Vestre Viken er en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på dyktige
medarbeidere for å løse de oppgaver vi har som foretak.

Konkurransen om arbeidskraft øker og omdømme får større betydning for arbeidstakeres valg
av arbeidsgiver/arbeidsplass. Vestre Viken vil i 2018 blant annet:
• Arbeide for en bredere tilnærming til rekruttering av arbeidskraft ved bruk av flere
arenaer og kanaler enn de tradisjonelle annonsene, herunder å gjøre foretaket bedre på
digital tilgjengelighet og videreutvikle policy for annonsering og rekruttering.
• Systematisk styrking av praksisdelen, herunder veiledning og organisering, i alle
utdanninger for å styrke omdømme og rekruttering.
• Legge til rette for utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle stillingsgrupper.
• Sikre utvikling av gode LiS utdanningsløp med ambisjon om å gjøre VV til et attraktivt
utdanningssted for LiS.
• Utrede tiltak for å beholde leger i rekrutteringssvake spesialiteter.
• Fortsette arbeidet i 2017 med å videreutvikle en god og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk
herunder utarbeide lønnspolitikk, gode arbeidstidsordninger, god
bemanningsplanlegging og ressursstyring samt arbeide med tiltak som legger til rette
for heltidskultur.
• Styrke samarbeidet med utdanningssektoren om utdanning, innovasjon og forskning.
3.2.4
Kompetanseutvikling
Mål: Vestre Viken har kompetanse som møter fremtidens behov slik at vi kan tilby
likeverdige helsetjenester av høy kvalitet

Det legges i 2018 opp til å videreføre arbeidet med strategisk kompetanseutvikling ved å blant
annet:
• Følge opp nasjonal bemanningsmodell for å synliggjøre behov for arbeidskraft og
kompetanse i fremtiden.
• Legge til rette for god implementering av ny legespesialistutdanning, jf ovenfor.
• Sikre at Vestre Viken har tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, jfr. nye
regler for fast ansettelse.
• Videreutvikle tilbudet med utdanningsstillinger for sykepleiere. I budsjett 2018 er det
bevilget 1,5 MNOK i økte midler til dette formål.
• Sørge for at det fortsatt arbeides systematisk med bemanningsplaner og ressursstyring for å
sikre tilstrekkelig helsepersonell med riktig kompetanse.
• Strategisk kompetanseplan videreutvikles.
• Fortsette arbeidet med å vurdere behov og muligheter for oppgavedeling mellom
yrkesgrupper.
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Sørge for at det utarbeides individuelle kompetanseutviklingsplaner i forbindelse med
medarbeidersamtalene og at disse støtter opp under helseforetakets samlede
kompetansebehov.
Utvikle en plan for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og
omsorgstjenester i regionen.

3.2.5
Kultur
Mål: Vestre Viken har en kultur som er preget av verdiene Kvalitet, Trygghet og Respekt.
En god kulturbygging er bidrag til et godt arbeidsmiljø og godt omdømme. I 2018 vil Vestre
Viken blant annet:
• Ny utvidet MU innføres i 2018 ved Forbedring. Sørge for at dette inngår som et viktig
verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.
• Legge til rette for at medarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever å bli behandlet
likeverdig.
• Videreføre arbeidet med å tydeliggjøre og skape bedre forståelse for god samhandling
mellom partene, herunder medbestemmelse og medvirkning.
• Videreføre det systematiske HMS-arbeidet, utarbeide HMS strategi for VV og samarbeide
med HSØ om implementering av nasjonale HMS-indikatorer som det skal rapporteres på.
• Videreføre det systematiske IA-arbeidet og sørge for reviderte handlingsplaner for å oppnå
resultater for alle tre delmål.
• Videreutvikle velferdsforeningens tilbud, herunder aktiviteter som understøtter
kulturbygging klinikkene imellom.

3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring

3.3.1

Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2018

I ØLP 2018-2021 har styret vedtatt et resultat på 230 MNOK. Budsjettet for 2018 er planlagt
med en brutto omsetning på totalt 8,9 MRD, og et overskudd på 200 MNOK.
Prognose
2017

Vestre Viken HF

Budsjett
2018

Endring
2017-2018

prosent endring

Basisramme

5 207 885

5 404 662

196 777

3,8 %

ISF-inntekter

2 439 997

2 620 332

180 335

7,4 %

129 594

139 645

10 051

7,8 %

807 550
8 585 026
1 023 049

773 279
8 937 918
1 166 012

-34 271
352 892
142 963

-4,2 %
4,1 %

604 166
37 365
5 621 601

633 641
17 996
5 688 919

29 475
-19 369
67 318

4,9 %
-51,8 %

253 872

273 931

20 059

7,9 %

854 780
5 193
8 400 026

949 804
7 615
8 737 918

95 024
2 422
337 892

11,1 %
46,6 %
4,0 %

185 000

200 000

15 000

8,1 %

75 000

21 000

-54 000

-72,0 %

110 000

179 000

69 000

62,7 %

Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat
Herav gevinst ved salg av eiendom
Resultat eksklusiv salgsgevinster
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Resultatkrav inkluderer gevinst ved salg av eiendom på 21 MNOK. Resultatkrav eksklusiv
salgsgevinster øker med 69 MNOK i budsjett 2018 i forhold til 2017prognose pr oktober.
3.3.2

Omstillingsutfordring 2018

I ØLP 2018-2021 er det lagt til grunn et resultat på 230 MNOK for 2018. I budsjettforslaget for
2018 er resultatkravet foreslått redusert til 200 MNOK, inklusiv gevinst ved salg av eiendom på
21 MNOK.
Effektiviseringskrav er innarbeidet i budsjettet ved at det er stilt et internt krav om
produktivitetsøkning i klinikkene på totalt 0,3 % (målt som prosent av budsjetterte påvirkbare
driftskostnader).

I budsjett for 2018 er det betydelig kostnadsendringer:
• Legemidler gir et samlet tap på om lag -20 MNOK knyttet til:
o Helårseffekten for endringer i økonomisk ansvar mellom Helfo og HF innført fra
og med mai 2017, kompenseres med 20 MNOK, 8 MNOK mindre enn forventet
vekst i kostnadsbasen.
o Endringer mellom rammetilskudd og ISF medfører trekk i rammen på 45 MNOK,
4 MNOK mer enn forventet økning i ISF refusjoner.
o Innføring av nye H-resepter i 2018 kan gi ytterligere merkostnad for
helseforetakene ut over det RHF kompenserer. Risiko for RHFet er foreløpig
beregnet til om lag 70 MNOK. VVHFs andel av dette estimeres til 8 MNOK.
•

•

•

•

•
•

Prinsipper for regnskapsføring av mottaksprosjekter innenfor IKT-området er endret i
økonomihåndboken til HSØ. Tidligere mottaksprosjekter ble aktivert som en del av IKTinvesteringen og avskrevet over flere år. Fra og med 2018 skal mottaksprosjekter
kostnadsføres fortløpende. I 2018 planlegger VVHF mottaksprosjekter knyttet til
innføring av ERP og medikamentell kreftbehandling. Mottaksprosjektene vil gi en
negativ proveny på om lag 9 MNOK.
Finansiering av mottaksprosjekt for nytt sykehus er så langt basert på at dette er en del
av totalinvesteringen. Kostnadene i 2018 til denne virksomheten er planlagt til 8 MNOK.
HSØ har nå avklart at Vestre Viken må håndtere denne kostnaden selv.

Endret finansieringsansvar for sykehusadministrerte legemidler har medført en
kostnadsøkning for de somatiske klinikkene på om lag 10 MNOK utover det som er
kompensert.

Kostnader knyttet til Fritt behandlingsvalg (FBV) har økt fra 2,5 MNOK i 2016 til en
prognose på 7,1 MNOK. Budsjettet for 2018 er 8 MNOK. Det er ikke budsjettert med ISFrefusjoner knyttet til FBV i budsjett 2017. Det er risiko knyttet til FBV.

Det er lagt inn lønnsvekst på 3 % i tråd med forutsetning i Statsbudsjett. Prisvekst på
øvrige kostnadskonti er lagt ut med 2,0 %.

Endrede ISF-vekter gir en omfordeling av inntekter i 2018 innenfor foretaket. ISFinntekter knyttet til høykostmedisin er redusert med 30,9 MNOK som følge av lavere
satser, mens øvrige pasientbehandling beregner en økning på 38,1 MNOK.
Grupperingseffekt i budsjettet er beregnet med utgangspunkt i faktisk produksjon pr 2
tertial 2017, og DRG-vekter for 2018 publisert på Helsedepartements web-side. Det er
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risiko knyttet til beregningen, da den ikke tar hensyn til logikk endringer eller endringer
i pasientmiks.

Prinsippet for regnskapshåndtering av behandlingshjelpemidler endres i 2018. Tidligere
er noen anskaffelser tatt som investering. Fra og med 2018 skal all innkjøp av
behandlingshjelpemidler tas over drift. Dette gir en kostnadsøkning på 18 MNOK i
budsjett 2018.
I budsjett 2018 er kostnader til byggvedlikehold (FDV) økt med 10 MNOK. Dette
sammen med investeringsprosjekter på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus, skal
sikre at bygg vedlikeholdskostnader er i tråd med retningslinjer fra HSØ.

Realvekst i basisfinansiering fra Helse Sør-Øst er innarbeidet med om lag 142 MNOK. Dette er 24
MNOK mer enn forutsatt i ØLP. I tillegg er rammetrekk knyttet til reduksjon i pensjonskostnader
44 MNOK mindre enn faktisk kostnadsreduksjonen. I ØLP var det forutsatt 20 MNOK i mindre
trekk. Total vekst i rammen inklusiv pensjonseffekter er 186 MNOK. Dette er 68 MNOK bedre
enn hva som ble lagt opp til i ØLP 2018-2021.

I budsjettet har VVHF en netto økning i ramme på 1,7 MNOK knyttet til kvalitetsbasert
finansiering. Økningen skyldes forbedret kvalitets- og styringsindikatorer i 2016.

I rammene til klinikkene er det stilt krav til produktivitetsøkning på 0,3 % i budsjett 2018, totalt
17 MNOK.
Produktivitetskrav
budsjett 2018
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Intern Servcie
Psykisk Helse og Rus
Prehospitale tjenester
Medisinsk diagnostikk
Stabene
Totalt

tusen
NOK
4 400
2 500
1 400
800
1 100
3 900
700
1 600
600
17 000

Produktivitetskravet er beregnet av brutto kostnadsramme og er trukket av klinikkenes
basisfinansiering.

Det er i stor grad budsjettert med tilstrekkelige omstillingstiltak for å møte utfordringsbildet i
klinikkene, men det er til dels store utfordringer i enkelte klinikker. I de somatiske sykehusene
er det budsjettert med omstillingstiltak på til sammen 31 MNOK. I PHR er det budsjettert med
omstillingstiltak på 13,8 MNOK. I de øvrige klinikker og stabene er det budsjettert med
omstillingstiltak på om lag 19 MNOK. Det er i tillegg budsjettert med omstilling
(kostnadsreduksjoner) på fellesområdet med om lag 21 MNOK, i hovedsak knyttet til refusjoner,
gjestepasientområdet, forbruk av dyre legemidler og andre driftskostnader.
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3.3.3

Prioriteringsregelen

Foretaket har fokus på at aktiviteten og produktiviteten innenfor psykisk helse og rus (PHR) skal
vokse mer enn aktiviteten ved de somatiske sykehusene.

Polikliniske behandlinger

Budsjett
2018

Antall polikliniske behandlinger eget HF

Poliklinikk somatikk
Poliklinikk PHR
SUM VVHF

404 282
225 040
629 322

Endring
17-18

%
endring

11 410
10 040
21 450

2,9 %
4,7 %
3,5 %

I aktivitetsbudsjett for 2018 er veksten i polikliniske behandlinger innenfor PHR større enn
veksten innenfor somatikken. Antall polikliniske pasientbehandling i psykiatrien vokser med
4,7%, mens vekst i totale antall behandlinger innenfor somatikk er på 2,9 %.

Budsjettert vekst i poliklinisk aktivitet i PHR planlegges nådd delvis ved økt produktivitet og
delvis ved økt bemanning i poliklinikkene. Klinikk for psykisk helse og russ er bevilget 8 MNOK
til aktivitetsøkning i budsjett 2018. Det pågår arbeid for å øke produktivitet i klinikken, spesielt
knyttet til barne- og ungdomspsykiatrien.

Årsverksutvikling
I 2018 reduseres årsverk innenfor Psykisk Helse og rus med til sammen 66 årsverk. Av
reduksjonen, skyldes 63 årsverk effektivisering ved sammenslåing av sykehus psykiatrien på
Lier og Blakstad, og 10 årsverk helårseffekter av nedleggelse av tilbud innenfor voksen psykiatri
på Strandveien sommeren 2017. PHR øker med 8 årsverk når disse strukturelle endringer
trekkes i fra, en økning på 0,4 %. Somatikken viser en flat utvikling i 2017.

Budsjett
2018

Endring i brutto årsverk

Estimat
2017

2018 ift
% endring
estimat 17 ift estimat 17

Somatikk
Psykisk Helse og Rus (PHR)
Prehospitale Tjenester
SUM VVHF

4 809
1 946
379
7 134

4 807
2 012
365
7 184

1
-66
14
-50

0,0 %
-3,3 %
3,8 %
-0,7 %

PHR eksklusiv effektene av omstrukturering av
Lier/Blakstad & helårseffekter av nedleggelsen
Strandveien i 2017

2 020

2 012

8

0,4 %

VVHF eksklusiv effektene av omstrukturering av
Lier/Blakstad & helårseffekter av nedleggelsen
Strandveien i 2017

7 207

7 184

23

0,3 %

I tillegg PHR jobber videre i 2018 med omstilling fra døgn til poliklinikk, og en videre reduksjon i
eksternt finansierte stillinger.

Ventetider
Mål for ventetider fastsettes i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler med klinikkene, ultimo
januar 2018. PHR har i dag ventetid som er lavere enn somatikk, og vil videreføre kravet om 45
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dager ventetid i budsjett 2018. Pr oktober 2017 er ventetiden 49 dager innenfor psykisk helse
og rus og 57 dager innenfor somatikk.

VVHF har fokus på utvikling av ventetider. I løpet av 2018 er det et mål å utvikle gode
rapportering av ventetider innenfor PHR fordelt mellom områdene voksen psykiatri (VOP),
barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og rusbehandling (TSB). Det er spesielt fokus på å redusere
ventetider innenfor BUP.
Kostnader pr tjenesteområde
Kostnader pr tjenesteområde

Budsjett
2018

Estimat
2017

Somatikk
Psykisk Helse og Rus
Annet
Sum VVHF
PHR eks. sammslåing Lier/Blakstad og
helårseffekter ved nedleggelse av
Strandveien i 2017

2018 ift P17

4 637
1 586
354
6 577

4 860
1 658
372
6 889

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

1 586

1 701

7,2 %

I budsjett 2018 er kostnadsutvikling 4,8 % i gjennomsnitt. Inkludert i veksten er lønns- og
prisøkning på om lag 2,7 % totalt (lønnsvekst 3 %, og prisvekst på 2 %).

I budsjett 2018 er kostnader for psykisk helse og rus er redusert med 43 MNOK knyttet til
sammenslåing av Lier/Blakstad og helårseffekter av nedleggelse av Strandveien sommeren
2017. Når disse strukturelle tiltak korrigeres for, viser PHR en vekst i kostnadsbasen på 7,2 %.
Dette er høyere enn 4,8 % i somatikk.

Økonomien til psykisk helse og rus er styrket i budsjett 2018 i forhold til 2017. Det er bevilget 8
MNOK i midler til aktivitetsvekst i rammen for 2018. Innføring av ISF i 2017 er korrigert i
november 2017. Dette gir en inntektsøkning på om lag 6 MNOK som klinikken tar med seg inn i
2018.
3.3.4

Somatiske sykehus – budsjettforutsetninger og produktivitetskrav 2018

Totale inntekter og kostnader for somatiske sykehus i budsjett 2018 er 3 724 MNOK kroner.

Utfordring somatiske sykehus 2018

Tall i tusen NOK
Prognose 2017
Endring i basis 2017-2018
Pris og lønnsjusteringer
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
Nye omstillinger og endring i drift 2018
Totalsum

DS
- 15 900
3 731
10 133
- 2 416
4 451
-0

BS
- 8 891
- 13 002
13 389
3 492
5 012
-0

RS
- 4 691
- 6 073
6 034
4 730
0

KS
- 11 225
- 13 055
3 988
3 290
17 002
0

SUM
- 40 706
- 28 399
33 545
4 366
31 195
-0

0. Prognosen for de somatiske sykehusene er i 2017 et underskudd på 40,7 MNOK. Alle de
somatiske sykehusene har negative prognoser i 2017. Prognosen som er lagt til grunn i
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budsjettet er basert på estimat per oktober. Endelig resultat 2017 vil gi en endring som må
tas hensyn til for å sikre resultatkravet i 2018.

1. Reduksjon i basisfinansiering er på 29,9 MNOK. Av reduksjonen skyldes 9,1 MNOK
produktivitetskravet. I tillegg er det et trekk i basis pga groupereffekter (avregning mot
felles økonomi) og økning pga økte kostnader til sykehusadministrerte medikamenter.
Basisendringer somatikk
NOK tusen
- 30 898
Grouperingseffekter - avrengning mot felles økonomi
Produktivitetskrav
- 9 100
Økt finanisering sykehusadmininstrert LM
10 000
Annet
99
Endringer basisramme
- 29 899

2. Pris- og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet. Alle klinikker finansieres i budsjett for
prisjusteringer. Pris- og lønnsjusteringer gir til sammen en endring i basisramme på 33,5
MNOK.
3. Konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2017
Tall i tusen NOK
Driftsmessig endringer med oppstart i 2017
Endringer bemanningsplan/vakanser oppstart i 2017
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017
Totalsum

DS

46
- 953

BS
5 063
- 2 680

- 1 508
- 2 416

1 108
3 492

RS

KS
3 261
28

SUM
8 371
- 3 605

3 290

- 400
4 366

Effekter av økte årsverk 2. halvår 2017 inngår i denne kategorien. Netto effekter av
overheng fra driften i 2017 inn i 2018 utgjør 4,4 MNOK.

4. Behovet for nye omstillingstiltak i somatiske sykehus er på 32,7 MNOK i 2018
Tall i tusen NOK
Driftsmessig justeringer i 2018
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2018
Totalsum

Inntekter

20 820
- 5 659
5 626
20 787

Varekost

- 1 247
4 792
13
- 600
2 958

Lønn

- 2 490
2 965
14 427
- 4 856
10 045

Andre driftskostnader

- 1 020

- 75
- 1 095

SUM
16 062
7 757
8 781
95
32 695

Det er konkretisert omstillingstiltak for 32,7 MNOK ved de somatiske sykehusene, hvorav:
• Omstillingstiltak er i stor grad knyttet til økt aktivitet og dermed økte netto
inntekter (fratrukket økte varekostnader) på 13,8 MNOK
• Lønnskostnader reduseres med totalt 10 MNOK
• Andre driftskostnader reduseres med 1,1 MNOK

Satsningsområder
Somatikk er bevilget 1,5 MNOK i midler til satsning på barnepoliklinikk på Bærum sykehus
(besluttet i 2016). Det er for 2018 lagt inn midler til satsning på barne- og ungdomsavdeling
på Drammen sykehus og områdefunksjon for geriatri på Bærum sykehus.
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Ingen av klinikkene opererer med uløste utfordringer i budsjettet for 2018.

For nærmere detaljer vises til gjennomgang av klinikkvise budsjetter i kapittel 5.

Produktivitet (DRG poeng per brutto månedsverk)
Produktiviteten innenfor de somatiske sykehusene måles som antall DRG-poeng produsert pr
brutto månedsverk. Fordi klinikkene har forskjellig sammensetning av fagområder og
pasientgrupper, er sammenligning mellom sykehus vanskelig. Det er derfor mest
hensiktsmessig å følge utvikling til et sykehus over tid.
DRG poeng pr
årsverk
prognose 2017

Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Totalsum

DRG poeng pr
årsverk
budsjett 2018
eks grupper

29,5
29,9
29,6
25,3
29,2

% endring

30,1
30,7
30,3
27,0
30,0

2,2 %
2,9 %
2,2 %
6,5 %
2,8 %

*DS og KS er justert for ortopediske leger KS

Når det produseres flere DRG-poeng per årsverk gir dette mer behandling for hver krone. Alle
klinikker legger opp til en vekst i arbeidsproduktiviteten i 2018. Når det korrigeres for groupereffekter er det planlagt med en økning i arbeidsproduktiviteten på 2,8 % i de somatiske
sykehusene for 2018. Økning i arbeidsproduktivitet per oktober 2017 var på 2 %.

Andel døgn, dag behandling, dagkirurgi og poliklinikk (DRG – poeng)
DRG-poeng produsert eget HF "sørge for"
Budsjett 2018
Prognose 2017
Endring budsjett 2018
Prosent endring
Herav sfa grouperingsendringer
Endring eks. grouperingseffekter

Døgn
80 684
77 400
3 284
4,2 %
2 255
1,3 %

Dag
Poliklinikk
6 951
19 998
7 500
19 150
- 549
848
-7,3 %
4,4 %
- 849
4,0 %

SUM
107 633
104 050
3 583
3,4 %

342
2,6 %

1 748
1,8 %

Det er planlagt med en total vekst i antall DRG-poeng på 3,4 %. Av veksten skyldes 1,7 %
endringer i grupperingseffekt. Total vekst uten grouperingseffekt er på 1,8 %. Dette er noe
lavere enn i tidligere år. Statsbudsjettet legger opp til en vekst på 1,6 % målt i antall DRG-poeng.
Det er større vekst innenfor polikliniske- og dagbehandling enn for døgnbehandlinger.
Antall somatiske behandlinger "sørge for"

Antall utskrivninger døgnbehandling
Antall liggedøgn døgnbehandling
Gjennomsnittlig liggetid
Antall oppholdsdager dagbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Estimat
2017

Budsjett
2018

68 060
239 992
3,5
31 567
391 117

69 201
243 560
3,5
31 915
402 358

Endring
17-18

%
endring

1 141
3 568
-0,0
348
11 241

1,7 %
1,5 %
-0,2 %
1,1 %
2,9 %

Antall polikliniske behandlinger øker med 2,9 % og antall dagbehandlinger øker med 1,1 %.
Antall liggedøgn har en vekst på 1,5 %, mens antall utskrivninger øker med 1,7 %.
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Gjennomsnittlig liggetid budsjetteres med 3,5 døgn i 2018, litt lavere enn i 2017 (reduksjon på
0,2 %). Vridning i pasientbehandling fra døgn til dag fortsetter (målt i antall pasienter som
behandles) selv om dette ikke reflekteres i DRG-poeng i budsjettet.
Andel DRG-poeng per omsorgstype pr oktober 2017
Pr oktober 2017
DRG-produksjon andel
Døgn
Dag
Dagkirugi
Poliklinikk
SUM
Døgn andel 2017

Drammen
72 %
1%
6%
21 %
100 %
74 %

Bærum
Ringerike
77 %
78 %
1%
2%
5%
5%
17 %
15 %
100 %
100 %
79 %
80 %

Kongsberg
74 %
1%
8%
17 %
100 %
76 %

Totalt
74 %
1%
6%
18 %
100 %
76 %

Drammen sykehus har høyeste andel poliklinikk i 2017, med en 21 % andel målt som prosent av
totale DRG-poeng. De øvrige sykehus har en andel på 15-17 %. Andel døgn behandlinger er
redusert fra 2016 med om lag 2 % totalt.
Bemanningsutvikling somatiske sykehus 2017 – 2018

Antall brutto årsverk
0_Justering av prognose 2017
1_Endring i basis 2017-2018
2_Pris og lønnsjusteringer
3_Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
30_Driftsmessig endringer med oppstart i 2017
31_Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017
33_Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017
4_Nye omstillinger og endring i drift 2018
40_Driftsmessig justeringer i 2018
41_Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43_Strategisk satsningsområder med oppstart i 2018
Totalsum

Gj Sn Bto
Budsjett 18

3 630

2,7
-3,7
4,5
1,9
-33,3
-2,5
-10,3
-25,1
4,7
3 600

Samlet bemanningsreduksjon ved somatiske sykehus er på 30 årsverk, en reduksjon på 0,8 % i
forhold til prognose 2017. Reduksjonen er knyttet til omstillingsprosjekter i klinikkene og
justering av bemanningsplaner og vakanser. Den største reduksjonen er på Kongsberg sykehus
som har en budsjettert reduksjon på om lag 21 årsverk, hvorav omtrent 8 er en organisatorisk
flytting til Drammen.
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Brutto månedsverk somatiske sykehus – budsjett 2018
3 850,0
3 800,0
3 750,0

Bto Månedsverk

3 700,0
3 650,0
3 600,0
3 550,0
3 500,0
3 450,0
3 400,0
3 350,0

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Bud 2018 3 554,9 3 535,2 3 565,9 3 562,4 3 543,8 3 554,1 3 598,1 3 722,7 3 756,5 3 617,3 3 589,6 3 597,9
2017

3 567,1 3 542,2 3 584,2 3 580,8 3 585,0 3 589,6 3 643,5 3 772,5 3 813,6 3 666,1 3 615,8 3 605,2

Bud 2017 3 542,8 3 539,4 3 555,1 3 547,1 3 544,9 3 509,3 3 573,0 3 710,4 3 750,6 3 581,9 3 554,4 3 571,2

For ytterligere detaljer for budsjett 2018 for det enkelte sykehus vises til kapittel 5, klinikkvise
budsjetter.
3.3.5

Psykisk helse og rus (PHR) - budsjettforutsetninger og produktivitetskrav
2018

Totale inntekter og kostnader for Psykisk helse og rus i budsjett 2018 er 1 662 MNOK.

Utfordring PHR 2018

Tall i NOK tusen
Prognose 2017
Endring i basis 2017-2018
Pris og lønnsjusteringer
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
Nye omstillinger og endring i drift 2018
Totalsum

Budsjett
2018
- 7 883
- 26 667
13 477
7 256
13 818

1. Prognosen for PHR for 2017 viser et underskudd på 7,9 MNOK. Per oktober 2017 har PHR
et underskudd på 7,5 MNOK.

2. Reduksjon i basisfinansiering er på 26,7 MNOK. Av reduksjonen skyldes 3,9 MNOK
produktivitetskravet, og 12,5 MNOK sammenslåing av Lier/Blakstad. Klinikken er også
trukket som følge av utvidelse av ISF i 2018, som forutsettes budsjettnøytral. PHR er bevilget
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8 MNOK i midler til aktivitetsvekst, og 3,8 for videreføring av programmer innenfor raskere
tilbake.
Basisendringer PHR
Sammenslåing Lier/Blakstad
Produktivitetskrav
Utvidelse av ISF
Aktivitetsmidler
Prinsippendringer og flytting (budsjett nøytrale)
Videreføring av raskere tilbake
Tilbakeføring 2017 tildeling kommunal ø.hjelp
Endringer basisramme

NOK tusen
- 12 500
- 3 900
- 15 597
7 986
- 3 056
3 800
- 3 400
- 26 667

3. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet. Alle klinikker finansieres i budsjett for
prisjusteringer. Pris- og lønnsjusteringer gir til sammen en endring i basisramme på 13,5
MNOK.
4. Konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2017

Budsjett
2018
4 769
- 8 769
11 255
7 256

Tall i NOK tusen
Driftsmessig endringer med oppstart i 2017
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
Totalsum

Effekter av økte årsverk 2. halvår 2017 inngår i denne kategorien. Netto effekter av
overheng fra driften i 2017 inn i 2018 utgjør 7,3 MNOK.

5. Behovet for nye omstillingstiltak i klinikk for psykisk helse og rus er på 13,8 MNOK i
2018

Tall i NOK tusen
Driftsmessig justeringer i 2018
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2017
Omstillingsprosjekter med oppatart i 2017
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017
Totalsum

Inntekter

Varekost

- 1 927
- 325
72
7 604
5 424

- 744
56
- 3 514
8 386
4 184

Lønn

Andre driftskostnader

203
- 2 755
- 10 144

643
- 19
- 506

- 12 696

118

Det er konkretisert omstillingstiltak for 14,2 MNOK i klinikken, hvorav:
- Varekostnader er redusert med 3,5 MNOK
- Lønnskostnader reduseres med totalt 10,1 MNOK
- Andre driftskostnader og inntekter reduseres med netto 0,4 MNOK

Klinikken har ingen uløste utfordringer i budsjettet for 2018.
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SUM
- 2 028
2 393
14 235
- 782
13 818

Produktivitet (antall konsultasjoner pr brutto månedsverk)
Prognose
2017

2016

Antall polikliniske
konsultasjoner pr årsverk

529

Budsjett 2018

469

% endring
2017

478

2,0 %

Fra 2016 til 2017 er det tilsynelatende en vesentlig reduksjon i produktivitet (antall polikliniske
konsultasjoner pr årsverk). Dette er ikke reelt og skyldes endring i tellemåte i forbindelse med
overgang til innsatsstyrt finansiering (ISF). Det samme gjelder endring i kostnad pr konsultasjon
fra 2016 til 2017. Det er lagt opp til en produktivitetsvekst på 2 % i 2018.

Bemanningsutvikling Psykisk helse og rus 2017 – 2018

Gj Sn Bto
Prognose 18

Prognose 2017
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 201
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
Nye omstillinger og endring i drift 2018
Driftsmessig justeringer i 2018
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
Totalsum

1 770
-20,3
5,2
-25,5
-36,8
1,2
-10,1
-27,8
1 713

Bemanningsreduksjon i budsjett 2018 er på 57 årsverk. Av dette utgjør helårseffekter knyttet til
avviklingen sommeren 2017 av tilbudet på Strandveien bolig 10,5 årsverk, og omstrukturering
og sammenslåing av Lier/Blakstad utgjør 63 årsverk. Om disse strukturelle endringer korrigeres
for, viser klinikken en netto økning på 16,5 årsverk.
Brutto månedsverk Psykisk helse og rus – budsjett 2018
1 950,0

1 900,0

1 850,0

Bto Månedsverk

1 800,0

1 750,0

1 700,0

1 650,0

1 600,0

1 550,0

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Bud 2018 1 693,2 1 688,5 1 694,4 1 692,7 1 688,2 1 690,0 1 711,9 1 815,5 1 815,4 1 697,2 1 686,7 1 683,0
2017

1 793,5 1 773,7 1 779,1 1 778,2 1 758,2 1 758,0 1 771,4 1 851,5 1 830,2 1 719,6 1 701,5 1 726,1

Bud 2017 1 790,1 1 790,5 1 789,0 1 781,4 1 787,6 1 789,8 1 814,4 1 910,0 1 914,6 1 798,6 1 782,1 1 781,3
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For ytterligere detaljer for budsjett 2018 vises til kapittel 5, klinikkvise budsjetter.
3.3.6

Øvrige klinikker og stabene - budsjettforutsetninger og
produktivitetskrav 2018

I gjennomgangen under inngår følgende klinikker.
- Klinikk for Intern service (KIS)
- Klinikk for Medisinsk diagnostikk (KMD)
- Klinikk for Prehospitale tjenester (PHT)
- Stabsområdet

Detaljerte budsjettforutsetninger for den enkelte klinikk fremgår av kapittel 5, klinikkvise
budsjetter. Tabellen under viser endringer fra resultatprognose for 2017 til budsjettert
resultatkrav 2018 for de øvrige klinikker (dvs. eksklusiv somatiske sykehus og psykiatrien).
Tall i NOK tusen
Prognose 2017
Endring i basis 2017-2018
Pris og lønnsjusteringer
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
Nye omstillinger og endring i drift 2018
Totalsum

Budsjett
2017
2 300
86 139
766
- 16 944
- 72 261

Prognosen for de øvrige klinikker og stabene viser et overskudd på 2,3 MNOK i 2017.

Basisramme er økt med 86,1 MNOK, hvorav:

Basisendringer øvrige klinikker og stabsområdet
Endring i opptaksområde (Jevnaker til PHT)
Flytting av funksjoner (budsjett nøytralt)
Kostnadsøkning Sykehuspartner IKT
Kostnadsøkning bygg vedlikehold
Endret regnskapsprinsipp for behandlingshjelpemider
Økning i kostnader knyttet til MTU, husleie med mer
Produktivitetskrav
Rammeøkning KMD (aktivitet + tilleggsbevilgning)
Annet
Endringer basisramme

NOK tusen
2 328
2 957
36 000
10 000
18 000
4 285
- 4 000
11 900
4 669
86 139

Reelle endringer som påvirker budsjett 2018
I prioriteringer ledermøte inngår:
• Klinikk for intern service er gitt 36 MNOK for økte kostnader Sykehuspartner, 10 MNOK
til økt bygg vedlikehold, 18 MNOK som følge av endret regnskapsprinsipp for
behandlingshjelpemidler og 4,3 MNOK for økte kostnader knyttet til MTU
servicekontrakter og husleie.
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•

Klinikk for medisinsk diagnostikk er bevilget 4,9 MNOK for å kompensere for
aktivitetsvekst i de somatiske klinikker, og 7 MNOK i skjønnsmessig vurdering for å møte
de utfordringer klinikken står ovenfor.
Basisramme er redusert med 4 MNOK knyttet til produktivitetskrav
Satsningsområder
Innenfor øvrige klinikker og stab er det bevilget til satsningsområder i 2018
• 1 MNOK til økte interne forskningsmidler
• 1,5 MNOK til å øke antall stillinger til videreutdanning av spesialsykepleiere
• 1,4 MNOK til PET-diagnostikk
• 0,4 MNOK til molekylærpatologi
• 0,5 MNOK til farmakogenetiske analyser
• 1,2 MNOK til sikkerhet i foretaket

Bemanningsendring øvrige klinikker og stabene
Tabellen under viser budsjetterte forutsetninger knyttet til bemanningen for klinikkene
eksklusiv somatikk og psykisk helse og rus i 2017.
Gj Sn Bto
Prognose 18

Prognose 2017
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2017
Driftsmessig endringer med oppstart i 2017
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2017
Nye omstillinger og endring i drift 2018
Driftsmessig justeringer i 2018
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2018
Totalsum

1 769
-0,9
-10,6
8,9
0,8
40,2
15,0
21,9
-14,6
17,9
1 809

Det fremgår av tabellen det er planlagt med en økning på 39,3 årsverk i 2018. Økning er fordelt
mellom områder med en økning på 9,2 årsverk innenfor medisinsk diagnostikk, 7,5 årsverk
innenfor stabene (inklusiv etablering av ny klinikk for teknologi), 8,4 årsverk innenfor intern
service og 14,2 årsverk innenfor prehospitale tjenester. Inklusiv i økningen av årsverk er
satsningsområder innenfor stabene og innen KMD.
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Brutto månedsverk øvrige klinikker og stabene – budsjett 2018
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Mai
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Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Bud 2018 1 779,6 1 779,4 1 789,5 1 784,9 1 782,8 1 783,8 1 809,8 1 880,4 1 886,4 1 818,0 1 805,8 1 805,0
2017

1 744,9 1 754,6 1 748,0 1 743,3 1 737,2 1 742,8 1 786,9 1 834,9 1 826,7 1 794,4 1 791,4 1 728,3

Bud 2017 1 740,3 1 740,6 1 748,3 1 740,5 1 734,9 1 737,6 1 766,4 1 829,4 1 824,1 1 763,7 1 754,6 1 747,8

For ytterligere detaljer for budsjett 2018 for den enkelte klinikk vises til kapittel 5, klinikkvise
budsjetter.
3.3.7

Investeringer og bæreevne 2017

ØLP la opp til et investeringsnivå på 424 MNOK for 2018, basert på det ordinære
finansieringsregimet. Investeringsnivå for 2018 ligger omtrent på samme nivå som ØLP, med
totale investeringer på 420 MNOK. Dette finansieres med en sterk dreining mot finansiell
leasing på MTU.

Investeringer på 420 MNOK finansieres ved bruk at ordinært tilskudd på 115 MNOK i tillegg til
overskudd fra drift på 110 MNOK. Salg av de fjorten resterende leilighetene ved Helgerud
Boligstiftelse vil tilføre mellom 29 og 36 MNOK i likviditet, avhengig av hvor mange leietakere
som benytter forkjøpsrett. I tabellen er dette anslått til 34 MNOK. I tillegg jobbes med å realisere
ytterligere salg av eiendom som vil gi likviditet på 10 MNOK, totalt 44 MNOK.
Finansiering av investeringsbudsjett 2018
Ordinær tilskudd HSØ
Overskudd fra drift (prognose pr oktober 2017)
Overført midler fra 2017
Salg av eiendom
Finansiell leasing
Sum finansiering

MNOK
115
110
40
44
110
420

Underforbruk fra 2017 er estimert til MNOK 40. For budsjettår 2018 planlegges det å bruke
tilnærmet alle tilgjengelige midler slik at det ved utgangen av 2018 ikke vil være noen reserver.
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Investeringsramme 2018 er på 420 MNOK
Der er lagt til grunn følgende fordeling av investeringsmidler til investeringer:
Investeringer budsjett 2018

MNOK

BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP
PHR
Ambulanser
MTU
Mammografibuss
IKT
Egenkapital innskudd
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm)
Sum investeringer

163
48
17
110
25
18
18
21
420

Herav finansiert med finansiell leasing
Herav finansiert med egen likviditet

110
310

Eiendom
Investeringsbudsjettet 2018 er på eiendommer og bygg 211 MNOK. Inkludert i beløpet er 39
MNOK til ferdigstillelse av samlokalisering Lier og Blakstad Sykehus. Siste del av
samlokaliseringen gjennomføres 1.mars 2018, og Lier fraflyttes helt og holdent 1.april 2018. Det
er avsatt 9 MNOK til øvrig bygningsmasse innen klinikk psykisk helse og rus (PHR).
Prosjekt oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus (BRK) skal gå over perioden
fram til nytt sykehus i Drammen står ferdig og budsjetteres med 123 MNOK i 2018. De største
prosjektene som skal gjennomføres er dagkirurgen på Bærum og sikker strømforsyning på
Ringerike og Kongsberg. I tillegg skal det gjennomføres lukking av avvik i forbindelse med
pålagte myndighetskrav. I tillegg er det budsjettert med 40 MNOK i 2018 knyttet til ombygging
for samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus.
Det er ikke planlagte eiendomsinvesteringer på Drammen Sykehus i 2018, og det er heller ikke
satt av investeringsmidler utover det som ligger i felles buffer.

MTU og annet utstyr
Investeringer innenfor MTU området er budsjettert til 40 MNOK gjennom investeringsrammen
og 70 MNOK gjennom finansiell leasing, tilsammen 110 MNOK. Totalrammen er i tråd med ØLP.

De største MTU prosjektene vil bli leaset og MTU under ca. 0,5 MNOK vil bli finansiert over
investeringsrammen. MTU-budsjettet for 2018 vil bidra godt til å opprettholde dagens
gjennomsnittlige levealder for MTU selv om det kunne være ønskelig at denne kunne gå
ytterligere ned i perioden. I tillegg til utskifting av MTU er det også planlagt å ivareta noe
utvikling, med blant annet en ny MR2 til Bærum 17,6 MNOK.
Investeringsnivået ivaretar medflyttingsgrad på 29 % til nytt sykehus Drammen.

Anskaffelser av behandlingshjelpemidler vil fra 2018 tas over driftsbudsjett og dermed få en lik
behandling som øvrige foretak i gruppen. I 2017 er det om lag 18 MNOK i investeringer knyttet
til behandlingshjelpemidler.
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Finansiell leasing
Det er i budsjettet forutsatt å benytte finansiell leasing innenfor en ramme på 110 MNOK, som er
vesentlig høyere enn 2017. Det forutsettes at finansiell leasing inngås i tråd med HSØ
retningslinjer og gjeldende avtaler.
Rammene til finansiell leasing knyttet til MTU er økt til 70 MNOK for å kunne opprettholde
levetiden på MTU og medflyttingsgraden til nytt sykehus i Drammen.

Dagens praksis med leasing av ambulanser videreføres i 2017, men vil utvides til 8 ambulanser
estimert til en verdi av 15 MNOK.

Det er også lagt inn en ramme for oppgradering av en mammografibuss til elektromedisinske
tjenester. Denne oppgraderingen forutsetter at det i avtalen med de øvrige RHF’ene om
driftskostnadene fornyes.
Øvrige investeringer

IKT
Investeringsrammen er for 2018 økt fra tidligere år. Det vil være fokus på å anskaffe nye
tjenester som vil få stor betydning for pasientene, med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet.

Prioriterte aktiviteter inkluderer:
1. System for lagring av EKG og hjerte ultralyd. EKG (hjerteundersøkelse) og ultralyd av
hjertet blir lagret et sentralt sted og integreres med pasientens journal. Tilgjengelig for
behandler (også spesialister fra andre steder) umiddelbart.
2. System for identitetssikring av pasient og sykepleier ved blodtransfusjon. Sikrer at
pasient får riktig blod, samt dokumentasjon på hva som er gitt og av hvem.
3. Selvinnsjekk av pasienter, samt løsning for betaling ved poliklinikk
4. Løsning for pasientlogistikk, ved akuttavdelinger, operasjonsstuer og sengeposter. En
informasjonsflate for alle som har kontakt med pasienten, oppdatert i sann tid.

Grunnutrustning (GRU)
Investeringer innenfor grunnutrustningsområdet er budsjettert med 18 MNOK.
Investeringsnivå tar utgangspunkt i innmeldt behov på 40 mill. i 2018. I budsjettet er det satt av
10 MNOK knyttet til BKR prosjektet på Bærum sykehus, for å dekke GRU knyttet til
hovedoperasjon og sterilsentral. Det er i tillegg satt av 4 MNOK til havarier. Da gjenstår 4 MNOK
til fordeling på øvrige innmeldte behov. Utskiftingsprogrammet på senger og rullende materiell
vil nødvendigvis bli redusert som en konsekvens av nevnte føringer.
Klinikk disposisjon
Det er øremerket 3 MNOK til investeringer som disponeres av klinikker som har gått med
overskudd i fjor og tidligere år. Etter dagens regler får klinikkene disponere inntil 50 % av årets
overskudd i etterfølgende år til investeringer. Det er imidlertid lite med midler til gode siden det
de fleste klinikker styrer mot negative resultater i 2017.

3.3.8 Likviditet og finansområde
Rentekostnader på langsiktige lån og renteinntekter på konsernfordring er beregnet ut fra
forutsetninger gitt av HSØ. Rentekostnader på benyttet kassekreditt er beregnet ut fra et
gjennomsnittlig trekk på kassakreditt. Netto finanskostnader i budsjett 2018 er totalt MNOK 7,6
hvilket er en reduksjon på MNOK 0,6 sett i forhold til budsjett for 2017. Dette som følge av
redusert forbruk av kassekreditt og økt sparing i kombinasjon med at rentenivå er lavt.
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Det er etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst som skal bidra til å sikre at
foretakene styrer samlet likviditet innenfor tilgjengelige rammer for 2018, både til drift og til
investeringer. Det skal også legges til rette for et investeringsregime der foretaket gjennom egne
likviditetsoverskudd kan spare til senere investeringer.
VV har budsjettert med salg også i 2018. 14 av leilighetene ved Helgerud Boligstiftelse
planlegges solgt etter avklaringer om forkjøpsrett. Avklaring på salg i løpet av første kvartal
2018. Salget vil gi både likviditet og gevinsteffekt i resultat. Det jobbes, som tidligere, parallelt
med gjennomgang av hele eiendomsmassen med tanke på effektivisering av antall kvadratmeter
i bruk samt å få redusert antall kvadratmeter som skal vedlikeholdes.

Totalt sett er likviditetsutviklingen god for foretaket. Det er positive resultater fra de siste årene
kombinert med fallende og generelt lavt rentenivå og sparing som bidrar til en bedre likviditet
for foretaket. Vestre Viken vil følge utviklingen nøye sett opp mot trekk i foretakets ramme.
Utover dette forventes ingen store utfordringer knyttet til likviditeten i løpet av 2018.

4. RISIKOVURDERING
Foretakets budsjettprosess for 2018 er gjennomført i klinikkene. Det er konkretisert tiltak som
skal sikre et overskudd på 200 MNOK.

Den tette og gode driftsoppfølgingen av virksomheten vil fortsette i 2018. Styringsmessig vil
hovedfokus fortsatt være på å oppnå best mulig kostnadskontroll gjennom løpende avstemming
av resultatutvikling, samt justering av aktivitet og bemanning.

I arbeidet med budsjettet er det identifisert noen risiko knyttet til oppnåelse av resultatkrav i
budsjett 2018. De mest kritiske forhold er:

Kjøp av private helsetjenester
Kjøp fra private og andre regioner har i midlertid økt i forhold til tidligere år, og viser et negativt
avvik mot budsjett i 2017. I budsjett 2018 forventes en ytterligere økning da trenden gir stadig
flere pasienter som benytter seg av eksterne tilbud.

I budsjett for 2018 økes somatiske kjøp av helsetjeneste (inklusive fritt behandlings valg) med
om lag 10 MNOK til sammen. Av veksten er ca. 2 MNOK prisvekst, og 8 MNOK er knyttet til økt
kjøp av tjenester.

Gjestepasientkostnader innenfor psykiatrien og rusbehandling er litt lavere enn budsjett pr
november 2017. I budsjettet for 2018 er kostnader økte med 8 MNOK i forhold til prognose for
2017 (inklusiv prisvekst).

Dyre legemidler
Ansvar for flere H-resept medisiner overføres hvert år fra Folketrygden til foretaket. I både 2016
og 2017 har antall medikamenter som tilhører ordningen vokst, og ansvar for flere overføres i
budsjett 2018. Kostnader for de nye medikamenter i 2018 er budsjettert med en underdekning
på 8 MNOK i samråd med HSØ.
De nye medikamenter som overføres i 2018 inkluderer bl.a. HIV medikamenter, som er sterk
underfinansiert for regionen. HSØ har hovedvekt av pasienter innenfor denne gruppen, men er
fordelt finansiering etter Magnussen kriterier. Dette gir en underdekning i regionen på om lag
72 MNOK.
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Klinikkene
Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2018. For enkelte klinikker er
utfordringsbildet for budsjett 2018 knyttet til underskudd i 2017 og inngangsfart i 2018. Det er i
tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,3 % i hele organisasjonen.

Det er i budsjett 2018 som tidligere år ikke gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker
som har underskudd. Dette innebærer at enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i
2018 med å tilpasse seg de økonomiske rammene. Dette fremkommer også av risikovurderinger
som er gjennomført. Det vil i 2018 være nødvendig med særlig fokus på resultatutviklingen ved
de somatiske sykehusene, og rus og Klinikk for medisinsk diagnostikk.

ISF i Psykisk Helse og Rus
Fra og med 2017 kom deler av virksomheten innenfor psykisk helse og rus inn under ISFordningen. ISF-andelen øker i budsjett 2018, og klinikken er trukket 15,6 MNOK knyttet til
utvidelse av ISF-ordningen. Dette forutsettes budsjett nøytralt. Det er risiko knyttet til denne
forutsetningen.
Innføring av ny finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser
Effektene av innføringen av ny finansieringsordningen for polikliniske laboratorieanalyser er
fortsatt ikke kjent, og kan dermed utgjøre en risiko i 2018. Innføring av ny
finansieringsordningen er forutsatt budsjettnøytral.

5. KLINIKKVISE BUDSJETTER
Klinikkdirektør er ansvarlig for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de rammer som
administrerende direktør til en hver tid fastsetter. Det har overfor klinikkene vært stilt følgende
prosesskrav i arbeidet med budsjett 2018:
-

-

-

Tillitsvalgte skal tas med på interne budsjettmøter i klinikken. Det skal foreligge
drøftingsprotokoll ved oversendelse av klinikkens budsjett til administrerende direktør.

Nivå 3- og 4 ledere skal alle involveres fullt ut i forhold til prosess rundt avdelingsvise/
seksjonsvise rammer og budsjettering av årsverk og aktivitet. Klinikkdirektør skal fastsette
rammer både for nivå 3 ledere og fordeling ut på nivå 4.
Klinikkdirektør skal selv delta og lede budsjettmøter med nivå 3 ledere. Administrerende
direktør anbefaler også at klinikkdirektør deltar i budsjettmøter med nivå 4 ledere.

Følgende leveransekrav har vært stilt overfor klinikkene:
– Krav om resultat i balanse
– Konkretisering av tiltak, alle tiltak skal være konkretisert på laveste ledernivå
– Kobling mellom økonomi og bemanningsutvikling. Sammenhengen mellom resultatbudsjett
og bemanningsplan skal være kvalitetssikret slik at lønnsbudsjettet og antall årsverk er
periodisert likt.
– Tiltakene skal være realistiske, ved manglende tiltak skal synliggjøres som uløst utfordring i
budsjettet og ikke gjemmes bort.
– Utviklingen fra prognose 2017 til budsjett 2018 skal forklares med tiltak.

Budsjettmodellen som klinikkene benytter er en tiltaksbasert modell. Tabellen under forklarer
hva de ulike tiltakskategoriene betyr. Dette som en leseveiledning da denne tabellen er benyttet
i de klinikkvise budsjettkommentarene som følger.
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Alle beløpene oppgis i sum (P18) og fordelt pr resultatgruppe (basis,
driftsinntekter, varekost, lønn osv)

Tiltakstabell - forklaring
0 Justering av prognose

Budsjettet 2018 tar utgangspunkt i prognosen for 2017. Fordi Vestre Viken HF budsjetterer med 0
resultat pr enhet, vil underskudd i årsprognosen for 2017 gi en økt omstillingsutfordring i 2018.

1 Endring i basis 2017-2018

Alle endringer i basisramme oppgis her.

10 Rammetildeling fra HSØ

Endringer er en direkte konsekvens av rammetildeling fra HSØ. Styres sentralt.

11 Prinsipp- og funksjonsendringer (budsjettnøytrale)

Budsjettnøytrale endringer som følge av prinsippendringer og/eller funksjonsendringer. Styres
sentralt.
Endring i pensjonskostnader med tilhørende basiskorreksjon. Budsjettnøytrale for klinikkene. Styres
sentralt.
Produktivitetskrav/effektiviseringskrav til klinikkene. Styres sentralt.

12 Pensjonsendringer
13 Produktivitetskrav
14 Omfordeling og prioritering LM
15 Intern basisendringer i klinikkene

Omfordeling av basisramme som følge av prioriteringer og strategiske satsninger som besluttes i
ledermøte. Styres sentralt.
Omfordeling av basisramme innenfor klinikkene. Sum skal gå i null.

16 Sentrale justeringer

Andre sentrale justeringer av basisramme.

2 Pris- og lønnsjusteringer

Lønns og prisjustering og tilhørende kostnads- og inntektsøkninger vises her.

20 Sentrale prisjusteringer

Lønns- og prisjustering og tilhørende kostnads- og inntektsøkninger iht Statsbudsjett og
budsjettforutsetninger. Styres sentralt.
Prisjusteringer i klinikker ut over generell prisvekst iht. Statsbudsjett og budsjettforutsetninger.
Budsjetteres særskilt i klinikkene.

21 Lokale prisjusteringer
22 Lønnsendring uten BTO mnd.verk effekt

Justering av lønnsnivå som ikke påvirker antall bruttoårsverk i budsjett, for eksempel prisjustering på
lønn uten årsverksvirkning og overheng.

23 Endring BTO mnd.verk uten økonomi effekt

Teknisk kategori for finjustering av bruttoårsverk. Justeringer påvirker ikke økonomien til klinikkene,
og er kun av teknisk art.

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

Overheng/helårsvirkning av driftsmessige endringer igangsatt i løpet av 2017. Hendelser i 2017 som
gir økonomiske effekter i 2018.
Helårsvirkning av driftsendringer foretatt i 2017.

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017 Helårsvirkning av endringer av bemanningsplan/vakanser som er foretatt i 2017.
32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017

Helårsvirkning av pågående omstillingsprosjekter.

33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017

Helårsvirkning av stratgiske satsninger innført i 2017.

34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

Helårsvirkning av endringer i opptaksområdet i 2017.

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018

Omstilling og driftsmessige endringer i 2018. Summen av endringer i denne kategorien skal motsvare
endringene i kategori 0-3 ovenfor.

40 Driftsmessige justeringer i 2018

Nye driftsendringer med oppstart i 2018.

41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018

Nye planlagte endringer i bemanningsplan/vakanser i 2018.

42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018

Nye omstillingsprosjekter med oppstart i 2018.

43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

Nye strategiske satsningsområder som innføres med oppstart i 2018 som følge av ledermøte vedtak.

44 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2018

Konsekvenser av endringer av opptaksområdet i 2018.

45 Endring internhandel i 2018

Netto endring i konsernintern kjøp i 2018 som følge av "selgende part" prinsipp (intern handel
avstemming).

46 Endring sentralisert budsjettrisiko i 2018

Endring i sentralisert budsjettrisiko på overordnet nivå. Styres sentralt.

5 Uløst utfordring i 2018
50 Uløst utfordring i 2018

Totalt
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5.1 Drammen sykehus
5.1.1 Bakgrunn
Klinikk Drammen sykehus består av avdelingene; Medisin, Kirurgi, Barn og ungdom, Gynekologi
og fødselshjelp, Anestesi, intensiv og operasjon, Ortopedi og akuttmottak, Øre, nese og hals, og
Nevrologi, revmatologi og reHabilitering.
Drammen sykehus er et lokalsykehus med områdefunksjon for Vestre Viken, innenfor noen
spesialiteter. Pasientstrømsanalyser viser at ved Drammen sykehus kommer ca. 70 % av
pasientene fra lokalsykehusområdet, det resterende er relatert til områdefunksjoner.

Klinikk Drammen sykehus har budsjettert med 1738 årsverk for 2018, som er på 2016 nivå.

Utgangspunktet for budsjett 2018 i Vestre Viken er prognose 2017. I tillegg ble klinikken pålagt
et produktivitetskrav på 0,3 %, for å sikre fremtidige investeringer i Vestre Viken.
Det er gjennomført flere budsjettmøter på alle ledernivå. Avdelingssjefene, med bistand fra
controllerne, har gjennomført budsjettmøter med alle seksjonslederne.

Budsjettprosessen 2017 var en god prosess, og det ble budsjettert med et budsjett i balanse.
Risikoen i 2017 budsjettet var imidlertid vesentlig høyere enn 2016 budsjettet.
Utfordringsbildet var på 16,2 MNOK, hvorav 12,8 MNOK i produktivtetsvekst. Det ble lagt inn en
sosialpediater(oppdragsdokument), delårseffekt av dialysevakt for hele Vestre Viken og ekstra
kostnader som følge av operasjonsrobot.
For Drammen sykehus er det per oktober beregnet en negativ prognose på 15,9 MNOK, som er
relatert til både inntektstap og overforbruk av kostnader. Det er flere medvirkende
årsaksfaktorer.
Budsjettprosess 2018 er en krevende prosess, da flere av elementene som har bidratt til
Drammen sykehus sin negative styringsfart, er av teknisk karakter.
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5.1.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018

Drammen sykehus hadde store engangseffekter i 2016 resultatet knyttet til arbeidskonflikt og
ISF inntekter for nye behandlergrupper uten at rammen ble korrigert. Videre medførte
produktivitetskrav, redusert DRG pris og kun delfinansiert dialysevakt, at klinikken hadde et
reelt produktivitetskrav i 2017 budsjettet på 16,2 MNOK.

Prognosen for Drammen sykehus er i 2017 på 0,9 % i negativt budsjettavvik. Det er beregnet at
man i 2017 vil behandle 5110 flere pasienter enn i 2016, men uttellingen i DRG poeng er 684
DRG poeng mindre enn budsjett. Grunnen er at det har vært behandlet 1,1 % færre
døgnpasienter enn planlagt. Dette er i hovedsak knyttet til unormale lave
øyeblikkelighjelpsantall i april og juli. DRG indeks for klinikkens døgnaktivitet ble justert opp i
2017 budsjettet. Dette etter beregninger basert på foreløpig regelverk for Innsatsstyrt
Finansiering 2017. Om planindeks hadde vært innfridd, ville klinikken hatt omlag 4,2 MNOK
høyere inntekt i prognosen, enn det som er situasjonen nå.

Varekostnader har i prognosen et negativt budsjettavvik knyttet til medikamenter, implantater
og annet medisinsk forbruksmateriell. Det har i andre halvdel av 2017 vært en økning i forbruk
av sykehusadministrerte legemidler, sammenlignet med første 1.tertial. Vekst i dyre
medikamenter, dekkes ikke fullt ut gjennom eksisterende ramme og ISF refusjon.
Lønn og vikarbyrå viser et samlet budsjettavvik på 0,5 %, og dette er i hovedsak knyttet til
variable lønnselementer.
Underliggende kapitler belyser veien fra prognose 2017 til budsjett 2018.

5.1.3 Utfordringsbilde 2018
Den estimerte prognosen for 2017 ved Klinikk Drammen sykehus er et underskudd på 15,9
MNOK.

Tidlig i budsjettprosessen ble klinikken pålagt et produktivitetskrav på 0,3 %, noe som tilsvarer
4,4 MNOK. Produktivitetskravet ble fordelt i klinikken, etter størrelse på omsetning og årsverk.
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Drammen sykehus har siden utgangen av april, jobbet med tiltak som er med på å korrigere
negativ styringsfart. Det ble fra det tidspunktet innført flere midlertidige strakstiltak, som i
hovedsak er innfridd. Tiltakene går i hovedsak ut på å redusere lønnselementer og å innfri den
elektive delen av aktivitetsbudsjettet.
Det er fra september iverksatt tre prosjekter for å sikre riktig bruk og utnyttelse av
sengekapasiteten og redusere antall korridorpasienter. Det gjennomføres også
kapasitetstilpasninger og varige omstillinger. Det er per nå gjennomført risikovurderinger og
drøftinger knyttet til reduksjon av 13 årsverk. Innslagstidspunktet er ved årsskiftet.

5.1.4 Styringsindikatorer
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd.
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved
flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 62
dager pr oktober. Antall ventende over seks måneder har ligget stabilt gjennom året på om lag
300 personer. Ventende over 12 måneder og fristbruddsandelen er over målsetning, dette
skyldes kapasitetsutfordringer ved noen avdelinger. Andelen korridorpasienter er per oktober
1,3 %. Prosjekter er iverksatt for å redusere antall korridorpasienter.
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5.1.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer

Strategiske satsninger/ årsverks økninger ved Drammen sykehus i budsjett 2018 er;
• Etablering av pediatrisk poliklinisk virksomhet ved Bærum sykehus. Legeressursene
organiseres ved Barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen sykehus. Avdelingen
tilføres 1 årsverk overlege, som inklusive tillegg utgjør 1,2 årsverk omregnet fra i
utlønnede timer.
• I budsjett 2017 ble det prioritert å etablere vaktordning for dialyse for hele Vestre Viken.
Vaktordningen krever 3,8 årsverk, og ble budsjettert med delårseffekt i 2017.
Resterende årsverk på 1,9 legges inn i 2018 budsjettet, for å dekke helårseffekt.
• Prosjektet ”Samvirke mellom Kongsberg og Drammen sykehus innenfor ortopedi» er
sluttført og det er besluttet at legene organiseres under Avdeling for ortopedi og
Akuttmottak ved Drammen sykehus, og det overføres 7,9 årsverk fra Kongsberg sykehus
til Drammen sykehus.
• Grunnet kapasitetsutfordringer på hørselsutredning, økes det med 1 årsverk audiograf.
• Ved Barne- og ungdomsavdelingen etableres det områdefunksjon for ungdommer
mellom 16 og 18 år.
Det er i ledermøte 16.11.17 fordelt 6 MNOK tilleggsbevilgning til sykehusadministrerte
legemidler, og gjort en omfordeling av ramme mellom avdelinger for å utjevne skjevheter som
følge av medikamentkostnader og grupperingseffekter i 2017.
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Omstillingstiltak og uløst utfordring – spesifikasjon og videre prosess

Det gjennomføres flere omstillingsprosesser ved Drammen sykehus. Det er gjennomført
risikovurderinger og drøftinger knyttet til reduksjon av til sammen 13 årsverk, ved Avdeling for
gynekologi og fødselshjelp, Kirurgisk- og Medisinsk avdeling. Innslagstidspunktet er ved
årsskiftet. Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon arbeider med en forventet nedgang på 1,7
årsverk.
Ordningen Raskere tilbake avvikles i sin nåværende form i 2018. Drammen sykehus har hatt en
høy ortopedisk aktivitet over flere år, innenfor ordningen. Aktiviteten har gitt et overskudd.
Behandlede pasienter i ordningen Raskere tilbake er i all hovedsak pasienter fra eget
opptaksområde. For å behandle disse pasientene innen for ordinær drift krever en
omstillingsprosess i 2018.

Det foreligger noen restutfordringer i budsjettet, som det arbeides videre med. Dette følges tett.
5.1.6
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Prognose for 2017 ligger 16 årsverk over budsjett. Dette skyldes i hovedsak den høye
fraværssituasjonen. Drammen sykehus de siste måneder har hatt et sterkt fokus på å redusere
antall årsverk, og årsverkene i 2018 budsjettet er på 2016 nivå, om man holder strategiske
satsninger utenfor.
Omstillingen knyttet til at ordningen Raskere tilbake opphører og overtagelse av ungdommer
16-18 år, vil generere økning i antall utlønnende timer.
5.1.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018

*Internhusleie innføres i 2018 med 65,9 MNOK. Dette beløpet er lagt til kostnader 2016 og prognose 2017 for å
få sammenlignbare tall

Drammen sykehus har i prognose for 2017 behandlet 364 færre døgnpasienter enn budsjett.
Dette skyldes blant annet fall i antall øyeblikkelighjelps innleggelser. For 2018 er det budsjettert
med en moderat aktivitetsvekst. Økningen vurderes å være det som er mulig, hensyntatt balanse
årsverk og aktivitet.
I budsjett 2018 er det lagt inn en 2,5 % aktivitetsvekst, samtidig som utlønnende timer
reduseres. Veksten i DRG poeng skyldes en kombinasjon av vekst i antall opphold og at nytt ISF
regelverk gir en positiv groupereffekt for klinikken. Inntektsveksten som følge av endret ISFgrouper, er det trukket ramme for.

DRG-poeng per årsverk er et av flere synlige parametere knyttet til at Drammen sykehus jobber
etter prinsippet for kontinuerlig forbedring og gjennomfører nødvendige endringer med fokus
på kvalitet i pasientbehandlingen og godt arbeidsmiljø.

Raskere tilbake avvikles fra og med 2018 og overføres til ordinær drift. Videreføring skal kun
gjelde lettere psykisk lidelser og muskel- og skjelettlidelser. Drammen sykehus vil søke om økt
ramme i forhold til muskel- og skjelettlidelser.
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5.1.8 Prosess
Den 21.september ble det gjennomført budsjettseminar med ledergruppe, klinikkstab,
controllere, HR-rådgiver, klinikktillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og brukerrepresentant.
Her presenterte avdelingssjefene hvordan avdelingen skulle løse produktivitetskravet, herunder
vurdering av mulighetsrom.
Den 9.november ble det avhold møte med klinikkledelse, avdelingssjefer, klinikktillitsvalgte og
klinikkhovedverneombud, med avdelingsvise presentasjoner av status budsjett 2018.
Risikovurdering og drøfting av budsjettet ble gjennomført henholdsvis 22.november og
23.november.
Den 24.november ble Budsjett 2018 AMU behandlet.

5.1.9 Risikovurdering
Risikovurdering av det helhetlige budsjettet ble gjennomført den 22.november med
klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud, klinikktillitsvalgte,
brukerrepresentanter, klinikkstab og controllere. I forkant av risikovurderingen ble det utsendt
overordnet mal for risikovurdering, drøftingsnotat og en presentasjon som inneholder
overordnet budsjett, og aktivitets- og bemanningsendringer per avdeling.

Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering knyttet til økonomisk risiko,
herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av
bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og manglende
oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet innebærer noen
risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet,
ventetider, fristbrudd, forløpstider kreft og pasientopplevd kvalitet.
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5.2 Bærum sykehus
5.2.1 Bakgrunn
Bærum sykehus er et stort akuttsykehus med et opptaksområde for en befolkning på 186.000
per 2017. Utover dette har sykehuset noen områdefunksjoner for hele Vestre Vikens befolkning
på omlag 480.000.

Bærum sykehus er organisert i 6 avdelinger – medisinsk avdeling, kirurgisk avdeling, ortopedisk
avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og
akuttmottak og avdeling for medisinsk forskning.
Klinikken lønner om lag 1000 brutto årsverk, fordelt på rundt 1175 ansatte.

I prosessen i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet 2017 har tillitsvalgte, vernetjenesten og
brukerrepresentanter deltatt.
5.2.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Settt inn klinikkens navn
Basisramme
ISF-inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

Budsjett
2017

Prognose
2017

Endring
2018 2017

Budsjett
2018

326 452
590 264
25 093
59 480
1 001 289
125 606
3 946
5 304
856 133
11 381
1 002 378

259 341
622 151
24 956
60 619
967 067
117 269
3 947
3 721
834 694
7 436
967 067

259 341
631 162
28 910
60 754
980 167
129 060
3 689
6 076
838 100
12 133
989 058

275 085 6,1 %
668 476 5,9 %
30 702 6,2 %
62 102 2,2 %
1 036 365 5,7 %
135 813 5,2 %
3 663 -0,7 %
2 669 -56,1 %
840 537 0,3 %
53 683 342,5 %
1 036 365 4,8 %

-1 089

0

-8 891

0 -100,0 %

Klinikk Bærum sykehus overtok i 2012 en drift fra 2011 med et underskudd på 47,8 MNOK. I
tillegg har klinikken måtte tilpasse seg en stor økonomisk utfordring for trekk i basisrammen på
32,25 MNOK i 2012 for beregnet effekt av utskrivningsklare pasienter, en utfordring som også
måtte løses.
Klinikken hadde 42,6 MNOK i underskudd i 2012, redusert til et underskudd på 19,2 MNOK i
2013, et overskudd på 4,9 MNOK i 2014, et underskudd på 9,9 MNOK i 2015 og et underskudd
på 1,1 MNOK i 2016.

Vi har i vårt arbeid med budsjett 2018 lagt til grunn mulighet for et underskudd på 8,9 MNOK i
2017, selv om det arbeides aktivt for å oppnå et bedre resultat ut året.

Klinikken har hatt en høyere aktivitet enn budsjett med tilhørende høyere kostnader. Inntektene
er 13,1 MNOK høyere enn budsjett og kostnader er 22 MNOK høyere enn budsjett.
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Kostnadsavviket på 22 MNOK forklares med:
• 11,8 MNOK på varekostnader, hvorav 5,1 MNOK utgjøres av dyre kreftmedisiner
• 5,8 MNOK på lønn og ekstern innleie
• 4,4 MNOK på andre driftskostnader

Klinikken har, grunnet negative økonomisk utvikling gjennom 2017, satt i gang følgende
ekstraordinære tiltak høsten 2017:
• Ansettelsesstopp med innføring av stillingsutvalg for godkjennelse av stillinger.
• Innskjerping av bruk av variabel lønn og tett oppfølging av bruk av variable timer på
ukesbasis i hele organisasjonen.
• Innkjøpsstopp ut året.
• Sikre elektiv virksomhet ved å sørge for full utnyttelse av operasjonskapasitet og
poliklinikker.
Med unntak av innkjøpsstopp kontinueres disse tiltakene inn i 2018.

Det er innført internhusleie i Vestre Viken. I budsjett 2018 er det lagt inn økte kostnader
tilsvarende 41,9 MNOK i andre driftskostnader til dette.

Klinikken planlegger med et regnskap i balanse for 2018. Det er definert tiltak for å løse
utfordringene som ligger i budsjettet.
5.2.3

Utfordringsbilde 2018

1. Prognose 2017 (+ = pos i ti v, - = nega ti v)

-8 891

Reversering av engangseffekter i 2017:
Effektivitetskrav (netto)
Sentral avsetning

387
-5 337

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018

-13 841

Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Økt aktivitet
Redusert lønnskostnad,innleie fra eksternt
vikarbyrå og andre kostnader

5 639
8 202

3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

0

Resultatkrav

0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2018

0

Det er i arbeidet med budsjett 2018 lagt til grunn et mulig underskudd på 8,9 MNOK i 2017.
Som rammebetingelser fra Vestre Viken er klinikken netto godskrevet 0,4 MNOK i økte
basisrammeinntekter i 2018.
Det er lagt 5,3 MNOK som sentral risikopott for uforutsette økonomiske utfordringer i
avdelingsbudsjettene.

For å møte de ovennevnte utfordringene er det budsjettert med omstillingstiltak på 13,8 MNOK.
Omstillingstiltakene beskrives nærmere i kapittel 5.
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5.2.4 Styringsindikatorer
Prosessen med identifisering av styringsindikatorer med tilhørende måltall er pågående etter
plan og det tas forbehold om endring i parametere og måltall.
Bærum sykehus jobber systematisk med å redusere etterslepet av ventende pasienter og
planlegger med:
• ingen fristbrudd i 2018
• en målsetning for ventetid og korridorpasienter som er lavere enn 2017

Styringsparametre

2016

KVALITET - Gj.snitt. ventetid
avviklet for pas. DAGER

Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

KVALITET - Fristbrudd ANDEL

KVALITET - Korridorpasienter
ANDEL

5.2.5

58
65
-7
0,6 %
0,0 %
0,6 %
0,9 %
0,0 %
0,9 %

2017
prognose
53
57
-4
0,8 %
0,0 %
0,8 %
0,4 %
0,0 %
0,4 %

2018
budsjett
52

0,0 %

0,3 %

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Bærum sykehus
0 Prognose 2017

Basisram m e

8 891

- 259 341

1 Endring i basis 2017-2018

13 002

- 4 406

2 Pris og lønnsjusteringer

- 13 389

- 10 338

Salgs- og
Varedriftsinntekter kostnader

- 720 825

138 825

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

Gj.snitt
brutto
årsverk

838 100

12 131

998,4

- 24 505

41 913

0,0

- 24 978

2 784

18 927

216

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

- 3 492

- 7 309

- 589

4 631

- 225

6,1

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i
2017
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017

- 5 063

- 6 017

- 589

1 768

- 225

3,0

2 680

- 183

- 1 108

- 1 108

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018

- 5 012

40 Driftsmessige justeringer i 2018

3 430
- 1 758
- 6 683

41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

Totalt

- 1 000

- 1 000
- 275 085

2 863

3,1
0,0

- 8 168

1 125

3 384

- 353

-4,7

- 7 168

1 038

- 428

- 1 000
- 761 280

- 13
100
142 146

9 987
- 1 758
- 6 670
1 825
840 537

5,8
-2,6
-10,4
2,4
999,9

75
53 682

Overordnet tabell viser en oppsummert oversikt over hvordan klinikkens prognose for 2017,
samt nye utfordringer i 2018, håndteres i budsjett 2018. Klinikkens utfordringsbilde i 2018
utgjør 8,5 MNOK og alle avdelinger har levert et budsjett hvor løsninger for utfordringsbildet er
innarbeidet.

Det er i budsjett 2018 lagt til rette for nye strategiske satsninger på Bærum sykehus:
• Etablering av pediatrisk poliklinikk
Klinikken har i 2018 satt av midler fra eget budsjett til oppstart av pediatrisk poliklinikk
på Bærum sykehus i henhold til styrevedtak i Vestre Viken. Satsningen gjøres i
samarbeid med Barneavdelingen på Drammen sykehus. Drammen sykehus er tildelt 1,5
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•

MNOK som finansiering av 1 ny overlegestilling til etablering av pediatrisk poliklinikk på
Bærum sykehus i budsjett 2018.
Ytterligere styrkning områdefunksjon geriatri
Klinikken ble 05. desember tildelt 1 MNOK til områdefunksjon geriatri som en del av
Vestre Viken sine satsninger på 10 MNOK.

Det ble videre prioritert å sette av 1,5 MNOK til etablering av endoskopisk vaktordning for alle
sykehusene i Vestre Viken. Det er ikke p.t. bestemt hvilket sykehus midlene skal fordeles til.

Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess
Budsjett
2018

Bærum sykehus

Basisram m e

Salgs- og
driftsinntekter

Varekostnader

Lønnskostnader

Andre driftsGj.snitt
kostnader brutto årsverk

32_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017

- 3 492

- 7 309

- 589

4 631

- 225

6,1

Økt aktivitet - helår

- 3 492

- 7 309

- 589

4 631

- 225

6,1

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
Økt aktivitet
Redusert lønnskostnad,innleie fra eksternt
vikarbyrå og andre kostnader
Totalt

- 10 349

- 1 000

- 8 168

1 125

- 1 953

- 353

-4,7

- 2 147

- 1 000

- 8 632

4 614

3 095

- 225

3,5

464

- 3 488

- 5 049

- 128

-8,3

- 15 477

536

2 677

- 578

1,4

- 8 202
- 13 841

- 1 000

Klinikkens tiltak for å bringe økonomien i balanse i 2018, stort 13,8 MNOK, er gruppert i 2
hovedkategorier og vil følges opp gjennom 2018. Kategoriene består av en kombinasjon av
helårseffekter av tiltak igangsatt i 2017 samt nye tiltak i 2018.

Økt aktivitet
I tråd med føringer fra Helse Sørøst om aktivitetsøkning i somatikken er det lagt opp til en
økning i aktiviteten på Bærum sykehus, ved å behandle flere pasienter, ut fra viten om
etterspørsel og ventelister innenfor de forskjellige områdene.
Det er samlet sett lagt inn økte inntekter på 15,9 MNOK og tilhørende økte kostnader på 10,3
MNOK (9,6 årsverk). Netto tiltakseffekt i 2018 er 5,6 MNOK, hvorav 3,5 MNOK er helårseffekter
av endringer igangsatt i 2017.

Helårseffekter innen plastikk kirurgi og urologi grunnet forsinket oppstart i 2017 er lagt inn
med full effekt på inntekter, lønn og varekostnader i 2018. Det er startet med ESWL behandling
av nyrestein på Bærum for hele Vestre Viken i 2017 som er videreført med helårseffekt i 2018.

Det er videre lagt inn en økning på ortopedisk aktivitet grunnet forbedret planlegging og
utnyttelse av operasjonsteamene.

Aktivitetsøkningen innen operative fag understøttes av forbedrings- og effektiviseringsprosjekt
om utnyttelse av operasjonsteamkapasitet og koordinering mellom dagkirurgi og
sentraloperasjon. Prosjektet er igangsatt i desember 2017.
På grunn av stort fravær i 2017 er dagkirurgisk aktivitet lavere enn plan på gynekologisk
seksjon. Fraværssituasjonen har bedret seg gjennom høsten 2017. Klinikken budsjetterer
aktiviteten i budsjett 2018 til nivået i budsjett 2017.
På gynekologisk seksjon er det satt i gang en økt poliklinisk aktivitet fra sommeren 2017.
Aktiviteten videreføres i budsjett 2018 som en helårseffekt.

Med utgangspunkt i beregnet og forventet økning i pågangen av medisinske pasienter er det lagt
til grunn en økning i heldøgnspasienter på 2 prosent og en vekst på 3 prosent på medisinsk
polikliniske aktivitet.
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Tilsvarende er det beregnet en økning i poliklinisk kreftbehandling på 5 prosent, med tilhørende
vekst i medikamentkostnader. Budsjetterte medikamentkostnader er ikke hensyntatt bruk av
nye dyre kreftmedisiner i 2018, som p.t er ukjent.

Redusert lønnskostnad og innleie fra eksterne vikarbyrå
Som nevnt tidligere i saken har klinikken, grunnet negativ økonomisk utvikling gjennom 2017,
satt i gang ekstraordinære tiltak høsten 2017, som kontinueres inn i 2018. En betydelig andel av
tiltakene er reduserte lønnskostnader gjennom tett oppfølging av fast og variabel lønn. Det er
innført:
• Ansettelsesstopp med innføring av stillingsutvalg for godkjennelse av stillinger.
• Innskjerping av bruk av variabel lønn og tett oppfølging av bruk av variable timer på
ukesbasis i hele organisasjonen.

Det er samlet sett lagt inn netto reduserte lønnskostnader, redusert ekstern innleie fra vikarbyrå
og reduserte andre kostnader i budsjett 2018 på 8,2 MNOK (- 8,3 årsverk). Innen dette er det
budsjettert realistisk for forventet fravær og permisjoner i 2018.
Hovedparten av tiltakseffektene er innen føde/barsel område på Bærum og skyldes reduserte
inntekter grunnet fall i fødsler i 2017 og inn i 2018. Enhetene ser på organisering av
virksomheten for å møte utfordringene.
5.2.6

Bemanningsbudsjett

1 080,0

1 060,0

1 040,0

Bto Månedsverk

1 020,0

1 000,0

980,0

960,0

940,0

920,0

900,0

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Bud 2018 986,6

Jan

983,0

988,7

987,2

982,3

982,0

998,6 1 038,7 1 047,2 1 003,6 994,0

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

2017

964,0

967,9

978,2

976,5

979,8

980,4

998,4 1 038,4 1 057,9 1 019,5 1 012,2 1 008,2

2016

956,2

958,5

962,0

955,7

956,3

962,3

982,7 1 023,0 1 023,1 979,4

959,2

Des
993,9
957,3

Klinikken legger i budsjett 2018 opp til en økning på 1,4 brutto årsverk med en tilhørende
aktivitetsvekst. Dette er planlagt å gi en ytterligere forbedring i produktivitet, som fremgår
nedenfor.
Den planlagte veksten på 1,4 brutto årsverk forklares av følgende endringer:
• -8,3
Reduksjon i fast og variabel lønn
• +7,2 Økte stillinger i forbindelse med økt aktivitet
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•
•

+1,4 Etablering av støttepersonell til pediatrisk poliklinikk på Bærum sykehus strategisk satsning i Vestre Viken budsjett 2018
+1,0 Styrking av geriatrisk områdefunksjon – strategisk satsning i Vestre Viken
budsjett 2018

Klinikken er i gang med kvalitetssikring av periodisering av budsjett. Det tas forbehold om
endringer i periodiseringen av årsverk i budsjett 2018.

5.2.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018
Somatikk DRG-tabell:
Bærum sykehus
Døgnbehandling

20 925

Budsjett 2018

Prognose 2017

Faktisk 2016
antall

Poeng

antall

22 371

21 542

Poeng

23 030

antall

21 895

% endring 2018

Poeng

24 118

antall

Poeng

1,6 %

4,7 %

Dagopphold

4 795

427

4 804

437

4 804

559

0,0 %

27,8 %

Dagkirurgi

3 294

1 264

3 401

1 432

3 562

1 320

4,7 %

-7,9 %

Poliklinikk

88 125

4 212

95 584

4 907

98 355

5 070

2,9 %

3,3 %

117 139

28 274

125 331

29 807

128 616

31066,6

2,6 %

4,2 %

SUM
Liggedøgn

69 835

71 141

74 960

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn

300

475

410

Brutto månedsverk

973

998

999

Totale kostnader eksl. Pensjon (NOK tusen)
DRG-poeng pr månedsverk
Kostnad pr DRG-poeng

812 226

849 682

5,4 %
-13,7 %
0,0 %
878 581

3,4 %

29,1

29,9

31,1

4,2 %

28 727

28 506

28 281

-0,8 %

Klinikk Bærum sykehus har økt pasientbehandlingen fra år til år siden 2011 med over 4 prosent
i gjennomsnitt for perioden. Samlet for perioden 2011 til 2016 er veksten i antall DRG poeng på
24,9 prosent. Fra 2016 til 2017 er veksten 5,4 prosent.
Målt i DRG poeng budsjetteres det, etter at forventet konsekvens av nye DRG vekter i 2018 er
innarbeidet, med en økning på 4,2 prosent fra 2017 (prognose) til 2018. Av dette utgjør egen
vekst i antall opphold og konsultasjoner 1,9 prosent og effekten av nye DRG vekter i 2018 2,3
prosent (klinikken er trukket i basisramme for stor deler av effekten av nye DRG vekter i 2018).
Aktiviteten er på samme nivå som historisk økning på Bærum og anses derfor som realistisk.

Bærum sykehus har vist en årlig bedring i produktiviteten, målt i DRG poeng per brutto årsverk,
fra innføringen av stedlig ledelse i 2012. Produktiviteten økte med 3,3 prosent fra 2012 til 2013,
med 6,5 prosent fra 2013 til 2014, med 3,5 prosent fra 2014 til 2015 og med 0,1 prosent fra
2015 til 2016. Samlet for perioden fra 2012 til 2016 har produktivitetsveksten vært på 15,6
prosent. Fra 2016 til prognose 2017 antas produktiviteten å øke ytterligere med 2,8 prosent.
Den planlagte økte pasientbehandlingen i 2018, med tilhørende bruk av årsverk, vil etter vår
plan gi en ytterligere 4,2 prosent produktivitetsøkning fra 2017 (prognose) til 2018. Kostnad
per pasient faller med 0,8 prosent på tross av at forventet lønns- og prisvekst 2018 er lagt inn i
budsjettet.
5.2.8 Prosess
Forslag til budsjett 2018 tar utgangspunkt i tildelt basisrammeinntekter for 2018. Med
utgangspunkt i rammen fra 2017 ble klinikken trukket 0,3 prosent (2,5 MNOK) i basisramme.
Etter sommeren ble det utarbeidet økonomiske prognoser ned på alle ansvarssteder i klinikken.
Sammen med tildelte basisrammeinntekter og vurdering av nye risikoområder, dannet summen
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av alle prognosene, utfordringsbildet til Bærum sykehus. Utfordringsbildet ble presentert
ledergruppa, tillitsvalgte, hovedverneombud og brukerrepresentant i møtet 06.september. Den
gang vurdert til 2,5 MNOK.

Risikovurdering av budsjett 2018 ble gjennomført på klinikk Bærum sykehus 22.november med
klinikkledelsen, stab, hovedverneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter. På bakgrunn av
dette fant endelig drøfting sted, 24.november. Klinikken leverte endelig budsjettet 06. desember.
Etter at regnskapet for august ble kjent, med underskudd på 5,3 MNOK, satte klinikkens
avdelinger i gang ekstraordinære tiltak for å bedre resultatet inneværende år. På tross av dette
har klinikkens regnskap forverret seg gjennom høsten, fra balanse per juli til et underskudd på
8,5 MNOK per oktober.

Klinikkens ledergruppe konkluderte i ledermøte 21. september med fordeling av trekk i
basisramme til avdelingene. I dette ligger ledergruppen på Bærum sykehus sin vurdering av
behov for styrkning av kompetanse i akuttmottaket med 1 overlege og 2 akuttsykepleiere. Dette
er både et faglig og driftsmessig tiltak for å sikre riktig og rask behandling av pasienter i
akuttkjeden. Det beregnes positive konsekvenser for sengepostdriften og dermed understøttelse
av oppnåelse av tiltakene innenfor lønnskostnader.
I ledermøtene i Vestre Viken 31.10. 2017 og 14.11.2017 ble det besluttet å øke klinikkens
basisramme med:
• 2,8 MNOK grunnet forventet økning i DRG kostnadsvekter for 2018
• 2,5 MNOK til kompensasjons for økning i dyre sykehusadministrerte kreftmedikamenter
På klinikkledelsen er det lagt 5,3 MNOK som sentral risikopott for uforutsette økonomiske
utfordringer i avdelingsbudsjettene.

Til budsjettleveransen 17. november er det jobbet grundig og godt med å finne løsninger for
utfordringsbildet i avdelingene. Alle avdelinger leverte et budsjett hvor løsninger for
utfordringsbildet er innarbeidet fullt ut.

Underveis i prosessen med utarbeidelse av detaljert budsjett har det vært avholdt statusmøter
med ledergruppen, hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerrepresentanter. I tillegg er
det avholdt tilsvarende møter i avdelingene. Klinikkdirektør gjennomfører dialogmøter med
sykehusets seksjonsledere med fokus på budsjett 2018.

Drøftingen av budsjettet for 2018 for Bærum sykehus ble gjennomført 24. november. De
hovedtillitsvalgte hadde følgende protokolltilførsel:

”Fagforbundet, Legeforeningen, NSF og vernetjenesten er bekymret for hvordan det stramme
budsjettet for 2018 kan komme til å påvirke de ansatte og deres mulighet til å yte gode
helsetjenester. Vi er bekymret for at reduksjon av bemanning kan føre til høyere sykefravær, tap av
spesialkompetanse og økte variable lønnskostnader.
Det forventes en økt «produksjon» med redusert antall ansatte. Dette kan føre til redusert
medarbeidertilfredshet og at ansatte slutter.
Vi er også bekymret for at pengene til BRK vil bli redusert dersom Vestre Viken ikke oppnår
forventet overskudd i 2018.
Vi forventer at budsjett 2018 vil bli fulgt grundig opp ved hver tertialrapportering, slik at man
unngår å havne i samme økonomiske situasjon som i 2016 og 2017.»
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5.2.9 Risikovurdering
Den gjennomførte risikovurderingen er gjort med utgangspunkt i det foreslåtte budsjett for
Bærum sykehus i 2018. Andre forhold som påvirker risiko er eksterne områder som KMD, KIS
og BRK. Disse er ikke risikovurdert, men påvirker i stor grad gjennomføring av budsjett.
Gjennomføringen av BRK investeringer sin påvirkning på budsjett 2018 er ikke risikovurdert.
Dog vurderes reduserte BRK investeringer som en konsekvens av negativt økonomisk resultater
i 2018 for Bærum sykehus.
Møtet ble gjennomført med deltagelse fra klinikkens ledergruppe og sentral stab, de tillitsvalgte,
hovedverneombud og brukerrepresentanter. Det er enighet i vurdering av risikoelementene,
samt foreslått tiltak.

Klinikken har vurdert 9 risikoområder – 4 økonomiske risikoer og 5 ikke-økonomiske risikoer. 3
risikoområder ble vurdert til rødt, 1 ble vurdert til gult og 5 til grønt. De økonomiske
risikoområdene er besluttet fulgt opp. Innen disse områdene er det utarbeidet egne tiltak.
Iverksettelsen av tiltaksplanen reduserer den vurderte risikoen til et nivå vi per nå aksepterer.
Klinikken vil følge dette opp gjennom ledermøter og oppfølgingsmøter i 2018, samt at klinikken
gjennomfører revideringer av denne risikovurderingen, med de tilhørende avdelingsvise
tiltakene, per 1. kvartal i 2018.
De allerede definerte risikoreduserende tiltakene ble i møtet vurdert som tilstrekkelige til at
klinikken aksepterte risikoen, og ikke iverksatte nye risikoreduserende tiltak i denne omgang.

5.2.10 Andre forhold
Som beskrevet i tiltaksplan i risikovurdering av budsjettet legges det opp til en tett oppfølging av
aktivitet og kostnader med hyppig og regelmessig rapportering av aktivitet og timeforbruk i
2018.
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5.3 Ringerike Sykehus
5.3.1 Bakgrunn
Klinikk Ringerike har 706 ansatte, fordelt på 563 brutto årsverk. Klinikken er organisert med 3
avdelingssjefer og 23 underliggende avdelinger som hver har en budsjettansvarlig leder.
Økonomisk resultat pr oktober er 6,2 MNOK i underskudd og prognose for 2017 er et negativt
resultat på 4,7 MNOK. Budsjett 2018 er utarbeidet av, og forankret med, samtlige nivå 3- og 4ledere. Det er avholdt jevnlige dialogmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud hvor
det er orientert om status og prosess, samt gjennomført risikovurdering og drøfting av
budsjettet.
5.3.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Klinikk Ringerike
Basisramme
ISF-inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

197 144
333 223
19 660
37 509
587 536
65 366
3 885
10 964
495 612
0
6 874
6
582 707

154 255
344 599
19 533
39 737
558 124
57 606
3 568
7 284
484 932
0
4 733
0
558 123

154 255
349 518
20 118
43 339
567 230
65 650
2 761
10 934
485 810
0
6 767
0
571 922

171 903 11,4 %
366 319 4,8 %
20 453 1,7 %
41 391 -4,5 %
600 066 5,8 %
67 888 3,4 %
1 629 -41,0 %
6 272 -42,6 %
483 372 -0,5 %
0
40 906 504,5 %
0
600 067 4,9 %

4 829

0

-4 692

0 -100,0 %

Resultat

Klinikken hadde et overskudd på 4,8 MNOK i 2016, og har en prognose på 4,7 MNOK i
underskudd for 2017. Budsjett 2018 er utarbeidet med resultat i balanse. Inntekter økes med
5,8 %, og kostnader økes med 4,9 %. Internhusleie innføres fra 2018 med en kostnad og
tilsvarende økning i basis på 33 MNOK. Innleie reduseres med 42,6 % i budsjett 2018. I 2017 har
klinikk Ringerike hatt høyt sykefravær som i perioder har ført til meget høy bruk av innleid
arbeidskraft. For 2018 budsjetteres det med innleid arbeidskraft først og fremst i ferieperioder.
Økt bruk av egne vikarer og styrking av fast bemanning skal redusere innleie i 2018. Dette er
forankret med alle budsjettansvarlige ledere. Dette området vil kreve tett oppfølging gjennom
hele 2018. Budsjettet viderefører klinikkens prinsipp om styrket fast bemanning og målsetting
om redusert bruk av vikarbyrå og variabel lønn. Vekst i ISF- inntekter skyldes i all hovedsak
sentralt beregnet effekt av nye indekser. Klinikken budsjetterer med ISF-inntekt fra videre drift
av Pusterommet som tverrfaglig behandling.
Klinikk Ringerike budsjetterer med medikamentkostnader på samme nivå som prognose 2017.
Prognosen for 2017 har gitt klinikken en stor økonomisk utfordring i inneværende år.
Prognosen videreføres i budsjett 2018, og det er ikke tatt inn kostnader knyttet til økt bruk av
dyre kreftmedikamenter da dette må finansieres ytterligere gjennom økt ramme. Budsjettet tar
også høyde for kostnader knyttet til intermediær avdeling på Hallingdal Sjukestugu hvor klinikk
Ringerike drifter 20 senger i samarbeid med Ål kommune (10 senger tilhører
spesialisthelsetjenesten og 10 senger tilhører kommunene).
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5.3.3

Utfordringsbilde 2018
RS

1. Prognose 2017 (+ = positiv, - = negativ)

-4 691

Reversering av engangseffekter i 2017:
0

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018

4 300
-391

Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning
Økt aktivitet
Rammetrekk (produktivitetskrav)
Diverse

0
1 630
-1 400
161

-0

3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

Prognose for 2017 medvirker til negativ styringsfart inn i 2018 med 4,7 MNOK. Prognosen
korrigeres for engangseffekter i 2017. Disse består av lavere aktivitet enn budsjett i april og
august, høye innleiekostnader grunnet ekstraordinær aktivitet på intensivavdeling - samt høyt
sykefravær hos flere avdelinger. Videre har klinikken i 2017 hatt for lavt budsjetterte kostnader
i forbindelse med oppstart av ny intermediæravdeling på HSS grunnet manglende erfaringstall
for samdrift med kommunen. Styringsfart korrigert for disse effektene er -0,4 MNOK.
Klinikken har fått et rammetrekk på 1,4 MNOK i 2018. Økning i aktivitet (i hovedsak fra
Pusterommet) tilsvarer 1,6 MNOK. Budsjettert styringsfart inn i 2018 er balanse.
5.3.4

Styringsindikatorer

Styringsparametre
KVALITET - Gj.snitt. ventetid
avviklet for pas. DAGER
KVALITET - Fristbrudd ANDEL

KVALITET - Korridorpasienter
ANDEL

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

2016
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

54
52
2
1,8 %
0,0 %
1,8 %
2,4 %
0,0 %
2,4 %

2017
prognose
51
54
-3
1,2 %
0,0 %
1,2 %
2,5 %
0,0 %
2,5 %

2018
budsjett
51

0,0 %

2,5 %
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Klinikken har i flere år arbeidet målrettet med avvikling av ventetider og reduksjon av
fristbrudd. Pr oktober er gjennomsnittlig avviklet ventetid 49 dager, som er lavere enn
klinikkens målsetting. Klinikken legger mål for 2018 til 51 dager. Andel avviklede fristbrudd
hittil i år er 1,2 %. Andel korridorpasienter er 2,7 % pr oktober, noe som er en økning fra 2016.
5.3.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Klinikk Ringerike

Basisramme

0 Prognose 2017

4 691

- 154 255

1 Endring i basis 2017-2018

6 073

- 11 746

- 6 034

- 5 902

2 Pris og lønnsjusteringer

Salgs- og
driftsinntekter

Vare-kostnader

- 412 975

79 345

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

Gj.snitt
brutto
årsverk

485 809

6 767

- 15 431

33 250

563,4
0,0

- 13 068

1 478

11 355

103

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

0,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018

- 4 730

- 2 120

- 5 035

1 639

786

-0,5

40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

- 610
- 4 119

- 2 120

- 250
- 4 784

974
665

786

- 428 163

75 789

483 371

40 906

1,1
-1,6
0,0
0,0
562,9

Totalt

- 171 903

Kategori 1 og 2 i tabellen inneholder diverse rammekorrigeringer, samt pris- og
lønnsjusteringer.

Kategori 40 inneholder endringer i aktivitet og drift-/varekostnader, samt årsverk knyttet til
forskning (eksternt finansiert stipendiat). I kategori 41 ligger lønns- og vikarkostnader som
tilsammen utgjør en reduksjon på 1,6 årsverk fra prognose. Det er i hovedsak lavere variabel
lønn knyttet til fødsels- og overlegepermisjoner som gir en liten nedgang i brutto årsverk fra
prognose 2017.

Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess

Klinikken har ingen uløst utfordring i budsjettet og målsetningen er å drifte klinikken i
økonomisk balanse i 2018. Det kreves stor grad av budsjettdisiplin fra samtlige ledere.
Økonomisk status pr avdeling og seksjon følges opp meget grundig hver måned, og eventuelle
negative avvik vil omgående avdekkes og nødvendige tiltak iverksettes.
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5.3.6

Bemanningsbudsjett

I 2016 hadde klinikken 550 brutto årsverk. Antall årsverk hittil i 2017 (pr november) er 563,
som er 6 høyere enn budsjett. I budsjett 2018 er det lagt inn kostnadsreduksjon tilsvarende 0,5
brutto årsverk. Dette skyldes i hovedsak reduksjon av variabel lønn knyttet til permisjoner.
5.3.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018

Klinikk Ringerike

Faktisk 2016
antall

Døgnbehandling

Prognose 2017

Poeng

antall

Budsjett 2018

Poeng

antall

% endring 2018

Poeng

antall

Poeng

12 475

12 845

13 076

13 091

13 124

13 519

0,4 %

3,3 %

Dagopphold

4 061

319

4 423

357

4 406

429

-0,4 %

20,2 %

Dagkirurgi

1 951

764

1 977

853

1 977

716

0,0 %

-16,1 %

Poliklinikk

50 504

2 176

49 748

2 390

53 599

2 538

7,7 %

6,2 %

SUM

68 991

16 104

69 224

16 691

73 106

17 202

5,6 %

3,1 %

Liggedøgn

41 449

42 396

43 245

Utskrivningsklare pasienter
liggedøgn

174

605

444

Brutto månedsverk

550

563

562

Totale kostnader eksl. Pensjon (NOK tusen)
DRG-poeng pr månedsverk
Kostnad pr DRG-poeng

2,0 %
-26,6 %
-0,2 %

472 572

490 723

533 737

8,8 %

29

30

31

3,2 %

29 345

29 400

31 028

5,5 %

Fra 2016 til 2017 har klinikken økt antall opphold med 0,3 %. Fra 2017 til 2018 er total økning
på 5,6 %, hvorav økning i antall opphold på døgnbehandling utgjør 0,4 % og dagopphold utgjør
-0,4 %. Dagkirurgi er lagt på samme nivå som i 2017. Aktivitet på poliklinikk øker med 7,7 %.
Dette skyldes at klinikken budsjetterer med ISF-refusjoner fra Pusterommet fra og med 2018.
Klinikken øker også aktiviteten på poliklinikken gjennom flere mindre satsningsområder.
Produktivitet målt i DRG-poeng pr månedsverk har økt med 1,3 % fra 2016 til 2017. Budsjett
2018 ligger 3,2 % høyere enn 2017 på grunn av endringer i DRG-indeks. Kostnad (eksklusiv
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pensjon) pr DRG-poeng øker med 5,5 % fra prognosen i år til budsjett 2018. Dette skyldes i stor
grad at kostnadsbudsjettet øker med 33 MNOK i 2018 som følge av internhusleie.
5.3.8 Prosess
Arbeidet med budsjett 2018 har vært del av en kontinuerlig prosess med informasjon fra
ledelsen på dialogmøter om økonomisk status for klinikken, samt orientering om det
prognosearbeidet som gjøres månedlig med budsjettansvarlige ledere. Budsjettet er utarbeidet
av budsjettansvarlige ledere, i nært samarbeid med klinikkdirektør, avdelingssjefer og
controller. Det er avholdt månedlige oppfølgingsmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 gjennom
året, og gjennomført prognosemøter og budsjettmøter fra august og utover høsten. Orientering
om status for budsjettprosessen er jevnlig gitt i dialogmøter med tillitsvalgte og
klinikkhovedverneombud.

I mai ble det avholdt heldags strategiseminar med fokus på utnyttelse av sengekapasitet, hvor
deltagere var klinikkledelse, budsjettansvarlige ledere, tillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og
brukerrepresentant. På dialogmøte i august ble tillitsvalgte orientert om budsjettprosessen. I
september ble det avholdt heldags budsjettseminar med de samme deltagerne som på
strategiseminaret, hvor målet for samlingen var konkretisering av hvordan innspillene fra
forrige samling skal gjennomføres. I oktober og november ble det avholdt flere budsjettmøter
med ledere, hvor innspill og behov/ønsker ble registrert og kvalitetssikret, og plan for aktivitet
ble utarbeidet. 16. november ble det sendt ut presentasjon av budsjettforslaget til tillitsvalgte og
klinikkhovedverneombud, med risikoområder som bør vurderes. 17. november ble budsjettet
fremlagt og risikovurdert og drøfting ble gjennomført 22. november.

5.3.9 Risikovurdering
Medikamentkostnader ble vurdert til å utgjøre en betydelig risiko, mens kostnader knyttet til
innleie fra byrå ble vurdert til moderat risiko. Manglende oppnåelse av budsjetterte
sykerefusjoner og ISF-inntekt knyttet til Pusterommet ble vurdert til lav risiko. Det var enighet
om konklusjonen på møtet, og risikovurderingen ble signert av klinikkdirektør og
klinikkhovedverneombud.
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5.4 Kongsberg sykehus
5.4.1

Bakgrunn

Klinikk Kongsberg sykehus er et akuttsykehus som betjener et opptaksområde med en
befolkning på ca. 53.000 per 2017. Kongsberg Sykehus er organisert inn i 4 avdelinger Medisinsk avdeling, Akuttavdeling, Kirurgisk avdeling og avdeling for Fysio/Ergoterapi.
Klinikken Kongsberg Sykehus består av 360 ansatte, faste og vikarer.

Overordnet mål for budsjett 2018 er et realistisk budsjett i balanse. Utgangspunktet for budsjett
2018 er prognose for 2017. Alle ledere i klinikken har vært med i utarbeidelsen av avdelingens
budsjetter. Prognosen for 2017 og gjeldende bemanningsplaner har vært gjennomgått. Budsjett
og tiltak har vært tema i oppfølgingsmøter med linjeledere og avdelingsoverleger. Budsjett og
tiltak har også vært tema i samarbeidsmøter med klinikkhovedverneombud og
klinikktillitsvalgte jevnlig i 2017.

5.4.2 Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Tabell med utvikling fra 2016 til 2018 – kobling: 2 Mal tabeller budsjett 2018 UTKAST.xlsx

Klinikk Kongsberg Sykehus

Basisramme
ISF-inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader

Resultat
2016

Budsjett
2017

Prognose
2017

Endring
2018 2017

Budsjett
2018

115 929
167 135
12 076
23 045
318 185
32 522
1 080
3 211
278 797
0
3 304
2
318 916

91 036
175 472
11 646
14 934
293 088
30 993
905
3 104
255 147
0
2 941
0
293 090

91 036
171 960
9 586
15 018
287 600
29 168
601
2 281
263 802
0
2 976
0
298 828

85 255 -6,4 %
180 406 4,9 %
9 692 1,1 %
16 430 9,4 %
291 783 1,5 %
30 735 5,4 %
603 0,3 %
1 264 -44,6 %
241 881 -8,3 %
0
17 298 481,3 %
0
291 781 -2,4 %

-731

-2

-11 228

2 -100,0 %

Resultat

Året 2017 har vært preget av en pågående prosess for å tilpasse kostnadsnivå i forhold til
inntekter for klinikken, og arbeidet har gitt resultater. Prognosen for 2017 på 11,3 MNOK har
sin årsak i høyere lønnskostnader enn budsjettert for første halvår, i kombinasjon med
sviktende inntekter for flere fagområder i 2 tertial. I løpet av 3. tertial kunne klinikken vise til
lønnskostnader tilpasset rett nivå for klinikken og inntekter er i henhold til plan.

Klinikkens inntekter for budsjett 2018 er lagt på et realistisk nivå basert på inntektsutviklingen
for klinikken de siste 3 år. Det er også etablert en samarbeidsavtale innen Ortopedi med
Drammen Sykehus som vil bidra til en økning i ortopedisk virksomhet på Kongsberg Sykehus i
2018.
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Klinikk Kongsberg Sykehus har vært igjennom en gradvis bemanningstilpasning og redusert
klinikkens samlede lønnskostnader(fast og variabel lønn). Klinikken nå vise til en realisert
årsverksutvikling i årets siste 4 måneder som er i henhold til nivå for budsjettert bemanning i
2018. Klinikken har således 12 MNOK lavere lønnskost i budsjett 2018 enn i prognosen for
2017. Pensjonskostnader er 10 MNOK lavere i budsjett 2018 enn i prognosen for 2017.

Varekostnad holdes i hovedsak på samme nivå som for prognosen 2017, med en budsjettert
økning på legemidler med 0,4 MNOK og Ortopediske implantater 0,6 MNOK spesielt.

Andre driftskostnader inneholder en ny utgiftspost for internhusleie på 14,6 MNOK. Innføringen
av internhusleie er budsjettnøytral og klinikken har fått øket ramme tilsvarende med 14,6
MNOK.
5.4.3

Utfordringsbilde 2018

Den estimerte prognosen ved Klinikk Kongsberg Sykehus tilsier et underskudd på 11,3 MNOK.
Klinikken har hatt store inntektssvingninger igjennom året, noe som krever en kontinuerlig
ressursallokering tilpasset variasjonene dersom mulig. 2017 har vært spesielt utfordrende med
høy inngangsfart og høye lønnskostnader til og med 2 tertial 2017. I 3dje tertial reduserte
klinikken antall årsverk fra til 324 til 306 gjennom ulike tiltak for bemannings-tilpasning for
samtlige avdelinger. Ytterligere 7,8 årsverk overføres Drammen Sykehus januar 2018 som et
ledd i en utvidet samarbeidsavtale på legesiden.
Klinikk Kongsberg Sykehus har i 2018 et budsjett i balanse uten uløste utfordringer. Budsjettet
ansees som krevende og klinikken vil ha sterk fokus på årsverksutvikling og kostnadskontroll.

KS
1. Prognose 2017 (+ = positiv, - = negativ)

-11 225

Reversering av engangseffekter i 2017:

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018
Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Basisrammeendring Ortopediske leger
Strategisk satsning Ortopediske leger
Kostnadsreduskjon med oppstart 2017
Vekst i aktivitet inkl endringer i grouper
Produktivitetskrav/omfordeling ledermøte
Variable kostnader (reduksjon)

-11 225

-9 248
9 248
3 290
2 813
-800
5 922

3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

0

Resultatkrav

0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2018

0

Kobling til filen med oppsettet: 3 Gangfart inn i 2018 UTKAST.xlsx
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5.4.4 Styringsindikatorer
Klinikken har kontinuerlig fokus på kvalitet og har utviklet rutiner for kontinuerlig oppfølging av
fristbrudd og ventetider. Klinikken kan vise til en lav ventetid på 43 dager og andelen fristbrudd
har i gjennomsnitt siste 12 måneder vært på 0,4 %. Andel korridorpasienter er redusert fra 2,3
% til 1,0 %.

Styringsparametre

2016

KVALITET - Gj.snitt. ventetid
avviklet for pas. DAGER

Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

KVALITET - Fristbrudd ANDEL

KVALITET - Korridorpasienter
ANDEL

41
57
-16
1,1 %
0,0 %
1,1 %
2,3 %
0,0 %
2,3 %

2017
prognose
43
42
1
1,0 %
0,0 %
1,0 %
0,9 %
0,0 %
0,9 %

2018
budsjett
42
42
0
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

5.4.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Tekst og tabell med budsjett 2017 (endringer pr kategori).
Budsjett
2018

Klinikk Kongsberg Sykehus

Basisram m e

Salgs- og
driftsinntekter

- 196 565

Varekostnader

32 049

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

Gj.snitt
brutto
årsverk

263 801

2 976

320,0

- 10 175

14 649

0,0

0 Prognose 2017

11 225

- 91 036

1 Endring i basis 2017-2018

13 055

8 581

2 Pris og lønnsjusteringer

- 3 988

- 3 205

632

6 046

35

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

- 3 290

- 220

- 2 964

- 106

-6,1

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

- 3 261

- 220

- 2 935

- 106

-6,0

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017

- 7 496

- 28

- 28

-0,1
0,0
0,0
0,0

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017
34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018
40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018

- 17 002

- 1 927

141

- 15 345

129

-14,6

- 5 296
- 2 458

- 1 927

149
-8

- 3 868
- 2 450

349

- 205 988

32 603

- 9 028
241 363

- 220
17 683

-1,5
-5,3
0,0
-7,9
299,3

42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

- 9 248

Totalt

- 85 660

Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt endring i
årsverk.

Inntekter
Klinikk Kongsberg har en budsjettert med økte inntekter på 8,8 MNOK. Økningen skyldes
endring i pasientmix innen Ortopedi, årets grouper-beregning samt prisjustering av DRG.

Kostnader
Klinikk Kongsberg har en reduksjon i 20,7 årsverk fra prognose 2017 til budsjett 2018.
Nedtaket i årsverk er et resultat av klinikkens uløste utfordringer for budsjett 2017 som innebar
definerte tiltak innen beredskaps/bemanningstilpasning samt en økning i Ortopediske inntekter
gjennom utvidet samarbeid med Drammen Sykehus. I september gjennomførte Kongsberg
Sykehus en utjevning på 2 sengeposter med formål å optimalisere driften og øke pleiefaktor på
avdelingen samlet. I januar 2018 vil Kongsberg Sykehus overføre 7,8 årsverk til Drammen
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Sykehus, som et ledd i en ny samarbeidsmodell for å øke inntektene til Kongsberg Sykehus innen
Ortopedi.
For 2018 er det budsjettert 299,3 stillinger for Kongsberg Sykehus:
• 266 årsverk (fast ansatte)
• 13,5 rene vikarstillinger i tillegg til flere mindre vikariatstillinger som en utvidelse av
stillingsbrøk for allerede fast ansatte.
•

•

20 årsverk er avsatt til variable lønnskostnader (overtid/ekstravakt/variable tillegg):
o Klinikken har budsjettert i henhold til bruk av mertid/overtid siste tertial 2017.
o Engasjement redusert fra 2 til 1 ansatt.
o Annen lønn redusert med 1,6 MNOK i arbeidsgiveravgift.
o Uforutsette vakter redusert med 0,7 MNOK i grunnet Ortopedi-samarbeidet med
Drammen Sykehus.

Lønnskostnad på Innleie fra byrå er halvert da det er ansatt en timelønnet vikar på ett av
legeansvarene som et ledd i å redusere behovet for innleie fra byrå i 2018.

Omstillingstiltak i budsjett 2018

Klinikk Kongsberg Sykehus har ingen budsjetterte omstillingsprosjekter i 2018.
Aktiviteten 2017 har vært lavere enn plan for flere fagfelt, og klinikken har budsjettert aktivitet
for 2018 basert på analyser for realisert aktivitet siste 3 år.
Kongsberg Sykehus har i dag en lønnskostnad som er tilpasset den forventede inntekten for
klinikken 2018. Budsjettet for 2018 er i balanse og har hensyntatt kravene i oppdraget til
spesialist-helsetjenesten.
5.4.6

Bemanningsbudsjett

340,0

330,0

Bto Månedsverk

320,0

310,0

300,0

290,0

280,0

Jan
Bud 2018 295,8

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

295,4

297,0

297,0

296,0

296,1

299,6

308,3

310,5

300,5

298,5

296,9

2017

324,8

321,4

325,4

323,5

325,0

320,7

321,0

331,3

325,7

308,9

306,7

305,7

Bud 2017 320,5

319,1

315,5

313,0

307,1

305,9

309,3

316,9

319,0

308,4

306,3

306,0
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Kongsberg sykehus har i budsjettprosess 2018 hatt fokus på en fortsatt årsverksutvikling i tråd
med siste tertial 2017 og det er ikke lagt opp til årsverksvekst i budsjett 2018.
Se for øvrig punkt 5.4.5 for detaljer.
5.4.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018

Somatikk DRG-tabell:
Klinikk Kongsberg Sykehus

Prognose 2017

Faktisk 2016
antall

Poeng

antall

Budsjett 2018

Poeng

antall

% endring 2018

Poeng

antall

Poeng

Døgnbehandling

6 575

6173,5

6 375

6102,5

6 397

6273,0

0,3 %

2,8 %

Dagopphold

1 284

102,1

1293,0

105,0

1 293

126,9

0,0 %

20,8 %
11,1 %

Dagkirurgi

1 769

638,3

1 688

628,8

1 842

698,8

9,1 %

Poliklinikk

28 129

1185,6

29 254

1266,2

28 647

1280,6

-2,1 %

1,1 %

SUM

37 757

8099,5

38 610

8102,4

38 179

8379,3

-1,1 %

3,4 %

Liggedøgn

22 998

22 002

22 002

0,0 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn

840

398

398

-0,1 %

Brutto månedsverk

324

320

300

Totale kostnader eksl. Pensjon (NOK tusen)

257 191

DRG-poeng pr månedsverk
Kostnad pr DRG-poeng

255 290

-6,3 %
258 284

1,2 %

25,0

25,3

27,9

10,3 %

31 754

31 508

30 824

-2,2 %

om ikke passer).
Endringer i opphold
Kongsberg sykehus har budsjettert med 531 færre opphold i budsjett 2018 sammenlignet med
prognosen for 2017. En egen samarbeidsavtale mellom sykehusene Drammen og Kongsberg har
medført en dreining fra stor poliklinisk virksomhet til økt kirurgisk virksomhet innen fagfeltet
Ortopedi. Denne endringen vil gi færre opphold, men økte inntekter for Kongsberg Sykehus.
Grouper og endringer i DRG
Klinikken Kongsberg Sykehus har fått en beregnet grouper for 2018 på 4,1 MNOK. Effekten
beregnes basert på endring i vekter på ulike opphold og i 2018 fikk klinikken en økning i antall
DRG såfremt pasientmix forblir uendret fra idag. Klinikkens rammebevilgninger er tilsvarende
redusert med 3,4 MNOK. Kongsberg Sykehus har budsjettert med en økning i pris per DRG på
totalt 3 MNOK. Klinikkens rammebevilgning er redusert tilsvarende med 3 MNOK. Kongsberg
Sykehus vil derfor være mere sårbar for svingninger i pasientgrunnlaget i 2018 enn tidligere år.
DRG poeng pr årsverk viser en vekst på 10,3 %. Veksten må sees som en kombinasjon av
bemanningstilpasning/overførsel av årsverk(Ortopedi) til Drammen Sykehus og en positiv
groupereffekt for Kongsberg Sykehus.

Kostnadsutviklingen pr DRG viser en endring på -2,2 %. Endringen må sees som en følge av
lavere lønnskostnader og innføring av husleie på klinikknivå.
5.4.8

Prosess

Klinikk Kongsberg følger Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning. Tillitsvalgte og
verneombud har deltatt i tiltaksarbeidet. Klinikken gjennomførte risikomøte 15.11.2017 og
drøftingsmøte 16.11.2017. Budsjettet er sak i klinikkens AMU-møte 05.12.2017.
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5.4.9

Risikovurdering

Det er foretatt en vurdering knyttet til økonomisk risiko, herunder manglende oppnåelse av
planlagt aktivitet, manglende oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av
reduksjon i variabel lønn og manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det er vurdert
om budsjettet innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til
medarbeidertilfredshet, pasientsikkerhet, ventetider, fristbrudd, forløpstider kreft og
pasientopplevd kvalitet.
I risikovurderingen gjennomført 15.11.2017 er ingen områder vurdert som rød risiko.
5.4.10 Andre forhold

Reorganisering
Det planlegges en reorganisering av klinikken i 2018 innenfor de rammene som er lagt i budsjett
2018. Planleggingen vil pågå frem til iverksettelse som vil skje tidlig første kvartal 2018.
Det ble ikke innvilget nye satsningsområder for klinikken i budsjett 2018.
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5.5 Psykisk helsevern og rus
5.5.1

Bakgrunn

Klinikken har i 2017 et bruttobudsjett på NOK 1,599 MRD og 1811 brutto årsverk. Oppdatert
årsprognose viser et antatt merforbruk i 2017 på 6,7 MNOK.
Hovedelementene i budsjett 2018 er en redusert basisramme på 3,9 MNOK som følge av
overordnet produktivitetskrav på 0,3 %.

Videre er det i budsjettet lagt opp til etablering av øyeblikkelig hjelp-senger (KAD) innen psykisk
helsevern og rus i kommunene. Dette ble planlagt etablert fra 2017. PHR fikk i 2017 et
rammetrekk på 6,7 MNOK. Fordi det tok lengre tid enn planlagt for kommunene å bygge opp et
tilbud, ble halvparten av dette trekket tilbakeført klinikken i 2017. I 2018 trekkes det ut igjen,
altså med 3,4 MNOK
Som følge av den planlagte sammenslåingen av Blakstad og Lier, er det trukket ut 22,5 MNOK i
gevinstrealisering fra PHR’s basisramme. Som følge av at hele klinikken er under stor omstilling,
får klinikken tilbake 10 MNOK i omstillingsbidrag.

Poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble
innlemmet i finansieringsordningen innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 2017. Beregning av ISFrefusjonen skal følge samme hovedregler som innenfor ISF-ordningen for somatikken.
Refusjonsandelen er imidlertid ikke den samme, da det ved oppstart av ordningen ikke forelå et
tilstrekkelig kostnadsgrunnlag til å kunne angi hvor stor andel av de samlede kostnadene som
kom til å bli dekket av ISF-refusjonen. Utgangspunktet ble takstrefusjonsgrunnlaget (P-takstene)
hvor midlene ble overført til ISF fra 2017. Refusjonsandelen i 2017 antas å være om lag 20 %.
Det er lagt opp til en liten oppjustering for 2018 hvor det er overført 200 MNOK fra basisramme
til ISF på landsbasis. For VVHF/PHR utgjør dette 15,6 MNOK i rammetrekk og tilsvarende høyere
ISF-inntekt forutsatt samme aktivitetsnivå, altså budsjettnøytralt.
PHR har fått et tillegg i basisramme med 8 MNOK i aktivitetsmidler, tiltenkt aktivitetsøkende
tiltak.
Oppsummert har klinikken fått en reduksjon i basisrammen på 11,8 MNOK.

Budsjettet er drøftet med tillitsvalgte og vernetjenesten i to møter 20. november og 4. desember.

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

5.5.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Psykisk helse og rus

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

Basisramme

1 474 593

1 415 350

1 415 350

1 477 618

4,4 %

ISF-inntekter

0

99 032

88 796

108 692

22,4 %

Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader

24 731

22 071

23 550

29 432

25,0 %

184 901
1 684 225
57 454

62 911
1 599 364
46 515

56 532
1 584 228
49 895

46 581
1 662 323
46 120

-17,6 %
4,9 %

58 771
12 420
1 539 848

55 253
2 025
1 466 412

52 219
5 008
1 456 112

60 382
519
1 417 681

15,6 %
-89,6 %

0

0

0

0

34 366
11
1 702 870

29 159
0
1 599 364

27 694
0
1 590 928

137 621
0
1 662 323

-18 645

0

-6 700

Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

-7,6 %

-2,6 %
396,9 %
4,5 %

0 -100,0 %

Resultatet for 2016 endte med et merforbruk på 18,6 MNOK. Mye av merforbruket var knyttet til
gjestepasientoppgjør, tiltaket Strandveien boliger og høyt forbruk av variabel lønn. Budsjettet
for 2017 innebar en reduksjon i basisrammen med 3,7 MNOK. De negative resultatene fortsatte
godt inn i 2017. Resultatet pr 31.08.17 viste et merforbruk på 16,6 MNOK. Igangsatte tiltak ga
positiv effekt. Dette er nærmere beskrevet under.
Det har gjennom året 2017 vært jobbet mye med tiltak for å redusere lønnskostnader og øke
polikliniske inntekter. Oppsummert bygger tiltakspakken på følgende elementer:
- Reduksjon i kapasitet på DPS døgn (dels reduksjon i liggetid og dels reduksjon i
overkapasitet)
- Tilpasse bemanning til aktivitet
- Styrkning av ambulant og poliklinisk aktivitet
- Etablering av psykoseenhet ved ADPS Sikta
- Bedret pasientflyt og forløpsstyring
- Midlertidig styrket døgnkapasitet Lier
- Økte polikliniske inntekter/økt aktivitet og kodeforbedring

I tillegg ble tiltaket Strandveien boliger avviklet i juni etter langvarig dialog med Asker og
Bærum kommuner.

Tiltakene har gitt god effekt og har medvirket til å bedre den økonomiske situasjonen, med
positive månedsresultater gjennom høsten. Årsprognosen for 2017 viser et antatt merforbruk
på 6,7 MNOK.
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5.5.3

Utfordringsbilde 2018

PHR
1. Prognose 2017 (+ = positiv, - = negativ)

-6 700

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018

-6 700

Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Rammetrekk - produktivitetskrav
Rammetrekk ø-hjelp (KAD) sfa samhandlingsreform
Rammetrekk sfa sammenslåing Blakstad/Lier
Styrkning ramme sfa omstillingsbidrag
Styrkning ramme sfa aktivitetsmidler
Diverse (justering vakanser/variabel lønn)
Omstillingstiltak med oppstart 2017
Omstillingstiltak med oppstart 2018

-3 900
-3 400
-22 500
10 000
7 986
-6 975
11 254
14 235

-0

3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

Det er prognostisert med et merforbruk for 2017 på 6,7 MNOK. Budsjett 2018 innebærer
oppsummert et netto trekk i basisrammen med 11,8 MNOK. I sum gir dette en utfordring på 18,5
MNOK.
I posten «Diverse» er det tatt høyde for en rekke justeringer i forhold til vakanser.
Dette gir en korrigert utfordring på 25,5 MNOK.

Det er i 2017 gjennomført en rekke tiltak (beskrevet over) som gir en helårseffekt i 2018 med
11,3 MNOK. Videre er sammenslåing av Blakstad/Lier i 2018 beregnet å ha en effekt på 14,2
MNOK.

Det er ingen uløste utfordringer i budsjettet, men budsjettet er forbundet med en viss risiko. For
ytterligere detaljer vises det til eget avsnitt om risiko under.
5.5.4

Styringsindikatorer

Styringsparametre
KVALITET - Gj.snitt. ventetid
avviklet for pas. DAGER
KVALITET - Fristbrudd ANDEL

HR - AML-brudd ANTALL
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2016
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

47
50
-3
0,2 %
0,0 %
0,2 %
8 769
7 500
1 269

2017
prognose
47
45
2
0,3 %
0,0 %
0,3 %
8 800
6 587
2 213

2018
budsjett
45
0,0 %
6 600
-
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Myndighetskravet til ventetid innenfor psykisk helse og rus er maksimalt 45 dager.
Gjennomsnittet for 2017 ligger an til å ende litt over kravet. Det jobbes for at ventetiden i 2018
skal komme under 45 dager. Det er høsten 2017 satt i verk tiltak spesielt innen Barne- og
ungdomspsykiatrisk avdeling, som er avdelingen med høyest ventetid.
Det er svært få pasienter som opplever fristbrudd i PHR, og det jobbes for at dette ikke skal
oppstå i 2018.

Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene har ligget stabilt høyt i 2016 og 2017. Det er satt som
mål å få ned antall brudd med 25 % i 2018. 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. Det er planlagt et tett samarbeid med HR for å få til
dette. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp i klinikkens AMU.
5.5.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Psykisk helse og rus
0 Prognose 2017
1 Endring i basis 2017-2018
2 Pris og lønnsjusteringer

Basisramme

7 883

- 1 415 350

26 667

- 29 206

- 13 477

- 33 063

Salgs- og
driftsinntekter

- 168 878

Vare-kostnader

107 121

Andre
driftskostnader

Lønnskostnader

Netto finans

Gj.snitt
brutto
årsverk

1 457 296

27 694

- 53 652

109 525

1 770,1
0,0

- 16 474

2 142

33 420

498

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

- 7 256

6 072

- 6 427

- 6 686

- 214

-20,3

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

- 4 769

420

- 5 696

- 119

626

0,0

93
- 933

5,2
-25,5
0,0
0,0

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017

8 769
- 11 255

5 652

- 731

8 676
- 15 243

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018

- 13 818

- 5 424

4 184

- 12 696

118

-36,8

40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Justeringer av driftsmessig karakter i 2018
45 Endring internhandel i 2018

2 028
- 2 393
- 14 235

1 927
325
- 72

- 744
56
- 3 514

203
- 2 755
- 10 144

643
- 19
- 506

- 7 604
- 184 704

8 386
107 020

1 417 681

137 621

1,2
-10,1
-27,8
0,0
0,0
1 713,1

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017
34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

Totalt

782
- 1 477 618

Som nevnt over innebærer budsjettet en utfordring på 25,5 MNOK etter at diverse justeringer er
foretatt (tiltakskategori 30+31+40+41+45). Omstillingstiltak som allerede er igangsatt i 2017 gir
en mereffekt på 11,2 MNOK i 2018 (tiltakskategori 32). Nye omstillingstiltak planlagt
gjennomført i 2018 gir en effekt på 14,2 MNOK (tiltakskategori 42).
Budsjettet innebærer en reduksjon i antall brutto årsverk med 57. Av dette utgjør avviklingen av
Strandveien 11 årsverk. Resten er i hovedsak knyttet til variabel lønn.

Omstillingstiltak og uløst utfordring – spesifikasjon og videre prosess
Psykisk helse og rus

Budsjett
2018

32_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017

- 11 255

10639 - PHR Etablering av psykosepost ADPS SIKTA
10637 - PHR Reduksjon døgn
10645 - PHR Styrkning DPS poliklinikk/ambulant

10 736
- 31 945
9 954

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
10611 - PHR Sammenslåing Blakstad/Lier
Totalt

Postadresse:
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Basisramme

Salgs- og driftsVare-kostnader
inntekter

Andre driftskostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

- 731

- 15 243

- 933

-25,5

6 417
- 765

- 731

10 736
- 36 638
10 659

- 993
60

17,0
-57,7
15,2

- 14 235

- 72

- 3 514

- 10 144

- 506

-27,8

- 14 235
- 25 490

- 72
5 580

- 3 514
- 4 245

- 10 144
- 25 387

- 506
- 1 439

-27,8
-53,3
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Org. Nr: 894.166.762

5 652
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Av total utfordring på 25,5 MNOK løses 11,3 MNOK gjennom tiltak allerede igangsatt i 2017.

Det er gjennomført en reduksjon av døgnkapasitet, hovedsakelig innenfor DPS-området. Det har
gjennomgående vært lavt belegg på DPS’ene målt gjennom de siste 5 årene.
Utvikling sengekapasitet DPS
Antall senger
Offisiell kapasitet
138,0
Faktisk bruk av senger 2013-17
105,8
Planlagt kapasitet
97,0
Ny ramme for senger pr desember 2017
90,0
Faktisk bruk av senger okt-nov 2017
76,6

Tabellen over viser at DPS’ene hadde et faktisk sengeforbruk på nesten 106 senger, men 138
senger totalt. Det var betydelig forskjeller mellom DPS’ene både mht. innleggelser, liggetid og
pasienter overført fra sykehusene. Planlagt kapasitet i omstillingsarbeidet justerte for noen av
forskjellene og reduserte kapasitet til 97 senger. I dag forbrukes 76,6 senger av dette dvs. 85 %
av justert kapasitet.
Utvikling sengekapasitet

Offisiell kapasitet jan 2017
Midlertidig økning
Faktisk bruk av senger (okt-nov 2016)
Planlagt kapasitet
Psykosepost Sikta

Antall senger
Blakstad
Lier
86
71
123

Sum
53
6
47

139
6
118
123
7

Sykehusene har en kapasitet på 139 senger. Denne er økt med 6 senger i forbindelse med
utfordringer med spesialistdekning i Drammen DPS. Disse 6 sengene er altså ikke en del av
ordinær sykehuskapasitet.

Faktisk bruk av senger ligger nå på 118 senger og vi har planlagt en kapasitet på 123 senger ved
Blakstad i 2018 etter flytting. I tillegg kommer sengene ved Psykoseposten på Sikta med 7
senger, dette gir en reduksjon i kapasitet på 6,5 % fra dagens nivå. Denne reduksjonen kan i all
hovedsak forklares ut fra at akuttseksjonene på Blakstad er organisert med mottak. Mottakene
har spesialister i front og gir raskere avklaring av pasienter innlagt. Dette gir igjen færre
liggedøgn og behov for færre senger i akuttaksen på sykehuset. Lier har hatt en slik løsning i
flere år, mens Blakstad opprettet dette medio september 2017.

Psykoseposten Sikta tar imot pasienter fra mottak og akuttseksjonene ved Blakstad og Lier og er
et alternativ til lengre opphold på akuttseksjonene. Dette avlaster akuttseksjonene ytterligere.
Fordeling av senger på områder er vist under. Vi har samlet sett styrket psykosekapasitet og
redusert kapasitet på akutt. Dette er i tråd med forløpsanalysene.
Planlagt sengekapasitet sykehus 2018
Mottak
Akutt
Psykose inkl. UFU
BET + SUA
Alder
Sum
Psykose SIKTA
Sum inkl SIKTA

Ant senger
12
36
46
9
20
123
7
130

Faktisk bruk av sengeplassene både innenfor DPS og sykehus følges opp kontinuerlig.
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Samtidig styrkes poliklinisk og ambulant kapasitet, blant annet ved etablering av såkalte FACTteam (Fleksibel Assertive Community Treatment). Dette er aktivt oppsøkende
samhandlingsteam, som forutsetter i tett samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og
førstelinjetjenesten. DPSene begynner å arbeide etter metodikken og inkludere pasienter fra og
med 01.12. 2017. Målgruppen er pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og i første omgang vil
storforbrukere av døgntjenester blir prioritert for oppfølging. Parallelt med at driften etableres
ved DPS, pågår dialog og forhandlinger med kommunene om å etablere funksjonelle
samhandlingsmodeller. I uke 50 har samtlige kommuner tatt stilling til hvordan de vil
samarbeide om å utvikle FACT-oppfølging for pasienter med behov for det. Det forventes å
foreligge samarbeidsavtaler med kommunene innen 15.01.18, og de fleste har gitt positive
signaler om at de ønsker å søke tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet med søknadsfrist 1.
februar 2018.

I tillegg er det etablert en psykoseenhet ved Asker DPS SIKTA. Enheten er en områdefunksjon og
er etablert på grunn av høyt press på psykoseplasser. Tiltaket vil bedre pasientflyten og hindrer
opphopning av pasienter på akuttenhetene i sykehuspsykiatrien.
I sum gir disse tiltakene en nettoeffekt på 11,3 MNOK i reduserte kostnader

Videre gir planlagt sammenslåing av Blakstad og Lier i 2018 en effekt på 14,2 MNOK i reduserte
kostnader.
5.5.6

Bemanningsbudsjett

2000
1950
1900

Bto Månedsverk

1850
1800
1750
1700
1650
1600
1550

Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Bud 2018 1693,2 1688,5 1694,4 1692,7 1688,2 1690 1711,9 1815,5 1815,4 1697,2 1686,7 1683
2017

1793,5 1773,7 1779,1 1778,2 1758,2 1758 1771,4 1851,5 1830,2 1719,6 1701,5 1701

2016

1819,8 1813,5 1811,1 1808,9 1801,2 1802,2 1848,1 1935,6 1943,3 1806,8 1786,8 1802,8

Samlet sett innebærer budsjettet en reduksjon av brutto årsverk med 57. Av dette utgjør 26
årsverk tiltak som allerede er igangsatt i 2017, herav +17 årsverk etablering psykosepost SIKTA,
-58 årsverk reduksjon øvrig døgnkapasitet og +15 årsverk styrkning poliklinikk/ambulant.
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Videre er sammenslåingen av Blakstad og Lier i 2018 planlagt å gi en reduksjon i antall årsverk
med 28.
Differansen som gjenstår er mindre justeringer og tilpasninger.
5.5.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017
Prognose
2017

% endring
2017

Psykisk helse og rus

2016

Poliklinsk konsultasjoner

240 123

220 000

230 240

4,7 %

Liggedøgn

104 829

99 240

97 658

-1,6 %

ISF-poeng

--

44 100

46 173

4,7 %

454

469

481

2,6 %

422 451

425 315

438 621

3,1 %

529
1 759

469
1 933

478
1 905

2,0 %
-1,5 %

Brutto årsverk (poliklinikker)
Total kostnader i budsjett (poliklinikker) TNOK
Antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk
Kostnader pr konsultasjon (hele kroner)

Budsjett 2018

Det er forutsatt 4,7 % vekst i poliklinisk aktivitet og ISF-poeng i budsjett 2018 i forhold til
prognose 2017. Veksten er i tråd med forutsetningen om at psykisk helse og rus skal ha en
større vekst enn somatikk.

Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser fra
døgnbehandling til poliklinikk.

Fra 2016 til 2017 er det tilsynelatende en vesentlig reduksjon i produktivitet (antall polikliniske
konsultasjoner pr årsverk). Dette skyldes endring i tellemåte i forbindelse med overgang til
innsatsstyrt finansiering (ISF). Det samme gjelder endring i kostnad pr konsultasjon fra 2016 til
2017. Det er lagt opp til en produktivitetsvekst i 2018 med 2 %.
5.5.8

Prosess

Det er i 2017 blitt avholdt en budsjettsamling der budsjett 2018 har vært tema. Deltakere på
samlingen var klinikkens ledergruppe, controllere, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten.
Samlingen ble avholdt 28. september. Klinikktillitsvalgte og vernetjenesten er i tillegg holdt
orientert i dialogmøte 16. oktober. Videre er det avholdt drøftingsmøter 20. november og 4.
desember.

I siste drøftingsmøte 4. desember ble fordeling av tillegg i basisramme drøftet. Det var enighet
om klinikkdirektørens vurdering at hovedtyngden av dette gikk til å finansiere ikke innplasserte
ansatte i Drammen DPS og ved Blakstad. Det innebærer at det frigjøres midler til økt aktivitet
ved DDPS og sykehuspsykiatrien. Beløpet som fordeles til dette er 6 MNOK.

Fra tillitsvalgte og vernetjeneste gis det i hovedsak tilslutning til arbeidet, men det er bekymring
for: Hastighet i omstillingen, reduksjonen av døgnplasser i sykehuspsykiatrien spesielt og
gjennomføringen av samling av sykehuspsykiatrien. I tillegg påpekes det at klinikken må
fokusere mer på arbeidsmiljøtiltak i 2018.
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I PHR har vi gjennomført 3 utvidede ledermøter med ledere på nivå 3 og 4. Den fjerde og siste
samlingen gjennomføres torsdag den 7/12. På samtlige møter har klinikkdirektør og
omstillingsteam fokusert på innretning i omstillingsarbeidet og rammene for budsjett 2018.
5.5.9

Risikovurdering

I forkant av det første drøftingsmøtet, ble det gjennomført en risikoanalyse der representanter
fra klinikkledelse, controlleravdeling, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten deltok. Møtet fant
sted 14. november.

Risikoanalysen har konkludert med tre vesentlige risikoområder, hvor risikoen er knyttet til
økonomisk merforbruk for to av områdene samt risiko for redusert medarbeidertilfredshet for
ett område:
1) Gjennomføring av planlagte tiltak ved Blakstad
2) Medarbeidertilfredshet ved Blakstad
3) Gjennomføring av planlagte tiltak ved BUPA

Av dette finnes det tilfredsstillende tiltak til punkt 3. To av områdene er fortsatt på rødt etter
planlagte tiltak, det vil si risiko for merforbruk på Blakstad samt risiko for redusert
medarbeidertilfredshet på Blakstad. Det er avsatt ressurser til tett oppfølging av begge områder.

Det har i drøftingsmøte 20.november fremkommet en protokolltilførsel etter første
drøftingsmøte knyttet til høy risiko for redusert pasientsikkerhet ved Blakstad, et område som i
risikoanalysen ble vurdert til lav risiko. Følgende organisasjoner stiller seg bak denne
protokolltilførselen: Den norske legeforening YLF, Den norske legeforening OLF, Norsk
psykologforening, Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen, Samfunnsviterne

Arbeidsgivers syn er at risiko for redusert pasientsikkerhet er lav grunnet følgende forhold:
- Opprettelse av mottaksenhet ved Blakstad, som innebærer raskere avklaring av
pasienter innlagt for øyeblikkelig hjelp.
- Styrket psykoseområdet gjennom etablering av psykoseenhet på SIKTA
- Innføring av nye og bedre bemanningsplaner på Blakstad
- Den faktiske bruken av senger på døgn er langt lavere en oppgitt sengekapasitet, spesielt
innen DPS-området. Hoveddelen av reduksjonen i sengeantallet gjelder senger som ikke
er i bruk.
- Opprettelse av FACT (ambulante team) i samarbeid med kommunene. Sengekapasitet er
dimensjonert ut i fra at vi forventer at det vil ta tid for å få effekt av tilbudet på behovet
for døgnbehandling.
- DPSene er imidlertid i gang med å følge opp pasienter ut fra FACT tilnærming, fra første
halvdel i 2018. Vi forventer derfor en gradvis bedring av pasientforløpene for de sykeste
pasientene.
- Administrerende direktør har avsatt omstillingsmidler med 10 MNOK til PHR.

I nytt drøftingsmøte 4.desember påpekte klinikkdirektør at klinikk har løpende og daglig
oversikt over kapasitetsbehov og -bruk i klinikken. Denne oversikten skal deles med tillitsvalgte
for både å vise at kapasitetsbehovene dekkes og for å vise at man setter i gang nødvendige tiltak
dersom det oppstår utfordringer på kapasitetssiden. Monitorering omfatter også pasientforløp i
sykehuspsykiatrien og mellom sykehuspsykiatrien og DPS.
I tillegg ble det i ny rammetildeling fordelt 6 MNOK til omstillingen.
Klinikkdirektørs vurdering:
Klinikkdirektør deler organisasjonenes vurdering av risikoområder som påpekt ovenfor, men
mener at dimensjoneringen av sengekapasitet er forsvarlig og riktig. Den kontinuerlige
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monitoreringen av sengekapasitet gir større styringsrom enn tidligere, og gjør det mulig å bruke
kapasitet på tvers av avdelinger ved behov.

Klinikkdirektør mener at klinikkens tjenestetilbud ville blitt skadelidende om nedskjæringer
skulle gjøres på områder hvor det vurderes at det ikke er overkapasitet, slik som man har funnet
stabilt over 4 år på DPS døgn.
5.5.10 Andre forhold

Som nevnt er det avholdt to drøftingsmøter knyttet til budsjett 2018. Når det gjelder
sammenslåing av Blakstad og Lier, er det et tiltak som har vært igjennom en lang og omfattende
prosess.
Det vises til styresakene 42/2015, styresak 57/2015 og 11/2017.
Prosessen med sammenslåing kan beskrives gjennom følgende tidslinje:
Vinter 2017

17.1. og 19.1.17
13.2 og 15.2.17
3.4.17
16.6.17
22.6.17
26.6.17
29.6.17
11.7.17
16.8.17
21.8 og 24.8.17
31.8 og 4.9.17
25.9.17

Arbeidet med implementering av ny organisasjonsmodell og forventet
gevinstrealisering
Drøftingsmøte – ny organisasjonsmodell
Drøftingsmøter vedrørende implementering av ny organisasjonsmodell
Drøftingsmøte vedrørende kompetanse, bemanning, vaktordninger etc
Dialogmøte om mulige endringer i organisering
Planlagt drøftingsmøte om endringer – avlyst på grunn av mangelfullt
forarbeid fra arbeidsgiver
Korrigert drøftingsnotat sendes ut
Gjennomføring av ROS-analyse med reduksjon av akuttplasser
Brev fra tillitsvalgte – Bekymring over kutt i akuttpsykiatrien
Tilsvar fra klinikkdirektør
Drøftingsmøter gjennomføres – det nedsettes partssammensatt
arbeidsgruppe for å konkretisere tiltak for å redusere risiko
Arbeidsmøte partssammensatt arbeidsgruppe
Drøftingsmøte ny organisasjonsmodell med bemannings- og
kompetansekrav

Øvrige drøftingsmøter som omhandler bemannings – og kompetanseplaner, og innplassering av
medarbeidere, er ikke med i oversikten.
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5.6 Klinikk for medisinsk diagnostikk
5.6.1

Bakgrunn

Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) utfører diagnostiske undersøkelser som ledd i
utredning av pasienter. De diagnostiske undersøkelsene gjøres innen radiologi, nukleærmedisin,
medisinsk biokjemi, immunologi/ transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi.
Klinikken er organisert på tvers av de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken.
Bildediagnostikk, biokjemi og immunologi/ transfusjonsmedisin utføres ved alle de fire
somatiske sykehusene. Mikrobiologi er lokalisert i Bærum og Drammen, mens patologi kun er
lokalisert i Drammen. Klinikkens avdeling for mobile elektromedisinske tjenester drifter
mammografibusser som brukes over hele landet, som ledd i det nasjonale screeningprogrammet
for brystkreft.
Gjennomsnittlig brutto månedsverk for klinikken i 2017 er 615 månedsverk.

Klinikkens prognose for 2017 er et underskudd på 8,7 MNOK. Underskuddet skyldes
hovedsakelig lavere polikliniske inntekter enn budsjettert innen medisinsk biokjemi,
mikrobiologi og bildediagnostikk. Innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi har aktiviteten
ligget godt under tidligere års aktivitetsvekst samtidig som den sesongbetonte aktivitetsveksten
(influensadiagnostikk og PCR-aktivitet) ikke har inntruffet som forventet mot slutten av året.
Innenfor bildediagnostikk har nedetid på enkelte lab’er og mangel på radiologkapasitet medført
lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert.

Varekostnadene ligger under budsjett og er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert
innenfor medisinsk biokjemi.

Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne håndtere akseptable vente- og svartider.
Prognose for totale lønnskostnader inkl. innleie viser et merforbruk på ca. 2,1 MNOK. Brutto
månedsverk ligger 6 månedsverk over budsjett. Overforbruket av lønnskostnader er knyttet til
Avdeling for Bildediagnostikk. Klinikken har hatt et relativt høyt sykefravær noe som har
medført en økning i vikar- og overtidsbruk. I tillegg har aktivitetsøkningen medført noe økt
bemanningsbehov i enkelte seksjoner.
Klinikken har i 2017 hatt et høyere sykefravær enn fjoråret. Sykefraværet (pr. september) har
vært over måltallet. 7,6 % sykefravær mot måltallet 6,3 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for
perioden har vært på 2,6 % og langtidsfraværet på 5,0 %. Sammenlignet med samme periode i
fjor viser sykefraværsprosenten en økning på 1,5 % -poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i
langtidsfraværet. Sykefraværet viser en nedgang fra begynnelsen av året, fra 9,2 % i januar til
7,1 % i september.

Aktiviteten har så langt vært høyere enn foregående år, og det har vært en utvikling der
ressurskrevende undersøkelser på inneliggende pasienter øker mest.

Klinikktillitsvalgte og hovedverneombud har, gjennom dialogmøter høsten 2017, blitt orientert
om klinikkens økonomi og budsjettarbeid. I tillegg har tillitsvalgte vært involvert i avdelingenes
budsjettprosesser. Budsjettet er risikovurdert og drøftet sammen med de tillitsvalgte og
hovedverneombud.
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5.6.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018

I 2016 hadde klinikken et resultat på 2,2 MNOK i overskudd. Overskuddet var knyttet til økning i
polikliniske inntekter utover budsjett i Avdeling for laboratoriemedisin med en økning i
influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet (genbasert diagnostikk). Klinikken hadde i 2016
budsjettert med stillinger som ikke var bemannet gjennom hele året grunnet manglende
tilgjengelig kompetanse i markedet. I tillegg var det for flere avdelinger ikke tilgjengelig
vikarressurser i markedet på kort sikt ved fravær.
Det har vært en økning i polikliniske inntekter fra 2016 til 2017, hvor økningen er knyttet til
Avdeling for laboratoriemedisin.

Fra og med 01.01.17 ble det innført nøytral merverdiavgift for statlige helseforetak. Dette
medfører at helseforetak/sykehus får kompensert inngående merverdiavgift på innkjøpte varer
og tjenester, og at vare- og andre driftskostnader for 2017 er netto kostnader mens regnskapet
for 2016 viser brutto kostnader (varekost inkl. mva).
Det var for 2017 budsjettert med en reduksjon i innleie av radiologer, men på grunn av
manglende tilgjengelig kompetanse i markedet har det blitt benyttet innleie i 2017 på omtrent
samme nivå som 2016.

Endring i lønnskostnader fra 2016 til 2017 skyldes økte refusjoner fra det offentlige (syke- og
fødselspenger) og en reduksjon i pensjonskostnader (31,1 MNOK) med tilsvarende økning i
ramme da pensjonskostnadene er budsjettnøytrale for klinikken. Det har fra 2016 til 2017 vært
en total økning på 19 årsverk. Økningen er en kombinasjon av økt overtid- og vikarbruk i
forbindelse med sykefravær og en reell økning i årsverk pga økt aktivitet.

Klinikkens prognostiserte resultat for 2017 viser et underskudd på 8,7 MNOK. Underskuddet
skyldes i hovedsak polikliniske inntekter under budsjett innen medisinsk biokjemi, mikrobiologi
og bildediagnostikk. Prognose for inntekter viser et negativt avvik på 14,1 MNOK hvorav 9,7
MNOK er knyttet til Avdeling for laboratoriemedisin og 4,4 MNOK er knyttet til Avdeling for
bildediagnostikk. Avvikene er knyttet til en lavere aktivitetsøkning enn budsjettert.
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Prognosen for varekostnad 2017 viser positivt avvik på 6,1 MNOK, og er hovedsakelig knyttet til
lavere aktivitet innen medisinsk biokjemi enn budsjettert.

De totale lønnskostnadene inkludert innleie har en prognose på et merforbruk på 2,1 MNOK.
Innleid arbeidskraft har isolert sett et overforbruk på 1,8 MNOK. Avviket er knyttet til innleie av
radiologressurser for å kunne håndtere akseptable vente- og svartider, da det har vært vanskelig
å rekruttere faste ansatte med den rette kompetansen.
De vesentligste endringene for klinikken fra prognose 2017 til budsjett 2018 er innenfor
polikliniske inntekter, varekost og lønnskostnader.

Det er lagt inn en økning i polikliniske- og egenandelsinntekter på totalt 12,4 MNOK (herav
prisvekst på egenandeler tilsvarende 0,6 MNOK). Økningen ligger hovedsakelig innen
mikrobiologi, medisinsk biokjemi og bildediagnostikk med henholdsvis 4,1 MNOK, 3,7 MNOK og
5,7 MNOK. Økningen er knyttet til forventet aktivitetsøkning innen poliklinikken og
driftsendringer i avdelingene. Innenfor patologi er det budsjettert med en inntektsreduksjon på
1,3 MNOK grunnet usikkerhet rundt justering av takster og takstbruk.

Det er budsjettert med en økning i varekost knyttet til økt aktivitet tilsvarende 7,3 MNOK hvorav
prisveksten på 2 % utgjør 2,3 MNOK.

Klinikken har i 2017 budsjettert med stilinger som ikke ble besatt før utover i året grunnet
manglende tilgjengelig kompetanse i markedet. Dette gjelder hovedsakelig Avdeling for
laboratoriemedisin, og det er budsjettert med helårseffekter av disse stillingene for 2018. I
tillegg er det budsjettert med noe ressursøkning innenfor Avdeling for patologi.
Pensjonskostnadene er budsjettnøytralt for klinikken, men medfører isolert en reduksjon i
lønnskostnadene på 13,1 MNOK da satsen går ned fra 23 % til 17 % i 2018 med et tilsvarende
trekk i ramme. Det er lagt inn lønnsvekst på 3 %.
Det er i 2018 budsjettert med en vridning fra innleie til fast ansatte grunnet helårseffekter av
ansettelse av radiologer i 2017. Det er fremdeles tatt høyde for noe innleie av radiologvikarer
tilsvarende 1,5 MNOK.
Klinikken har ved budsjettleveranse tiltak på 6,5 MNOK som ennå ikke er ferdig utarbeidet.
Tiltaket er knyttet til Avdeling for bildediagnostikk og ligger ved budsjettleveranse under
lønnskostnader. Det vil jobbes med kartleggingsprosesser og ses på arbeidsflyt og
arbeidsprosesser gjennom 2018.

Internhusleie innføres fra 01.01.18 og medfører isolert sett en økning i Andre driftskostnader på
24,3 MNOK. Ordningen skal være budsjettnøytral for klinikkene og det er gitt en økning i ramme
på tilsvarende beløp.
5.6.3

Utfordringsbilde 2018

Klinikkens aktivitet er hovedsakelig rammefinansiert, men har også noe aktivitetsbaserte
polikliniske inntekter. I 2017 var polikliniske- og egenandelsinntekter 32 % av de totale
inntektene til klinikken.

Det har vært en aktivitetsøkning fra 2016 til 2017 for alle avdelingene. Klinikken har i 2017 sett
en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til økningen i inneliggende aktivitet på
bekostning av poliklinisk aktivitet. Samt at klinikken erfarer endring fra enkle til mer
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ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Avdeling for
bildediagnostikk opplever spesielt en økning i ressurskrevende undersøkelser innen
radiologiske intervensjonsundersøkelser og blant de tyngste undersøkelsene innenfor hver
modalitet. Klinikken vil alltid prioritere nok ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å
sikre forsvarlig lave vente- og svartider inn i pasientforløpene i somatikken fremfor ressurser til
optimal inntektsgivende aktivitet; poliklinikken. Økningen i aktivitet tilknyttet inneliggende
pasienter medfører en vridning av ressurser fra poliklinikken til inneliggende pasienter. De
polikliniske inntektene for 2017 har vært lavere enn budsjettert da aktivitetsveksten innen både
mikrobiologi og medisinsk biokjemi har vært lavere enn tidligere år. Økt poliklinisk aktivitet er
heller ikke oppnådd innen bildediagnostikk pga manglende radiologkapasitet, nedetid på
enkelte lab’er gjennom året og prioritering av ressurser til inneliggende pasienter.
Det er stort fokus på at de kliniske avdelingene utnytter klinikkens ressurser optimalt. For å
oppnå dette må det være en kontinuerlig dialog mellom de kliniske avdelingene som rekvirerer
undersøkelser og behandlinger, og klinikkens avdelinger som utfører. Klinikken vil videreføre
arbeidet med å kvalitetssikre henvisningsgrunnlag og optimalisere gjennomføringen av
pasientforløpet i samarbeid med de somatiske klinikkene, og jobbe for å redusere
varekostnadene.

Innenfor laboratoriefagene og radiologi er det konkurranse med private laboratorier og
institutter. Klinikken må kunne yte god service for ikke å tape i denne konkurransen, noe som
blant innebærer bruk av elektroniske henvisninger/svar, samt lave vente- og svartider. Dette
krever effektive rutiner og implementering av elektronisk rekvirering (IHR). IHR er en tjeneste
som ennå ikke er implementert i stor nok utstrekning. Klinikken har jobbet aktivt med dette
siden 2013, og fokuset må videreføres i 2018 for å sikre rekvirenter fremover for å kunne
opprettholde den polikliniske aktiviteten og analyserepertoaret.
Manglende MTU- og IKT-investeringer gir risiko for forsinket diagnostikk og mindre effektiv
drift. Klinikken er den mest utstyrsavhengige klinikken av alle. Gammelt medisinsk-teknisk
utstyr gir driftsforstyrrelser ved de fleste avdelinger og kan medføre store økonomiske
konsekvenser ved driftsstopp. Klinikken er avhengig av at det stilles midler til rådighet for
fornyelse i 2018 for å få erstattet viktig utstyr, og for å kunne utnytte de
effektiviseringsmulighetene som finnes. Klinikken har innmeldt et omfattende behov for MTU
både for nærstående brekkasje og nyinvesteringer.

I 2017 har det vært ufrivillig ledighold av stillinger, hovedsakelig i Avdeling for
laboratoriemedisin, pga manglende tilgjengelig kompetanse i markedet, både for å bemanne
budsjetterte stillinger fra årets begynnelse og for å dekke opp fravær ved sykdom/permisjon på
kort sikt. Det er i 2018 budsjettert med bemanning av stillingene som har blitt ufrivillig
ledigholdt i deler av 2017.

Budsjettet baserer seg i all hovedsak på videreføring av omtrent samme aktivitetsnivå som 2017
for inneliggende pasienter og noe økning innenfor poliklinikken.
Klinikken har fått 2,3 MNOK til satsningsområder med oppstart i 2018; PET-diagnostikk (1,4
MNOK), Farmakogenetiske analyser (0,5 MNOK) og Molekylærpatologi (0,4 MNOK).
Klinikken har fått et effektiviseringskrav på 0,26 %, tilsvarende 1,6 MNOK.

Det er gitt et rammetilskudd til klinikken på 11,9 MNOK. Dette som kompensasjon for
aktivitetsvekst i somatikken (4,9 MNOK) og for å finansiere underbalansen i klinikkens økonomi
som følge av etterslep med tanke på vekst/prioritering, særlig knyttet til bildediagnostikk og
patologi (7,0 MNOK). Rammeøkningen er fordelt med 7,9 MNOK til Avdeling for
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bildediagnostikk og 4,0 MNOK til Avdeling for klinisk patologi. Avdeling for laboratoriemedisin
og Avdeling for elektromedisinske tjenester har fått videreført rammen som avdelingene hadde i
2017.
Klinikken har hatt et relativt høyt sykefravær i 2017. Sykefraværet har gått ned mot slutten av
året og det forventes reduksjon i sykerefusjonene i 2018 (2,2 MNOK). Økning i
fødselspermisjoner hvor refusjoner ikke dekker vikarkostnadene utgjør en kostnad på 0,8
MNOK.

Klinikken har ved budsjettleveranse tiltak på 6,5 MNOK som ennå ikke er endelig utarbeidet, noe
som gjør at det ligger relativt høy risiko i budsjettet. Tiltaket er knyttet til Avdeling for
Bildediagnostikk og ligger under lønnskostnader. Det vil i 2018 jobbes med
kartleggingsprosesser og ses på arbeidsflyt og arbeidsprosesser for å redusere risikoen.

5.6.4

Styringsindikatorer

Klinikkens største ikke-økonomiske utfordringer er knyttet til å redusere og opprettholde lave
vente- og svartider innenfor bildediagnostikk og å holde svartider på patologi nede på et ønsket
nivå. Dette er nødvendig for å understøtte at de somatiske klinikkene får redusert sine
forløpstider i pasientbehandlingen og gjennomført behandlinger på en effektiv og forsvarlig
måte.

Det har vært fokus på å utarbeide et budsjett som kan ivareta forsvarlige vente- og svartider.
Klinikken vil alltid prioritere ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre
forsvarlig lave vente- og svartider inn i de somatiske pasientforløpene. Økningen i aktivitet
tilknyttet inneliggende pasienter medfører en vridning av ressurser fra poliklinikken til
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inneliggende. Det er derfor viktig for klinikken å følge styringsindikatorer som måler både
inneliggende-/prioriterte pasienter og polikliniske-/normalprioriterte pasienter.

Klinikken har fokus på å rekruttere og behold eksterne rekvirenter, men det er hard
konkurranse fra private virksomheter. Den eksterne poliklinikken er viktig for å ha et
inntektsgrunnlag som er med på å sikre analysereportoaret både for inneliggende og
polikliniske pasienter. Parameteren for ekstern poliklinikk innenfor mikrobiologi er indikator
for utviklingen i rekvirentrekvireringen og polikliniske inntekter og følges tett av klinikken.

Klinikken har som mål å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med ordinære blod og
blodprodukter. Kjøp av blod er derfor en viktig parameter å følge både i forhold til økonomi og
god og effektiv pasientbehandling. Enkelte spesialprodukter vil alltid måtte kjøpes eksternt.
For å følge opp og sikre effektiv drift på laboratoriene er blant annet svartider på troponin
(hjertemarkør) valgt som en av klinikkens styringsparametere.
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5.6.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer

Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt
endring i årsverk.

Klinikken planlegger å øke med 9,2 årsverk fra 2017 til 2018. 2,6 årsverk er knyttet til
satsningsområder med oppstart i 2018. Resterende økning er knyttet til årsverk som har vært
delvis vakante i 2017 pga. ufrivillig ledighold (manglende tilgjengelig kompetanse i markedet),
og gjelder i hovedsak Avdeling for laboratoriemedisin samt enkelte stillinger i Avdeling for
bildediagnostikk. I tillegg er det prioritert en økning av ressurser i Avdeling for patologi. Det er
budsjettert med en vridning fra innleie til fast ansettelse av radiologer hvor radiologer er ansatt
mot slutten av 2017, og gir en helårseffekt for 2018.

Klinikken har fått 2,3 MNOK i økt basisramme til satsningsområder med oppstart i 2018; PETdiagnostikk, molekylær patologiske analyser og farmakogenetiske analyser.

Utvikling de siste årene viser en stor økning i behov for PET-undersøkelser for Vestre Vikens
pasienter, og behovet forventes å øke ytterligere de neste årene. Pasientene diagnostiseres i dag
i hovedsak i OUS. Stasjonær PET vil først bli aktuelt i nytt sykehus, men det er avgjørende å
allerede fra 2018 kunne tilby PET for å beholde og rekruttere nukleærmedisinere, og dermed
også sikre et generelt nukleærmedisinsk tilbud i VV. Leie av PET-trailer, hvor klinikken stiller
med eget personell, vurderes per i dag til å være den beste løsningen frem til PET-maskin i nytt
sykehus er på plass. Oppstart av PET i Vestre Viken vil gi reduserte gjestepasientkostnader. PETdiagnostikk krever investering på 0,4 MNOK i forbindelse med parkeringsplass til PET-trailer.

Molekylærpatologiske analyser er knyttet til endringer i cellenes molekylære struktur og
funksjon og er i økende grad nødvendig å utføre for å kunne starte kreftbehandling. Analysene
gjøres per i dag av OUS, men ved å utføre analysene i Vestre Viken kan svartidene reduseres fra
dagens gjennomsnittlige 14 dager til timer. Oppstart av molekylærpatologi krever i tillegg til
personellressurser investering i instrument tilsvarende 0,5 MNOK.

Farmakogenetiske analyser gir økt kunnskap om effekten av ulike legemidler til enkeltpasienter,
og er viktig for å gi optimal behandling (dose/effekt). Analysene sendes pr i dag til
Diakonhjemmet. Ved å utføre analysene i Vestre Viken vil det gi bedre pasientbehandling
gjennom betydelig raskere svar, veiledning fra klinisk farmakolog og elektronisk svar direkte inn
i Dips.
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Klinikkens omstillingstiltak baserer seg på aktivitet innenfor bildediagnostikk hvor det skal ses
på forbedringsprosjekter innenfor blant annet arbeidsflyt og arbeidsprosesser.

Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess

Den økonomiske situasjonen i Avdeling for Bildediagnostikk har vært krevende i de siste årene
med økende aktivitet og vridning mot mer ressurskrevende undersøkelser. Avdelingen har for
2017 en prognose på et underskudd på 13 MNOK. Underskuddet skyldes merforbruk av
lønnskostnader, innleie av radiologvikarer og polikliniske inntekter under budsjett.
Hovedfokuset for avdelingen for budsjett 2018 har vært å dekke helårseffekter av stillinger
besatt i 2017, noe som har vært utfordrende pga underskuddet i 2017 og nye behov i 2018. Det
ligger risiko i budsjettet da avdelingen ved budsjettleveranse har tiltak som ikke er endelig
utarbeidet tilsvarende 6,5 MNOK. Det skal i 2018 jobbes med kartlegging av arbeidsflyt og ses på
prosessforbedringer for å redusere risikoen. Det er satt i gang forberedende arbeid inneværende
år hvor blant annet OU- og Kvalitetsavdelingen vil bistå klinikken samt at det innhentes
erfaringer både internt i Vestre Viken og fra andre foretak.
5.6.6
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Grafen viser utvikling bruttoårsverk 2016, prognose 2017 og budsjett 2018. I budsjettet for
2018 er det lagt opp til en økning i bemanningen tilsvarende 9,2 månedsverk. Økningen gjelder
hovedsakelig helårseffekter av stillinger innen Avdeling for laboratoriemedisin som har vært
ufrivillig ledigholdt i første halvdel av 2017 på bakgrunn av manglende tilgjengelig
fagkompetanse. I tillegg er det budsjettert med en økning i ressurser innenfor Avdeling for
Patologi for å kunne opprettholde forsvarlige vente- og svartider og 2,6 månedsverk knyttet til
satsningsområder i klinikken med oppstart i 2018. Årsverksutviklingen er kommentert
nærmere under pkt. 3 og 5 over.
5.6.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018

Den generelle trenden for aktiviteten i klinikken viser en økning fra tidligere år.

Aktivitetsøkningen for polikliniske analyser innenfor mikrobiolog og medisinsk biokjemi har
vært betydelig lavere i 2017 enn tidligere år. Aktivitetsprognosen for 2017 for polikliniske
analyser innen mikrobiologi og medisinsk biokjemi er henholdsvis en økning på 4 % og 0,5 % i
forhold til 2016-aktivitet. Det er budsjettert med omtrent tilsvarende aktivitetsøkning for 2018.
Målet for antall tappinger av blod er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og
blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt må blod og blodprodukter kjøpes, noe som vil være
nødvendig i spesielle tilfeller. Det er i 2018 budsjettert med økning i antall tappinger for å
redusere eksternt kjøp.

Avdeling for patologi har i 2017 hatt en aktivitetsøkning på 2 %, og det forventes tilsvarende
økning i 2018.
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Klinikken har i 2017 sett en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til inneliggende
aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. Samt at klinikken erfarer endring fra enkle til mer
ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Dette gjelder
spesielt for Avdeling for bildediagnostikk som erfarer en økning innen ressurskrevende
radiologiske intervensjonsundersøkelser og en økning innen de mest ressurskrevende
undersøkelsene i hver modalitet. Budsjettet for 2018 baserer seg i all hovedsak på tilnærmet
videreføring av det totale 2017-aktivitetsnivå for inneliggende pasienter. Klinikken styres av
aktivitetsutviklingen i de somatiske sykehusene, og kan i liten grad påvirke aktiviteten på
inneliggende pasienter. Ved økt inneliggende aktivitet må klinikken prioritere innenfor de
rammer den har og dreie ressursstyringen fra den inntektsgivende polikliniske aktiviteten til
inneliggende pasienter. Avdeling for bildediagnostikk har i budsjettet for 2018 lagt inn en
økning i poliklinisk aktivitet tilknyttet økning i røntgen drop-in og CT kvelds poliklinikk for å
redusere ventetider på polikliniske undersøkelser.
5.6.8

Prosess

Klinikkdirektør og Controller har i løpet av høsten gjennomført flere budsjettmøter med hver av
avdelingssjefene i forbindelse med de faste oppfølgingsmøtene som avholdes månedlig.
Controller har gjennomført budsjettmøter med alle nivå 4 ledere i klinikken. Avdelingssjefene
har også deltatt på disse møtene og har i tillegg hatt tett samarbeid med sine seksjonsledere
gjennom budsjettprosessen. Avdelingenes tillitsvalgte og verneombud har vært informert og
involvert i avdelingenes budsjettarbeid.
I klinikkens ukentlige ledermøter i høst har budsjett 2018 vært et fast punkt på agendaen.

Klinikken har hatt faste månedlige dialogmøter med de tillitsvalgte hvor budsjett og klinikkens
økonomi og utfordringer for 2018 har vært tema, samt at det er avholdt risikoanalyse og
drøftingsmøte med de tillitsvalgte og klinikkverneombud.
Risikovurdering og drøfting av det helhetlige budsjettet ble gjennomført av klinikkdirektør,
avdelingssjefer, tillitsvalgte og klinikkverneombud henholdsvis 08.11.17 og 22.11.17.
5.6.9

Risikovurdering

Budsjettet ble risikovurdert av tillitsvalgte, klinikkdirektør og avdelingssjefer 08.11.17.
Budsjettet hadde på dette tidspunktet uløste utfordringer. Klinikken er i en krevende økonomisk
situasjon med flere ekstraordinære utfordringer for 2018, og risikoanalysen gjenspeiler dette.
Klinikken har foretatt en risikovurdering av følgende risikoområder:
• Intern aktivitet utover budsjett
• Manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn
• Manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader
• Forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet ustabil og manglende MTU
• Forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet manglende IKT
• Usikkerhet rundt polikliniske inntekter innenfor patologi ifh til takster/takstbruk
• Innføring av ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieanalyser
Det er også vurdert risiko for at budsjettet har negativ påvirkning på følgende områder:
• Redusert medarbeider tilfredshet
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•
•
•
•

Økning i antall fristbrudd (Brystdiagnostisk senter)
Forløpstider kreft (Bildediagnostikk og Patologi)
Budsjettet gir ikke rom for nye diagnostikkmetoder/nye pasientgrupper
Manglende ressurser til å gjennomføre forbedrings/innovasjonsprosjekter og
forskning/fagutvikling

Klinikkledelsen og de tillitsvalgte vurderer de høyeste risikofaktorer i budsjett 2018 til å være:

•

•

•

•

•

Intern aktivitet utover budsjett:
Risikoen er høy i alle avdelingene, og vurderes høyest på Avdeling for bildediagnostikk.
Aktiviteten for den rammefinansierte del av virksomheten har vært høyere enn planlagt i
2017. Det har vært en vridning av aktivitet fra poliklinisk til inneliggende, og fra enklere til
mer ressurskrevende undersøkelser. Økt inneliggende aktivitet gir redusert poliklinisk
aktivitet, reduserte inntekter og økende vente- og svartider for polikliniske pasienter.

Redusert medarbeider tilfredshet:
Redusert medarbeider tilfredshet ble risikovurdert med høy risiko. På grunn av den økende
aktiviteten og mer ressurskrevende undersøkelser er situasjonen krevende i alle avdelinger.
Klinikken, ved Avdeling for Bildediagnostikk, har tiltak som ikke er ferdig utredet i
budsjettet. Den krevende økonomiske situasjonen vil påvirke organisasjonen. Det er i
budsjettet kun lagt inn helårseffekter av stillinger som har vært ufrivillig ledigholdt i 2017.
Det er ikke rom for økning i antall stillinger.
Medisinsk-teknisk utstyr og IKT:
Manglende MTU-investeringer, ustabilt eldre MTU og manglende IKT gir risiko for forsinket
diagnostikk og mindre effektiv drift. Klinikken er den mest utstyrsavhengige klinikk av alle
og har et stort antall ulike IKT-systemer. Gammelt medisinsk-teknisk utstyr gir
driftsforstyrrelser ved alle avdelinger og kan medføre store økonomiske konsekvenser ved
driftsstopp. Klinikken er avhengig av at det stilles midler til rådighet for fornyelse i 2018 for
å få erstattet viktig utstyr før det bryter helt sammen og for å kunne utnytte de
effektiviseringsmulighetene som finnes. Klinikken har innmeldt et omfattende behov for
MTU både for nærstående brekkasje og nyinvesteringer.
Nye diagnostikkmetoder/pasientgrupper:
Risikoen for at budsjettet ikke gir rom for nye diagnostiske metoder eller nye
pasientgrupper vurderes som høy. Inneliggende aktivitetsøkning og vridning mot mer
ressurskrevende undersøkelser må prioriteres. Det kan også bli nødvendig å vurdere noe
reduksjon i dagens analyserepertoar.

Ny refusjonsordning polikliniske laboratorieanalyser:
Fra og med 01.01.18 trer ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieundersøkelser i
kraft. Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil treffe det enkelte helseforetak. I henhold
til foreløpig tallmaterialet er det estimert et tap for Vestre Viken på 5- 9 MNOK. Det vil være
RHFene sin oppgave å utjevne skjevheter. Omleggingen skal behandles budsjettnøytralt inn i
budsjettet for 2018, men klinikken ser at omleggingen vil gi en risiko og usikkerhet inn i
2018.
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Klinikken vil alltid prioritere ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre
forsvarlig lave vente- og svartider fremfor ressurser til optimal inntektsgivende aktivitet;
poliklinikken. Klinikken vil i 2018 fortsette å jobbe tett med de somatiske klinikkene for å
optimalisere pasientforløpene og ressursbruken i VV. Det vil være fokus på å utnytte
kompetanse og kapasitet på tvers i avdelingene.

Det er i tildelte rammer for budsjett 2018 ikke rom for aktivitetsøkning utover plan eller for nye
diagnostiske metoder/nye pasientgrupper og det er utfordringer i klinikken som må løses i
budsjettåret. Klinikken har ved budsjettleveranse tiltak på 6,5 MNOK som ikke er ferdig
utarbeidet. Tiltaket er knyttet til Avdeling for Bildediagnostikk og ligger under lønnskostnader.
Det vil jobbes med kartleggingsprosesser og ses på arbeidsflyt og arbeidsprosesser både frem
mot 2018 og gjennom 2018.
5.6.10 Andre forhold
Fra og med 01.01.18 trer ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieundersøkelser i kraft.
Det er knyttet usikkerhet til hvordan dette vil treffe det enkelte helseforetak. I henhold til de
siste simuleringene er det estimert et tap for Vestre Viken på 5 - 9 MNOK. Det vil være RHFene
sin oppgave å utjevne skjevheter. Omleggingen skal behandles budsjettnøytralt inn i budsjettet
for 2018, men klinikken ser at omleggingen vil gi en risiko og usikkerhet inn i 2018.
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5.7 Klinikk for intern service
5.7.1 Bakgrunn
Intern Service har som oppgave å levere et bredt spekter av tjenester til kjernevirksomheten i
Vestre Viken HF. Det overordnede formålet er; Intern Service skal bidra til at møtet mellom
pasient og behandler får en god kvalitet.

I dette ligger det at vi har ansvar for mange av de tjenestene som skal til for at pasientbehandling
skal kunne foregå på en sikker og god måte. Alt fra større og mindre ombygginger, samt
vedlikehold av byggene våre til alle driftstjenestene som matforsyning, renhold og tøy og andre
servicetjenester som sentralbord, transport og portørvirksomhet.

Fra og med 2018 skal ansvaret for det medisinsk tekniske utstyret og IKT- løsningene overføres
til nyetablert direktør for teknologi. Det betyr at tall presentert i tabeller og tekst under er
eksklusive disse avdelingene. Dette gjelder også historiske tall.

Videre har Vestre Viken innført et system for internhusleie i 2018. Formålet er å synliggjøre at
lokaler har en kostnad og at størrelse på areal påvirker kostnadene til leietaker. Forslaget til
husleiemodell baseres på etablerte prinsipper i Helse Sør-Øst RHF. Ordningen innføres fra
1.1.2018, men eventuelle endringer i arealbruk i løpet av 2018 vil ikke påvirke kostnad før året
etter. Budsjetterte kostnader- og inntekter knyttet til ordningen påvirker imidlertid tallene i
budsjettet og er hovedårsaken til endring i inntekter- og kostnader fra 2016 og 2017 til 2018.

Intern Service leverer sine tjenester basert på en bemanning på ca. 634 ansatte eller om lag 486
brutto månedsverk som gjennomsnitt for 2017. Intern Service er etter ny organisering inndelt i
følgende avdelinger:
- Eiendomsforvaltning og utvikling
- Matforsyning
- Renhold og tekstil
- Servicetjenester
- Eiendomsdrift

Tjenestene i Intern Service måles på servicegrad, medarbeidertilfredshet, økonomi, sykefravær
samt flere faglige styringsindikatorer.

Styringsfarten i klinikken er samlet sett positiv, i hovedsak som følge av lavere kostnader
innenfor lønnsområdet enn forutsatt. Klinikken har gjennomført flere tiltak som har gitt god
effekt på lønnskostnadene, herunder et prosjekt for å effektivisere renholdsområdet. I tillegg har
det refusjonsberettigede sykefraværet i klinikken økt uten at det er tatt inn vikarer i samme
grad. Dette har også bidratt inn som en del av det gode resultatet.
Aktiviteten, spesielt innenfor somatikken, har vært lavere enn forutsatt. Det er naturlig å tenke
at dette også kan være en medvirkende årsak til lavere driftskostnader.

Klinikken har høyere kostnader enn forutsatt i budsjettet på kommunale avgifter- og avfall, kjøp
av mindre utstyr, tekstiler, porto og transport. Merforbruk innenfor disse områdene skyldes i
hovedsak tiltak som ikke har gitt nødvendig effekt. Det er iverksatt tiltak utover budsjett i år for
å begrense kostnadene og sikre et best mulig resultat i forhold til målsetting i år. Styringsfarten
reduseres ytterligere med nye omstillingstiltak for 2018.
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Intern Service gjennomfører store deler av vedtatt investeringsprogram, for Vestre Viken.
Arbeidet med dette har stor påvirkning på ressursbruken.

En vesentlig risikofaktor i de årlige budsjettene i Intern Service de siste årene, har vært risiko
knyttet til høye kostnader til vedlikehold av bygg. Dette fordi flere av byggene er av høy alder og
at risiko for havarier dermed øker. Klinikken er i budsjettet for 2018 tilgodesett med 10 MNOK
som skal øremerkes økt vedlikehold av bygg, og risikoen innenfor dette området reduseres med
dette tilsvarende Tildelingen er i tråd med signaler gitt av Helse Sør Øst.

Det er likevel å bemerke at store deler av bygningsmassen i Vestre Viken er gammel og selv med
økte bevilgninger, kreves det gode vedlikeholdsplaner og nøye prioriteringer for bruken
gjennom året. Øvrige klinikkers opplevde behov for vedlikehold er tradisjonelt større enn det
som gjennomføres i løpet av året. Aktivitetsnivået i foretaket er også en risikofaktor i budsjettet.
Det er lagt inn økte kostnader for økt aktivitet innenfor spesifikke områder, men ikke for en
generell aktivitetsvekst i klinikkene. Klinikkene budsjetterer med vekst utover dagens nivå og
økt aktivitet representerer i de fleste tilfeller, økte kostnader for Intern Service. En annen viktig
faktor er gjennomføringen av BRK prosjektet. Når det gjennomføres ombygginger av et slikt
format som BRK prosjektet representerer så krever dette stadige tilpasninger for de daglige
oppgavene i klinikken. Dette er utfordrende og øker risikoen for økte kostnader til daglig drift.

Til slutt er det usikkerhet knyttet til hvordan større planlagte omorganiseringer av klinikken vil
slå ut. Det nevnes spesielt at avdelingene - Teknologi og eHelse og Medisinsk teknologi er flyttet
ut av Intern Service. Det krever fokus i klinikken for å kunne opprettholde nødvendig
samhandling med disse avdelingene, selv om de nå er utenfor klinikken.
Omstillingspakken som er lagt inn i budsjettet for 2018 er til sammen på 9,7 MNOK. Tiltakene
baserer seg på effektivisering av driften uten reduksjon i kvalitet og omfang av tjenestetilbudet

Erfaringsmessig er det også knyttet risiko til områdene husleie og energi. For husleie er det
risiko for endring av porteføljen gjennom året og til uforutsette avregninger fra tidligere år.
Energiforbruk er en vesentlig kostnadspost i budsjettet og utgjør en risiko i forhold til
uforutsigbar utetemperatur. Det er lagt opp til et energiforbruk i budsjettet, basert på forbruket
de tre siste årene.
Den samlede tiltakslisten for 2018 er risikovurdert i den vedlagte analysen. Som risikomatrisen
viser er det ikke knyttet høy risiko til noen av de tiltakene som skal gjennomføres.
Budsjettkalender for Vestre Viken har vært fulgt i prosessen. Tillitsvalgte er gjort kjent med
denne og har deltatt i prosess med å finne tiltak, samt deltatt i risikovurdering og drøfting.

Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Budsjettet
ble risikovurdert 10. november og drøftet 22. november.

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

5.7.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Intern Service

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

Basisramme

465 623

416 849

416 849

99 425

ISF-inntekter

0
0

0
0

0
0

0
0

87 423
553 046
27 580
0
0
292 292
0

85 464
502 313
18 992
2
0
277 446
0

86 873
503 721
19 452
0
0
272 827
0

90 221
189 646
19 345
0
0
274 853
0

3,9 %
-62,4 %

239 182
21
559 075

205 873
0
502 313

209 115
0
501 394

-104 552
0
189 646

-150,0 %

-6 028

0

2 327

0

-100,0 %

Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

-76,1 %

-0,6 %

0,7 %

-62,2 %

Mrk: Avdelingene Teknologi- og eHelse og Medisinsk teknologi er overført ny stabsdirektør og er ikke med i tallene. Heller ikke for historiske tall.

Intern Service hadde et underskudd i 2016 på 6,0 MNOK. Hovedårsaken til resultatet var tredelt.
Husleiekostnadene økte utover budsjett som følge av uforutsette avregninger fra tidligere år
samt endringer i porteføljen, herunder ny leiekontrakt ved HSS. Energiforbruket hadde
merforbruk som i hovedsak skyldtes lavere utetemperatur enn forutsatt de første månedene i
2016. Til slutt var det et merforbruk på kostnader til driftsbygninger, i hovedsak som følge av
havarier på grunn av gammel bygningsmasse. Klinikken mottok i april 2016 2,0 MNOK som følge
av en erstatningssak. Uten disse midlene ville underskuddet i klinikken vært tilsvarende høyere
Lønnsområdet hadde et lite underskudd målt mot budsjett på 0,7 MNOK. Gjennomføring av
prosjekt for effektivisering av renholdsområdet begynte å gi effekt ultimo 2016, og var en
bidragsyter til at ikke underskuddet ble større.
Utvikling fra prognose 2017 til budsjett 2018
Vestre Vikens innføring av en internhusleieordning, som nevnt over, medfører ingen
resultatmessig effekt i 2018, men gjør at budsjetterte inntekter- og kostnader er betydelig
endret fra tidligere år. Dette påvirker linjene «Basisramme» og «Andre driftskostnader» med en
reduksjon på ca. 325 MNOK, i tabellen over.

Det gjennomføres betydelige organisatoriske endringer i klinikken for 2018. Den største
endringen er overføring av avdelingene Teknologi og eHelse og Medisinsk teknologi til
nyetablert direktør for teknologi. I tillegg er det administrative ansvaret for blant annet
brannvern flyttet ut av klinikken og lagt til administrasjonen. Til slutt er det overført personell
knyttet til matforsyning fra klinikk for psykisk helse og rus (PHR) til Intern Service, som følge av
vedtatt samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad.
Det er i budsjett 2018 tilført 10 MNOK som vil bli øremerket til økt vedlikehold av byggene våre.
I tillegg er det bevilget 0,6 MNOK til skallsikring.
Planlagte endringer innenfor husleieområdet er også tatt høyde for i årets budsjett.

Som følge av mange planlagte endringer i eiendomsporteføljen, herunder BRK prosjektet, er
dette området styrket bemanningsmessig innenfor forvaltning og prosjektledelse med ca. 1,7
årsverk i 2018.
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Energiforbruket er lagt inn på om lag samme nivå som i 2017. Prisen på energi som er lagt inn
baserer seg på hva de største leverandørene mener vil være prisen for 2018, herunder Bergen
Energi AS.

Samlet er det lagt inn en omstillingspakke i 2018 på 9,7 MNOK. Omstillingspakken inkluderer
3,5 MNOK som reduserte kostnader knyttet til vedtatt samlokalisering av sykehuspsykiatrien til
Blakstad. Disse reduserte kostnadene var en del av forutsetningene i styrevedtaket.

Tiltakspakken er nødvendig for å imøtekomme omstillingskrav og økte kostnader som kommer i
2018, herunder styrking av bemanning innenfor eiendomsforvaltningen. Tiltakene som
gjennomføres omhandler effektivisering uten at dette skal gå ut over kvaliteten i de tjenestene
som leveres.
Lønns- og prisvekst er lagt inn i henhold til forutsetninger fra statsbudsjettet, med justering
innenfor områder der prisen har utviklet seg vesentlig annerledes.

Intern Service har bidratt til arbeidet med å forbedre styring og oppfølging av investeringer. Det
er nå lettere å følge prosjektene både internt i Intern Service og fra resten av virksomheten.
Samtidig har nå prosjektområdene eiendom, ikt, medisinsk teknisk og grunnutrustning en felles
metodikk.
5.7.3

Utfordringsbilde 2018

KIS
1. Prognose 2017 (+ = positiv, - = negativ)

2 327

Reversering av engangseffekter i 2017:
Driftsmessig endring
Helårseffekter

314
-1 222

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018

1 419

Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning
Økt aktivitet
Rammetrekk (produktivitetskrav)
Rammeøkning
Diverse
Omstilling-/Forbedringsprosjekt

-10 600
-1 534
-1 100
10 600
-5 002
6 217

3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

0

Resultatkrav

0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2018

0

Intern Service estimerer et overskudd på ca. 2,3 MNOK i 2017. Det er i hovedsak lønnsområdet
som er årsak til det gode resultatet. Klinikken har gjennomført et prosjekt for effektivisering av
renholdsområdet som har gitt god effekt. I tillegg har det refusjonsberettigede fraværet økt, uten
at avdelingene har tatt inn vikarer i samme grad. Høyt sykefravær er ikke positivt, men bidrar i
dette tilfellet til reduserte lønnskostnader. Klinikken har noen helårseffekter fra 2017, blant
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annet som følge av vakanser. Dette gjør at klinikken har en positiv styringsfart inn i 2018 med
om lag 1,4 MNOK.

Det er i budsjettet tatt høyde for noen strategiske satsninger i 2018. Klinikken har fått økte
midler til vedlikehold og skallsikring av bygningene. Etterslep i forhold til bygningsmassen har
vært en betydelig utfordring i klinikken de siste årene, og disse midlene vil bli øremerket til
dette området. Tildelingen er i tråd med signaler fra HSØ om økt satsning på vedlikehold av
bygningsmassen. Det er tatt høyde for noe økt aktivitet neste år. Blant annet er det lagt inn en
styrking av forvaltning og prosjektledelse innenfor eiendomsforvaltningen. Dette blant annet
som følge av BRK prosjektet. Det er derimot ikke lagt inn økninger for å møte den generelle
aktivitetsveksten som i de siste årene har funnet sted i klinikkene. Økt aktivitet i klinikkene
representerer en risiko i forhold til økt behov for tjenester dette genererer for vår del.

For 2018 er prisene i energibudsjettet satt opp i forhold til hva leverandørene våre estimerer og
det har vært en god prosess på å sette estimat på energiforbruk. Energiområdet utgjør en
betydelig kostnad for Vestre Viken HF og kan være uforutsigbart.
Som nevnt over har klinikken fått økte bevilgninger til vedlikehold og skallsikring av
bygningsmassen. Risiko innenfor dette området som følge av høy investeringstakt og
vedlikehold situasjonen på disse områdene, er dermed redusert fra tidligere år.

Styret i Vestre Viken har vedtatt å samlokalisere sykehuspsykiatrien til Blakstad. Vedtaket
innebærer en reduksjon i rammetildelingen til Intern Service på 3,5 MNOK i 2018, som følge av
at driften på Lier legges ned og overføres Blakstad. Utover dette er det lagt opp til en
omstillingspakke i 2018 på ca. 6,2 MNOK. Omstillingen inkluderer en effektivisering i
bemanningen på 2 årsverk.

Klinikken har fått tilført årsverk i 2018 ved at oppgaver knyttet til matforsyning er overført fra
klinikk for psykisk helse og rus (PHR) til Intern Service, som følge av vedtatt samlokalisering av
sykehuspsykiatrien til Blakstad.

Avdelingene for teknologi og eHelse- og Medisinsk teknologi er overført til nyetablert klinikk for
teknologi, samt at det administrative ansvaret for blant annet brannvern er flyttet ut av
klinikken og over til administrasjonen. Dette innebærer tilsvarende en reduksjon i antall årsverk
fra 2017.
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5.7.4

Styringsindikatorer

Styringsparametre
ENERGI - Energiforbruk (kwh)
per m2. Oppvarmet areal
TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr
brutto månedsverk behandlingspersonell
AVFALL - Sorteringsgrad
materialgjennvinning målt mot
totalt avfall
MAT - Antall middager ift antall
liggedøgn somatikk

2016
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

313
310
3
416
384
32
1,16
1,12
0,04

2017
prognose
314
314
0
328
333
-5
25 %
25 %
0%
1,15
1,15
0,00

2018
budsjett
-

-

-

-

Intern Service er i en prosess med utvikling av styringsindikatorer som skal følges opp i 2018,
med tanke på å styre utviklingen innenfor de ulike områdene av driften. Blant annet vil
klinikken i 2018 være en del av «Nettverk for næringseiendom» NfN, hvor målsettingen vil være
å styrke helseforetakenes egen konkurransekraft innenfor FM – området. Det vil være naturlig å
innarbeide styringsparametere som understøtter dette arbeidet. Videre har foretaket innført
internhusleie i budsjettene for 2018. Også innenfor dette området kan det være aktuelt å innføre
aktuelle styringsindikatorer. Ovenstående foreslåtte indikatorer kan derfor bli endret, før
arbeidet med driftsavtaler for 2018 er avsluttet, og mål for de ulike indikatorene for 2017 er
derfor i prosess.
Nedenfor følger en kort omtale av indikatorer som foreløpig er vurdert.

Energi
Energiområdet er et område som har stort fokus i Intern Service. Forbruk av energi pr m2 gir et
godt grunnlag for å se om arbeidet med energieffektivisering gir effekt, og er en indikator som
har vært fulgt opp de siste årene. For 2017 forventes resultatet å bli som planlagt. Måltall for
2018 vil være på om lag samme nivå som for 2017. Energiprisene er, som tidligere år, satt opp i
forhold til priser anbefalt av de ulike leverandørene.

Tekstiler
Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres
ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr, sett opp mot antall brutto månedsverk
behandlingspersonell for samme periode. Målingen gir et godt grunnlag for å se på utvikling av
forbruk pr lokasjon over tid. Intern Service vil periodevis gå igjennom resultatene med
klinikkene, for å se om gjeldende rutiner/praksis bør endres. Endelig mål for 2018 blir satt når
arbeidet med driftsavtaler er ferdigstilt.

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. Rapportering på dette området startet
opp i 2017 og fokus var 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. Endelig mål
for 2018 blir satt når arbeidet med driftsavtaler er ferdigstilt.
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Mat
Det er satt i gang målinger på forbruk av mat målt ved å se på antall middager i forhold til antall
liggedøgn innenfor somatisk virksomhet. Det er et mål at alle pasienter skal få rett type mat til
rett tid. En reduksjon innenfor dette området relaterer seg derfor til å redusere svinn av mat i de
ulike leddene i produksjonen.
5.7.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Intern Service

Basisramme

0 Prognose 2017

- 2 327

- 416 849

1 Endring i basis 2017-2018

- 4 073

329 627

53

- 11 603

2 Pris og lønnsjusteringer

Salgs- og
driftsinntekter

- 86 873

Vare-kostnader

19 452

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

Netto finans

Gj.snitt
brutto
årsverk

272 827

209 115

- 8 658

- 325 042

485,3
0,0

- 1 143

376

5 984

6 440

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

1 730

403

1

1 878

- 551

1,5

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

1 478

403

1

1 625

- 551

0,9

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017

253

253

0,6
0,0
0,0
0,0

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017
33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017
34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018
40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

Totalt

4 617
1 363
2 971
- 9 717
10 000

- 600

- 600
- 99 425

- 2 608

- 484

2 822

5 486

6,9

- 2 608

- 193
-6
- 608
323
19 345

501
3 248
- 927

1 055
- 271
- 5 574
10 277
- 104 552

0,5
8,4
-2,0
0,0
493,7

- 90 221

274 853

Tabellen viser utvikling fra prognose 2017 til budsjett 2018, fordelt på kontogrupper og årsverk.
Som tabellen viser utgjør helårseffekter fra 2017 en bemanningsøkning i 2018 på 1,5 årsverk.
Økningen skyldes blant annet at det er etablert en ny budbiltjeneste i Hallingdal, i samarbeid
med Klinikk Ringerike og Klinikk for medisinsk diagnostikk. Bemanningsøkningen er finansiert
av Intern Service. Øvrig økning relaterer seg til vakante stillinger med oppstart i 2017.

Nye omstillinger og endring i drift i 2018 medfører en samlet økning av bemanning på 6,9
årsverk. Som nevnt har klinikken innarbeidet en omstillingspakke som vil effektivisere-/
redusere bemanningen med 2,0 årsverk. Utover dette er det lagt inn en økning i bemanning til
forvaltning av eiendommer, blant annet som følge av BRK prosjektet, på 2 årsverk. I tillegg er det
funnet rom for å etablere en ordning med lærlinger for 2018, innenfor kokkefaget og
portørvirksomhet.
Øvrig økning dreier seg i hovedsak om flyttinger til- og fra klinikken, som omtalt tidligere.
Flytting av personell fra Klinikk for psykisk helse og rus til Intern Service som følge av
samlokaliseringen av sykehuspsykiatrien til Blakstad medfører en økning på 6 årsverk til
klinikken. Overføring av det administrative ansvaret for blant annet brannvern til
administrasjonen, medfører tilsvarende en reduksjon på 3 årsverk i klinikken.

Endring som følge av overføring av avdelingene Teknologi- og eHelse og Medisinsk teknologi til
nyetablert direktør for teknologi, medfører en reduksjon på ca. 53 årsverk i Intern Service fra
2018.
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Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess
Budsjett
2018

Intern Service
42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
Redusert svinn og økt omsetning matforsyning, kiosk og kantine
Effektivisering ved samlokalisering av sykehuspsykiatrien til
Blakstad
Effektivisering bemanning generelt
Effektivisering øvrig

Basisramme

Salgs- og driftsVare-kostnader
inntekter

- 9 717

- 2 608

- 608

- 970

- 371

- 599

- 4 515

-9

- 627
- 3 605

- 2 237

- 9 717

- 2 608

Lønnskostnader

Andre driftskostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

- 927

- 5 574

-2,0

- 300

- 4 206

-0,7

- 1 368

-1,3
0,0

- 5 574

-2,0

0,0

- 627

5_Uløst utfordring i 2018
Totalt

0,0
- 608

- 927

Redusert svinn og økt omsetning matforsyning, kiosk og kantine:
Det er iverksatt et arbeid for å redusere matsvinn. Dette innebærer økt fokus på håndtering,
bearbeiding og lagring av matvarer, samt økt fokus på å produsere rett mengde til rett tid. Dette
gjelder hovedsakelig for innkjøp av råvarer og halvfabrikat som bearbeides til ferdig mat, men
også for innkjøp av ferdige varer for videresalg i kiosker og kantiner.
Kioskene på Ringerike og Drammen sykehus har i år hatt noe lavere omsetning enn tidligere. Et
av tiltakene i budsjettet er å snu denne utviklingen.

Effektivisering ved samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad:
Styret i Vestre Viken vedtok i oktober 2017 å samlokalisere sykehuspsykiatrien til Blakstad. Som
en del av dette ble det vedtatt å flytte all virksomhet fra Lier, som forutsatt ved salget. En
forutsetning i vedtaket var en reduksjon i kostnadene knyttet til eiendomsdrift tilsvarende 3,5
MNOK. Klinikken har redusert budsjettet i henhold til dette. Utover dette er det gjort
effektiviseringer som følge av samlokaliseringen, innenfor renholdsområdet.

Effektivisering bemanning generelt:
Serviceavdelingene vil gjennomføre omstillinger i 2018 som omhandler bemanningen. Det pekes
spesielt på mer effektiv håndtering av tekstiler samt mer effektiv drift av servicetorg og
sentralbord. Sistnevnte ved å spisse bemanningen i forhold til aktivitet. Effektiviseringen
planlegges gjennomført uten at kvaliteten på servicetilbudet forringes.
Effektivisering øvrige:
Det sees på mulighet for å redusere portokostnader gjennom økt digitalisering. Formålet er å
redusere manuelle prosesser knyttet til håndtering av papirforsendelser og fjerne
dobbeltforsendinger.

Klinikken arbeider også med å se på løsninger for å erstatte dieselbiler med el-biler. Effekten vil
være bra for miljøet i tillegg til positiv effekt på økonomien.
I tillegg, som en følge av standardisering av tjenestetilbudet i Vestre Viken, innføres det nye
standardiserte løsninger på personaltøy.

Det har over en tid vært arbeidet med å etablere et nytt parkeringsregime i foretaket. Det er i
budsjettet lagt til grunn en løsning som vil fjerne det økonomiske underskuddet i driften, som
dagens løsning innebærer.

Til slutt arbeides det med et prosjekt som skal gi mer effektiv drift av logistikkoppgavene på de
somatiske sykehusene. Effekten for Intern Service kan være innenfor logistikkoppgaver som
klinikken har ansvaret for, herunder avfallshåndtering, senger og tekstilhåndtering.
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5.7.6

Bemanningsbudsjett

Grafen viser utvikling i brutto årsverk for 2016, prognose 2017 og budsjett 2018. Tendensen er
at det forbrukes færre årsverk i 2017 enn i 2016. Hittil i år er det forbrukt i underkant av 8
årsverk mindre pr måned. For 2018 legges det opp til en økning på til sammen 8,4 årsverk fra
nivået i år. Som nevnt legges det opp til en reduksjon som følge av omstillingstiltak i 2018 på 2
årsverk. Det er lagt inn økninger tilsvarende ca. 2 årsverk for å styrke eiendomsforvaltningen,
blant annet som følge av BRK prosjektet, samt at det er gitt rom for å innføre en lærlingordning
innenfor kokkefaget og portører. Til slutt er bemanningen økt for å ivareta ny budbil løsning i
Hallingdal.
Øvrig økning skyldes overføring av nye oppgaver til klinikken.
5.7.7

Prosess

Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Tiltakene
ble risikovurdert 10. november og drøftet 22. november.

Det gjennomføres også månedlige oppfølgingsmøter med avdelingssjefer der økonomi, HR og
avdelingens styringsparametere er tema.
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Prosesskrav

Budsjettkalenderen er fulgt i arbeidet med omstillingstiltak og budsjett. Tillitsvalgte og
klinikkverneombud har deltatt i prosessen med omstillingstiltak, samt deltatt i risikovurdering
og drøfting. De viktigste prosessene følger nedenfor:
•

•
•

•
•

August 2017: Klinikken mottok omstillingskravet for 2018 fra administrerende direktør
(produktivitetskrav 0,3 %).
August-/ september: Identifisering av kjente endringer- /nye forhold i 2018.
Detaljberegning av års prognose pr ansvar for å beregne styringsfart. Nødvendige
omstillinger for å møte produktivitetskrav ble identifisert, gjennomgått og kategorisert.
September-/oktober: Arbeid i avdelingene knyttet til konkretisering og detaljberegning
av omstillingstiltakene. Oppfølgingsmøter med avdelingene og oppfølgning i klinikkens
ledermøter. Dialog med verneombud og tillitsvalgte om mulige tiltak i samarbeidsmøte
annenhver uke.
10 november: Omstillingstiltak ble risikovurdert med klinikkdirektør, avdelingssjefer,
controller, verneombud, tillitsvalgte og brukerrepresentanter.
22 november: Gjennomføring av drøfting av omstillingstiltakene og risikomatrisen.

5.7.8

Risikovurdering

Klinikken har risikovurdert budsjettet i et samarbeid mellom de klinikktillitsvalgte, klinikkens
verneombud og ledergruppen i klinikken. Risikovurderingen ble gjennomført 10. november.
Risikomatrisen viser ingen forhold der konsekvens og sannsynlighet defineres som høy, og
risikoprofilen på tiltakene vurderes som gjennomførbar. Avdelingene og seksjonene vil ha fokus
på dialog og involvering ved innføring av tiltakene.

Generelle risikoområder er som nevnt tidligere energiforbruket på grunn av uforutsigbare
utetemperaturer, og økt aktivitet i øvrige klinikker. Risiko knyttet til vedlikehold av eiendom og
utstyr som følge av investeringstakten er redusert, som følge av økte bevilgninger til dette
området.
5.7.9

Andre forhold

Intern Service er aktive i å sammenligne tjenester, kvaliteter og kostnader med andre foretak.
Det er gjort flere års sammenligning med Sykehuset Innlandet i tillegg til en bred sammenligning
med samtlige svenske sykehus og tre andre norske helseforetak. Dette har gitt mye læring som
brukes for å utvikle tjenestene videre. For 2018 er klinikken en del av «Nettverk for
næringseiendom» NfN, hvor målsettingen vil være å styrke helseforetakenes egen
konkurransekraft innenfor FM – området. Dette arbeidet forventes å gi resultater i forhold til å
utvikle dette fagområdet i foretaket. Kjernevirksomheten gjør også mange arbeidsoppgaver
innen dette fagområdet, og sett sammen med Intern Service sine ansatte utgjør dette en stor
ressursbruk. Det å arbeide med systemer, kompetanse og god ledelse av dette fagområdet er en
prioritert oppgave.
Intern Service har et langsiktig oppdrag med å standardisere tjenestene for alle sykehusene. Det
er konkrete mål for hver avdeling som skal sikre at vi utvikler oss til mer standardiserte
tjenester.
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5.8 Prehospitale Tjenester
5.8.1

Bakgrunn

Prehospitale tjenester (PHT) er en tverrgående klinikk som leverer tjenester til både spesialistog primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. PHT er en beredskapsorganisasjon som skal
balansere sin drift mellom å tilby befolkningen akuttmedisinsk prehospital beredskap og
behandling, samt effektiv pasienttransport. PHT består av avdelingene akuttmedisinsk
nødmeldetjeneste (AMK), Ambulanse, Luftambulanse og Pasientreiser (taxi, helseekspress, egne
turvogner). Vestre Viken driver ambulansetjeneste i Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik
i Vestfold og Jevnaker i Oppland. PHT for Asker og Bærum er organisert under Oslo
Universitetssykehus. PHT har 15 ambulansestasjoner. Tjenesten jobber systematisk med å
prioritere rett hastegrad og transportmiddel etter pasientens behov.
Prehospitale Tjenester (PHT) har budsjettert med 346,5 årsverk for 2018, en økning på 14,2
årsverk i forhold til prognosen for 2017. Økningen i bemanningen kommer som en følge av drift
av 4 egne turvogner i Pasientreiser, innføring av syketransportbil 1 og syketransportbil 2
innenfor Ambulansetjenesten.

Budsjett 2018 bygger på prognosen for 2017 hensyntatt kjente endringer og nye tiltak som er
iverksatt eller vil bli iverksatt i 2018. Klinikken har fått økning i basisrammen som dekker lønnsog prisvekst. Klinikken har fått trekk i basisrammen for et produktivitetskrav på 0,3 %
tilsvarende 0,7 MNOK. Det er lagt inn nye pasientrettede tiltak i budsjett 2018 som har vært
mulig med utgangspunkt i prognostisert overskudd for 2017 på 5,6 MNOK. Klinikken har ingen
uløste utfordringer i budsjett 2018 for PHT.
Det er gjennomført flere budsjettmøter på alle ledernivå. Avdelingssjefene, med bistand fra
controller, har gjennomført budsjettmøter med alle seksjonslederne.

Klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud og klinikktillitsvalgte har
gjennomført risikovurdering av det helhetlige budsjettet den 6.november og drøfting den
15.november hvor også brukerrepresentanter var tilstede.
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5.8.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Prehospitale Tjenester

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

Basisramme

328 920

313 811

313 811

326 935

ISF-inntekter

0

0

0

0

4,2 %

0

0

0

0

49 869
378 789
3 436

46 770
360 581
2 334

49 126
362 937
3 173

44 589
371 524
3 441

-9,2 %
2,4 %

438
0
250 096

422
0
241 967

510
0
243 738

520
0
248 640

2,0 %

0

0

0

0

Andre driftskostnader

121 551

115 858

109 909

118 919

8,2 %

Netto finanskostnader

1
375 522

0
360 581

0
357 330

4
371 524

4,0 %

3 267

0

5 607

Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger

Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

8,4 %

2,0 %

0 -100,0 %

Klinikken har et overskudd pr. 31.10. på 6,5 MNOK og et prognostisert overskudd på 5,6 MNOK
for 2017.
Klinikken har fått en økning i basisrammen på 13,1 MNOK i budsjett 2018 til å dekke lønns- og
prisvekst og kostnader til internhusleie på 8,0 MNOK som er innført med virkning fra og med
01.01.2018. Økningen i basisrammen dekker også kostnader til Jevnakerpasienter som ble
overtatt fra Sykehuset Innlandet i 2017 på 2,3 MNOK og 2,8 MNOK for Raskere Tilbake.
Kostnader til pensjon er redusert med 6,3 MNOK.

Klinikken har lagt inn innsparingstiltak på totalt 0,8 MNOK i budsjettet for 2018. Klinikken har
fått et effektiviseringskrav på 0,3 % tilsvarende 0,7 MNOK. Nye tiltak som øker kostnadene i
klinikken med 6,0 MNOK, er lagt inn i budsjettet.

Kostnadsøkningen i budsjett 2018 er tiltak for å nå Vestre Vikens forsvarlighetskrav til
responstider i tettstedene Røyken og Lier. Budsjettet skal dekke innføring av en ordning med
syketransportbil i Drammensdistriktet. I tillegg er det budsjettert med en syketransportbil nr. 2
i 5 måneder i 2018. De siste to år har PHT hatt et prosjekt på Drammen ambulansestasjon med
anestesilegebemannet ambulanse på ukedager i tidsrommet 08:00 - 16:00. Drifting av
legebemannet ambulanse er lagt inn med 7 mnd i 2018. De siste 5 månedene vil klinikken prøve
ut en ny ordning med drift av legebil bemannet med en lege og paramedic. Legebilen vil ha en
first responder funksjon. Tiltaket frigjør nok en ambulanse i Drammensområde. På bakgrunn av
disse tiltakene vil PHT starte opp en ordning med beredskapspunkter. Beredskapspunkter er en
ordning hvor ambulansene i en normalsituasjon står i beredskap på et forhåndsdefinert
geografisk sted, i stedet for å returnere til ambulansestasjonen når de er ledige. Stedet er
definert ut i fra områder ambulansetjenesten har høy aktivitet og responstidsutfordringer.

I Pasientreiser er det lagt inn et tiltak på drift av 4 egne turvogner med en kostnadsøkning på 0,8
MNOK i 2018, som et bidrag for å øke kvaliteten i tjenesten og gi lavere kostnader på sikt.
Det er ikke lagt inn en økning i rammen for å møte aktivitetsveksten i primærhelsetjenesten,
somatikken, psykiatri og rus i PHT for 2018. Økt aktivitet- og prisvekst i Pasientreiser og
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Ambulansetjenesten er en risiko i budsjettet for 2018. Ambulansetjenesten innførte med
virkning fra 01.10.2015 overtallsbemanning og ordningen videreføres også i 2018. Tiltaket er
innført for å gjøre tjenesten mindre sårbar bemanningsmessig ved kort- og langtidssykefravær
og ved ferieavvikling.
5.8.3

Utfordringsbilde 2018

PHT
1. Prognose 2017 (+ = positiv, - = negativ)
Reversering av engangseffekter i 2017:
Driftsmessig endring
Endring bemanningsplan og strategisk ansvarsområde

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018
Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning
Rammetrekk (produktivitetskrav)
Diverse
Omstilling-/Forbedringsprosjekt
3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)

5 607

-459
203
5 351

-4 530
-700
-121
0

-0

I budsjettet for 2018 under driftsmessig endring er engangsinnbetalinger i 2017 i forbindelse
med revisjoner i pasientreiser trukket ut med 1,0 MNOK.

I strategisk satsning på 4,5 MNOK ligger innføring av syketransportbil i Drammensdistriktet og 5
måneders effekt på ytterligere en syketransportbil. I tillegg er det budsjettert med legebemannet
ambulanse i 7 måneder og en legebil i 5 måneder. Produktivitetskravet til klinikken er trukket ut
med 0,7 MNOK.
Avdeling for ambulanse vil følge opp regjeringens mål om å styrke beredskapen mot farlige
stoffer – CBRNe beredskap. Ambulansetjenesten har budsjettert med kostnader for å følge opp
PLIVO (pågående livstruende vold opplæring) for personell som ikke har gjennomført
opplæringen i samhandling med brann og politi med samme beløp som i budsjett 2017.
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5.8.4

Styringsindikatorer

Styringsparametre
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for tettbebygd strøk er innen 20
min (anbefalt 12 min ) for 90 % av
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for grisgrendt strøk er innen 30
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av
responstider for grisgrendt strøk er innen 40
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av
Andel nødsamtaler ved AMK sentralen
besvart innen 10 sekunder
Pasientreiser Samkjøring kommunekryssende
turer andel

Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik
Virkelig
Mål
Avvik

Faktisk 2016

Prognose
2017

6
7
-1
12
18
-6
6
6
0
91,1 %
90,0 %
1,1 %
2,12
2,00
0,12

6
7
-1
11
17
-6
5
7
-2
91,1 %
90,0 %
1,1 %
2,11
2,15
-0,04

Budsjett 2018

7
17
7
90,0 %
2,15
-

Responstider
Følgende forsvarlighetskrav er satt til responstider i Vestre Viken for 2018:
• 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, Rollag, Nore og Uvdal og Sigdal

Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike,
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som har både tettbebygde og grisgrendte
steder/ områder.

Det rapporteres på nasjonale anbefalte responstider. PHT når ikke de veiledende målene på
responstid i tettbebygde og grisgrendte strøk. PHT i Vestre Viken ligger litt under
gjennomsnittet i tettbebygde strøk og litt over snittet i grisgrendte strøk i nasjonale målinger.
PHT har områder der responstidene ikke ligger innenfor det Vestre Viken har besluttet som
forsvarlig. AMK og ambulansetjenesten jobber som nevnt med tiltak for å forbedre dette i 2018.

Det er et forskriftskrav om at AMK sentralen skal besvare 90 % av alle nødsamtaler innen 10
sekunder. Tallene for 2017 ligger innenfor forskriftskravet som også er kravet i budsjett 2018.
Samkjøringsgrad
Avdeling for pasientreiser har en samkjøringsgrad gjennom 2017 som ligger på 2,11 pr.
september mot mål i HSØ på 2 andeler. Målet for 2017 ligger på 2,15.
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5.8.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Prehospitale Tjenester

Basisramme

0 Prognose 2017

- 5 607

- 313 811

1 Endring i basis 2017-2018

- 4 428

- 6 175

41

- 6 949

2 Pris og lønnsjusteringer

Salgs- og
driftsinntekter

- 49 126

Vare-kostnader

3 683

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

Netto finans

Gj.snitt
brutto
årsverk

243 739

109 909

332,3

- 6 290

8 037

0,0

- 795

74

5 218

2 492

0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017

5 343

5 331

43

- 171

139

-1,6

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

5 587

5 331

116

139

-2,4

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017

- 700

- 700

0,0
0,0
0,8
0,0

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017

456

43

413

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018

4 651

161

6 143

40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

370
- 250

33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017
34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

Totalt

- 1 658

4

15,7

4
4

4,4
-0,6
0,0
11,9
346,5

370
- 250

4 530
- 326 935

- 44 589

161
3 961

6 023
248 640

- 1 658
118 919

Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt
endring i årsverk.

Budsjetterte årsverk ligger på 346,5 i gjennomsnitt for 2018, en økning på 14,2 årsverk fra
prognose 2017.

Tiltakene er strategisk satsning med oppstart i 2017 og 2018 og forutsetter en årsverksøkning
på 17 årsverk. Dette gjelder bemanning på syketransportbiler i Ambulansetjenesten,
legebemannet ambulanse og legebil samt ansatte til å drifte egne turvogner i Pasientreiser.
Årsverksbudsjettet i 2017 forutsetter kontroll med overtidsbruk, vikarbruk, god planlegging av
ferie og god planlegging av kursvirksomheten.
Overtallsbemanningen som ble innført fra 01.10.2015 forutsetter ingen økning i antall årsverk.
Overtallsbemanningen er budsjettert på samme nivå som reduksjon i vikar- og overtidsbruk.

Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess
PHT har ikke uløste utfordringer i budsjettet for 2018. Klinikken har ikke innsparingstiltak
under kategori 42 - omstillingsprosjekter med oppstart i 2018.

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

5.8.6

Bemanningsbudsjett

Forbruk av brutto månedsverk ligger på 334 i gjennomsnitt for perioden januar tom november.
Budsjetterte årsverk for 2018 ligger på 346,5. Det er som tidligere nevnt, lagt inn en økning i
årsverk i forbindelse med innføring av syketransportbiler, fortsatt legebemannet ambulanse,
legebil og drift av egne turvogner i Pasientreiser.
5.8.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2015 til 2017

Prehospitale Tjenester

Faktisk 2016

Prognose
2017

Budsjett 2018

% endring
2017 / 2018

Antall oppdrag med ambulanse

39 460

39 867

39 867

0,0 %

Antall telefonhenvendelser til linje 113 AMK

28 333

28 333

28 333

0,0 %

176 393

181 332

181 332

0,0 %

Antall turer med rekvisisjon Pasientreiser

Antall oppdrag i ambulansetjenesten i budsjett 2018 ligger på samme nivå som prognosen i
2017.
Antall telefonhenvendelser til linje 113 på AMK er budsjettert på samme nivå som i 2017.
Antall turer med rekvisisjon for Pasientreiser er ikke budsjettert med aktivitetsvekst.

PHT har innarbeidet effektiviseringskravet på 0,3 % i budsjettet for 2018. PHT er ikke tildelt
midler til å dekke aktivitetsøkning i primærhelsetjenesten, somatikk og psykiatri. En
aktivitetsøkning i somatikken, psykiatri og primærhelsetjenesten vil være kostnadsdrivende i
avdeling for pasientreiser og i ambulansetjenesten. Det er knyttet risiko til ytterligere
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effektivisering i pasientreiser og nye avtaler som gjennomføres i 2018. Økt aktivitet i primær- og
spesialisthelsetjenesten, ut over plan, vil kunne utfordre ambulansetjenestens kapasitet til å
gjennomføre skisserte tiltak for å nå forsvarlighetskravene for responstider samt å gjennomføre
planlagte transporter.
Klinikken har fått tilbakemelding fra organisasjonene og vernetjenesten om at de opplever at
budsjettprosessen for 2018 har vært god, og at det har vært sikret en god involvering på alle
nivå.

Klinikken valgte tidlig å presentere og oppnå enighet om prosess for budsjett 2018. Ansvarlig
controller for klinikken utarbeidet en overordnet prosessplan for klinikkens budsjettarbeid.
Budsjettplan på satsningsområder for klinikken ble forankret i et vedtak i klinikkens ledermøte i
sak 68/2017 den 22.06. og i dialogmøte med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Klinikken og
avdelingene har avholdt de avtalte dialogmøtene.
Klinikkdirektør kan på bakgrunn av dette bekrefte at ledere på alle nivå, samt tillitsvalgte og
vernetjeneste er involvert etter anvist prosess i Vestre Viken HF.
5.8.8

Risikovurdering

Klinikkens budsjett ble risikovurdert 06.11.17, og drøftet 15.11.17.

Tillitsvalgte og verneombud har sluttet seg til klinikkdirektørens konklusjoner. Det har vært en
bred involvering og medvirkning, hvor også brukerne har vært representert. Tillitsvalgte,
verneombud og brukerrepresentantene deler også klinikkdirektørs bekymring for de
utfordringer som er knyttet til å nå de definerte mål for responstider.
Klinikkdirektør kan ikke se at det har fremkommet forhold som medfører vesentlige
konsekvenser for arbeidsmiljøet som følge av planlagt budsjett 2018.
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5.9 Stabene
5.9.1

Bakgrunn

Stabsområdene omfatter administrerende direktør, fagdirektør, kompetanse, teknologi,
økonomi, administrasjon og kommunikasjon. Teknologi området etableres som eget
stabsområde med virkning fra og med 2018. Teknologi er i 2017 en del av klinikk for intern
service.

Pr november 2017 har stabsområdet (eksklusiv teknologi) 289 årsverk, og en resultatprognose
på +1,2 MNOK i 2017. Overskuddet i 2017 er i hovedsak knyttet til forsinket oppstart av nye
aktiviteter, vakante stillinger, samt generelt stram styring av ansettelser og kostnader.

Teknologi etableres som nytt stabsområde i budsjett 2018. Teknologi er i dag er en del av
klinikk for intern service, og består av 54 årsverk per november 2017. Teknologi viser et
overskudd på 1,8 MNOK i prognose 2017, knyttet i hovedsak til IKT og utsettelse av
infrastrukturmodernisering.

Samlet består stabsområdet av 342 årsverk og har et prognoseoverskudd på 3,1 MNOK i 2017.

Prosessen ved stabsbudsjettet for 2018 er ført overordnet med stabsdirektørene, og det er de
som eier budsjettprosessen. I tillegg har klinikkdirektør for intern service ført prosessen for
teknologi, i påvente av ny teknologidirektør. Det er i tillegg vært ført en tett dialog med de ulike
avdelingsledere, seksjonsledere og ledere på ulike ansvarsnivå innenfor alle stabsområder.
5.9.2

Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Staber
Basisramme
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

760 732
25 957
786 689
1 259

733 581
26 728
760 309
962

734 606
20 106
754 763
1 308

832 052
22 840
854 892
2 325

13,3 %

247
313 083

0
314 937

35
303 485

36
324 150

2,9 %

453 999
-29
768 559

444 410
0
760 309

446 846
-12
751 662

528 382 18,2 %
0 -100,0 %
854 892 13,7 %

18 130

0

3 101

0 -100,0 %

13,6 %
13,3 %
77,8 %
6,8 %

Stabsområdet har fått et samlet produktivitetskrav i budsjett 2018 på 0,8 MNOK. Dette er
mindre enn effektiviseringskrav i 2017-budsjettet, som har medførte reduserte stillinger og
lønnskostnader i 2017.

I 2017 er flere stillinger holdt ledig blant annet i påvente av utfallet av
stabsorganiseringsprosjektet. Stabsprosjektet skal sluttføres (med unntak av økonomi) i løpet
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av våren 2018. Organisering av økonomistab vil tas opp til vurdering etter at ny direktør er på
plass (våren 2018).

Kostnader knyttet teknologiområdet øker betydelig i budsjett 2018:
• IKT kostnadene fra Sykehuspartner øker forbindelse med infrastrukturmodernisering,
pågående prosjekter i digital fornying og videre styrking innenfor
informasjonssikkerhetsområdet og personvern. Økningen på IKT er i henhold til
Økonomisk langtidsplan (ØLP).
• Kostnader til servicekontrakter som følge av nye investeringer øker innenfor medisinsk
teknologi.
• Bokføringsprinsipp for behandlingshjelpemidler endres i 2018, slik at al anskaffelser av
behandlingshjelpemidler tas over drift. Dette øker kostnader i budsjett med 18 MNOK i
forhold til 2017. Investeringsbehov i 2017 er redusert tilsvarende.

Prosjektkostnader knyttet til nytt sykehus i Drammen er inkludert i driftsbudsjett for 2018. Det
er tre ansatte knyttet prosjektet, som har jobbet med utviklingsplan og forberedelse til
forprosjekt. Helse Sør-Øst RHF ved Sykehusbygg HF har overtatt ansvaret for byggeprosjektet og
investeringer, men Vestre Viken må ha egne medarbeidere i prosjektorganisasjonen og til
mottaksprosjektet fremover. Kostnader for VVHFs prosjektkontor og mottaksprosjekt er ikke
inkludert i byggebudsjettet hos Sykehusbygg HF.

Sykehusinnkjøp HF ble etablert i 2017, 4 ansatt er overdratt fra økonomi stab til Sykehusinnkjøp
HF.
5.9.3 Utfordringsbilde 2018
Stabsområdet fram et budsjett for 2018 i balanse. Det er ikke budsjettert med uløste
utfordringer. Innsparingskravet i stab 2018 vil ikke gi rom for økt aktivitet eller videreutvikling
av tjenester.

I budsjett 2018 økes bemanning med 7,5 årsverk knyttet til flytting av ansvarsområder i
forbindelse med omorganiseringer etter stabsprosjektet, og forprosjektet NVVS.
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Stab
3 101

1. Prognose 2017 (+ = pos i ti v, - = nega ti v)
Reversering av engangseffekter i 2017:
Driftsmessig endring
Endring bemanningsplan og strategisk ansvarsområd
Helårseffekter
Engangseffekter

560

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2018
Endring i 2018 (inklusiv budsjettert tiltak):
Helårseffekt bemanning/vakanser
Strategisk satsning
Økt aktivitet
Rammetrekk (produktivitetskrav)
Rammeøkning
Diverse
Omstilling-/Forbedringsprosjekt
0
3. Budsjettert styringsfart 2018 (1+2)
Resultatkrav

-5 844
-350
-63 740
-773
67 338
0
2 809
0

-0
0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2018

5.9.4

-289
861
-1 760
-1 353
0
0

-0

Styringsindikatorer

Det er ikke definert egne styringsparametere for området stab.
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5.9.5

Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer

Basis er endret med 67 MNOK og gjelder i all hovedvekt likviditet som er tilført teknologi på
områdene IKT og behandlingshjelpemidler.

Det er i budsjettet korrigert for kjente endringer og helårsvirkninger på 6,4 MNOK. Dette er i
hovedsak som følge av både vakanser i 2017, bortfall av lønnsrefusjoner, både fra HSØ og NAV
og flyttinger internt etter nevnte omorganisering.

I all hovedsak videreføres driften i stabene på samme nivå som i 2017 eller i henhold til avtalt i
økonomisk langtidsplan.
5.9.6
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Totalt er det en mindre endring i stabsområdet i forhold til prognose 2017.
5.9.7

Produktivitets- og aktivitetsøkning 2016 til 2018

Det er en forventning om at aktiviteten og produktivitet i hovedsak opprettholdes på dagens
nivå i staben.

5.9.8 Prosess
Prosessen med utarbeidelse av stabsbudsjettene for 2018 er ført overordnet med direktør
kompetanse, fagdirektør, kommunikasjonsdirektør, økonomidirektør og klinikkdirektør for
intern service. Det er avholdt møter hvor klinikkdirektører og avdelingssjefer har vært involvert.
Det er i tillegg ført detaljert dialog med de ulike avdelingssjefer, seksjonsledere og ledere ulike
ansvarsnivå, der disse finnes.
Personellbudsjettering og lønnsbudsjett er i samsvar med tilbakemeldinger gitt av ledere på de
ulike ansvarsnivå i organisasjonen. Andre driftskostnader er som hovedregel videreført på 2017
nivå, dog er kjente endringer og tilpasninger i samsvar med budsjettets forutsetninger
innarbeidet.
En av de største endringene kommer av at det er overført ansatte mellom ulike klinikker og
stabsområder i forbindelse med omorganisering i staben.

5.9.9 Risikovurdering
Det foreligger ikke vesentlige omstillingstiltak i stab selv om det legges opp til et stramt
økonomisk opplegg i 2018 som følge av tidligere strenge innsparingskrav.
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5.10 Overordnet område (fellesøkonomi)
5.10.1 Bakgrunn
Overordnet område inneholder sentraliserte inntekter og kostnader, overordnede avsetninger
og budsjett-tekniske posteringer som resultat av avstemminger og lignende. Sentraliserte poster
er som regel av en slik karater at de ikke hører naturlig hjemme i de øvrige klinikker eller som
en del av stabsområdet. Dette kan være enten fordi det ikke kan direkte påvirkes av klinikkene,
er en felles utfordring, eller ikke lett kan fordeles klinikkene på en god og objektiv måte (for
eksempel finanskostnader).
Overskuddskrav for Vestre Viken HF budsjetteres på overordnet området. Klinikkenes
budsjetter skal vise null i resultat. For 2018 er overskuddskravet til Vestre Viken på 200 MNOK.

Overordnet område inkluderer blant annet gjestepasientkostnader innenfor somatikk,
kostnader og refusjon knyttet til H-resepter, varekostnader for behandlingshjelpemidler,
avskrivninger, kostnader i forbindelse med fritt behandlingsvalg, finansposter, gevinst ved salg
av eiendeler, løpende avsetninger ifm regnskapsavslutning hver måned, avstemming av
pensjonsområdet og tap på fordring.
5.10.2 Resultat utvikling 2016 til budsjett 2018
Resultat
2016

Fellesområdet

Budsjett
2017

Prognose
2017

Budsjett
2018

Endring
2018 - 2017

Basisramme

761 306

1 024 439

959 919

1 183 254

23,3 %

ISF-inntekter

131 798

156 917

120 604

174 499

44,7 %

1 187

-12 353

-876

0 -100,0 %

55 076
949 367
445 949
508 545
0
-405 324
243 945
12 067
4 873
810 055

129 516
1 298 519
366 264
509 455
0
-118 741
253 872
14 376
8 293
1 033 519

130 332
1 209 979
354 784
538 456
606
-180 381
253 872
6 283
5 068
978 688

100 013 -23,3 %
1 457 766 20,5 %
473 251 33,4 %
2,3 %
550 799
0 -100,0 %
-101 874 -43,5 %
7,9 %
273 931
54 185 762,4 %
7 474 47,5 %
1 257 766 28,5 %

139 312

265 000

231 291

Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
Sum inntekter
Varekostnader
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester
Innleid arbeidskraft
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Netto finanskostnader
Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

•

200 000

-13,5 %

Inntekter økes med 247 MNOK.
o Øvrige inntekter reduseres med 30,3 MNOK, knyttet hovedsakelig til gevinst ved salg
av eiendom. Det er budsjettert 54 MNOK mindre gevinst ved salg av eiendom i 2018.
o

o
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ISF-inntekter øker med 53,9 MNOK som følge av at flere medikamenter tas inn i ISFrefusjonsordningen. VVHF er trukket 45 MNOK i basisramme som følge av dette. Det
forutsettes i budsjettet at ISF-inntekter vil øke i tråd med rammetrekk.
Varekostnader på overordnet område øker med netto 118,5 MNOK. Varekostnader
for behandlingshjelpemidler øker mer 16 MNOK. Den resterende økning på 102,5
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Varekost
Prognose 2017
Helårseffekt ny H-resept medikamenter 2017
Finansieringsansvar nye H-resepter
Vekst H-resepter 2018
Behandlingshjelpemidler økt forbruk
Prisøkning
Engangseffekter i 2017
Budsjett varekost 2018

•

•

•

•
•

•

MNOK

370 107
28 160
36 200
16 441
14 675
8 569
- 901
473 251

Gjestepasientområdet i 2018 inkluderer kostnader for somatiske opphold i andre sykehus.
o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester innenfor HSØ-regionen øker med om lag
10 MNOK i 2018 som følge av prisvekst og grouperingsendringer. Det er ingen
økning i underliggende aktivitet samlet sett. Da det er selgende part som fastsetter
budsjettet for 2018, betyr dette at de øvrige selskaper i regionen ikke regner med en
økning i salg til VVHF.
o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester fra andre regioner er budsjettert med
reduksjon på 5 MNOK. Inkludert i beløpet er kostnader i forbindelse med Fritt
Behandlings Valg (FBV). Av økningen er 3 MNOK prisvekst.

Lønnskostnader inkluderer både pensjonskostnader, og 2 % pensjonstrekk for alle ansatte i
VVHF.
o Pensjonskostnader er redusert med 93,5 MNOK i 2018. Pensjonskostnader fordeles
klinikkene som fast prosent av budsjetterte lønnskostnader. I 2018 er
pensjonskostnader budsjettert til 17,4 % av fastlønn i klinikkene.
o Pensjonstrekk 2 % fra de ansatte er også sentralisert på overordnet område. Det er i
2018 budsjettert med netto inntekter på 74,7 MNOK. Dette er 2,9 MNOK mindre enn
prognosen for 2017.

Avskrivninger økes med 19,7 MNOK bl.a. som følge av det økte investeringsnivået i 2017, og
kostnader knyttet til finansiell leasing. Kostnader knyttet til finansiell leasing inkluderes i
avskrivninger og finanskostnader.

Andre driftskostnader inkluderer estimerte leiekostnader for leasing av MTU og ambulanser,
tap på fordring, pasienterstatningsforsikring og energibuffer.
Netto finansområde viser en kostnadsøkning på 2,2 MNOK. Økning er følge av økte
rentekostnader på finansiell leasing kontrakter. Rentenivået forventes å være fortsatt lavt i
2018.

I tillegg er det avsatte midler i felles økonomi for ufordelt satsningsområder (1,5 MNOK), og
ufordelt midler knyttet til raskere tilbake (19,6 MNOK). Midler viser seg i budsjett 2018 som
lønnskostnader og varekost.
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5.10.3 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer
Budsjett
2018

Fellesområdet

Basisramme

0 Prognose 2017

- 206 135

- 959 919

1 Endring i basis 2017-2018

- 196 259

- 339 180

10 Rammetildeling fra HSØ
11 Prinsipp- og funksjonsendringer (budsjett nøytrale)
12 Pensjonsendringer
13 Produktivitetskrav
14 Omfordeling og prioritering LM
15 Intern basisendringer i klinikkene
16 Sentrale justeringer

- 182 185
- 93 507

- 188 771
- 9 907
- 186 151

45 622

45 622

2 Pris og lønnsjusteringer

Salgs- og
driftsinntekter

- 258 328

Vare-kostnader

- 186 134

1 006

39 364

92 644

- 29 614

36 200

33 811

27

30 620

3 164

129 973

115 845

- 2 726

19 035

- 1 884
30

28 160

30 Driftsmessige endringer med oppstart i 2017

- 3 998

- 32 263

28 160

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2018
40 Driftsmessige justeringer i 2018
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2018
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2018
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2018

Totalt

21 100

Netto finans

5 300

9 907
9 907

- 32 263

33 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2017
34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2017

254 204

Andre
driftskostnader

92 644

- 4 073

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2017

Av- og
nedskrivninger

917 642

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2017
31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2017

Lønnskostnader

- 259
213
- 29

- 297

105
- 259
213
- 29

76 494

17 799

19 849

- 6 530

19 727

23 475

2 174

82 307
- 209
348
29 469
- 200 000

17 799

32 367

19 727

- 2 141

2 174

- 274 512

1 024 050

12 381
- 209
348
- 134
- 101 874

273 931

29 603
54 185

7 474

- 1 183 254

Tabellen ovenfor viser utvikling fra prognose til budsjett pr tiltakskategori og pr resultat
område.

Omstillingstiltak
Det er budsjettert med omstilling og sentralisert risiko på tilsammen 20,6 MNOK i 2018.
Omstillingstiltak er knyttet til gjestepasientkostnader inklusiv fritt behandlingsvalg,
lønnsrefusjoner og andre driftskostnader.
5.10.4 Risikovurdering
Særlige risikoområder i budsjett på fellesområdet inkluderer:

Sentralisert risiko
Sentralisert risiko er budsjettering av en forventet besparelse for foretaket samlet sett i forhold
til totalt budsjett på enkelte områder. Erfaring de siste årene viser at faktiske kostnader blir noe
mindre enn det en oppsummering av budsjetter lagt på laveste nivå tilsier. Forventet besparelse
budsjetteres sentralt som ”sentralisert risiko”, men vil treffe både klinikkene og overordnet
område når det oppstår. Sum av sentrale omstillingstiltak i budsjett for 2018 er lavere enn det
som var lagt til grunn i budsjett for 2017. Erfaring fra de siste årene tilsier at risiko for at VV HF
totalt ikke skal oppnå besparelse på nærmere 20,6 MNOK totalt i forhold til budsjett på disse
områdene samlet sett anses som akseptable.
Dyre legemidler (H-resepter)
Fra og med 2016 er ansvar for flere H-resept medisiner overført fra Folketrygden til foretaket. I
både 2017 og 2018 har antall medikamenter som tilhører ordningen vokst. Kostnader for nye
medikamenter er budsjettert i 2018 med en underdekning på 8 MNOK i samråd med HSØ. De
nye medikamenter som overføres i 2018 inkluderer bl.a. HIV medikamenter som er
underfinansiert for regionen. HSØ har hovedvekt av pasienter innenfor denne gruppen, men er
fordelt finansiering etter Magnussen kriterier. Dette gir en underdekning i regionen på om lag
72 MNOK.
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Gjestepasientområdet
Kjøp av helsetjenester innfor somatikk er budsjettert i felles økonomi. I 2017 er kostnader for
kjøp av eksterne helsetjenester om lag 10 MNOK mer enn budsjettert. Trenden viser at fler
pasienter enn før benytter eksterne tilbud. I 2017 er prognosen 29 MNOK mer enn budsjettert.
Budsjett 2018 legger opp til en økning på 12 MNOK.
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Utskrift av HAMU-protokoll sak 21/2017 Budsjett 2018
21/2017 Budsjett 2018
v/ kst. Økonomidirektør Sheryl Swenson.
Det ble vist til saksfremlegg med vedlegg; klinikkvise kommentarer, drøftingsprotokoller og
risikovurderinger. Klinikkdirektør i psykisk helse og rus (PHR) informerte om at det ble gjennomført
nytt drøftingsmøte 04.12.17 da det fremkom bekymringer knyttet til tilstrekkelig kapasitet i
sykehuspsykiatrien etter første drøftingsmøte. I drøftingsmøte 04.12.17 ble det lagt frem tiltak:
kapasitet monitoreres i klinikken daglig, og rapportene skal deles med tillitsvalgte og verneombud.
Klinikkdirektør setter inn tiltak ved behov og legger fram en strategi for håndtering av variasjon av
belegg, samt prosess for videre dialog med tillitsvalgte og vernetjeneste. I tillegg vil det avsettes
ytterligere økonomiske midler til bruk i omstillingen av sykehuspsykiatrien.
Det fremkommer flere risikoområder i organisasjonen. Utfordringsbildet for budsjett 2018 er knyttet
til underskudd i 2017 og inngangsfart i 2018. I tillegg er det lagt til grunn en effektivisering på 0,3 % i
hele organisasjonen. Det ble opprinnelig lagt til grunn 0,5 % og reduksjonen til 0,3 % er et tiltak for å
redusere arbeidsmiljømessig risiko.
FHVO uttrykte bekymring knyttet til dyre medikamenter og at bemanning reduseres i så stor grad at
det må brukes mye på innleie. FHVO påpekte videre at det bør gjennomføres jevnligere ROS-analyser
og at analysene bør brukes som reduserende tiltak. FHVO etterlyste involvering av vernetjenesten på
nivå 4.
Vedtak
1.
HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med forutsetningene om bred
medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. HAMU forutsetter at dialogen om budsjettet
videreføres i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler.
2.
HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som krever tiltak
innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de respektive områder følger opp
dette i løpet av budsjettåret. HAMU forutsetter at der det er høy risiko for konsekvenser innen
arbeidsmiljøområdet settes det inn umiddelbare og langsiktige tiltak for å redusere risikoen.

Protokoll fra drøftingsmøte 14.desember 2017
Drøfting iht. HA §30/ AML kap.2

Sak: Budsjett 2018

Dato: 14.desember 2017
Møtested: Møterom Tyrifjord, Wergelandsgate, Drammen
Det vises til utsendte budsjettdokumenter; styresak 62/2017 knyttet til budsjett og mål 2018.
Budsjettforslaget er behandlet i HAMU samt drøftet i den enkelte klinikk.
Arbeidsgiver v/ Kari Jussie Lønning innledet og overlot ordet til Sheryl Swenson som gikk
gjennom budsjett 2018 slik det legges frem for styrebehandling 18.desember 2017.
Arbeidstakers syn og tilbakemelding

Foretakshovedverneombudets synspunkt:
FHVO uttrykte bekymring knyttet til dyre medikamenter og at bemanning reduseres i så stor
grad at det må brukes mye på innleie. FHVO påpekte videre at det bør gjennomføres jevnligere
ROS-analyser og at analysene bør brukes som reduserende tiltak. FHVO etterlyste involvering av
vernetjenesten på nivå 4.
+ Støtter HAMU vedtaket med de endringer som ligger i vedtaket.

HAMU Vedtak:
1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med forutsetningene om bred
medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. HAMU forutsetter at dialogen om
budsjettet videreføres i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler.

2. HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som krever tiltak
innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de respektive områder følger
opp dette i løpet av budsjettåret. HAMU forutsetter at der det er høy risiko for konsekvenser
innen arbeidsmiljøområdet settes det inn umiddelbare og langsiktige tiltak for å redusere
risikoen.

Organisasjonenes synspunkt:
Organisasjonene ønsker å påpeke vår bekymring vedrørende budsjett 2018.

Regnskapet for 2017 viser et betydelig overforbruk av kostnader til innleie og et underforbruk
på lønn til faste ansettelser. Organisasjonene mener denne utviklingen må snus ved å omsette
variabel lønn til faste ansettelser i budsjett 2018. Klinikkvise tiltak som innebærer å redusere
bemanning er grunn til bekymring da organisasjonene mener dette høyst sannsynlig vil føre til
økte kostnader til innleie.

Organisasjonene har merket seg at det er identifisert risiko ved flere klinikker i
budsjettprosessene. Organisasjonene forutsetter at resultatene av ROS-analyser og tiltak følges
nøye opp i samarbeid med tillitsvalgte gjennom året.
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Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud hadde for øvrig ikke spørsmål eller
merknader til det fremlagte budsjett for 2018. Det har vært god involvering og medvirkning i
prosessen.
Vestre Viken, 14.desember 2017
John Egil Kvamsøe
Fagforbundet

Joan Nygard
Norsk psykologforening

Brit Bøhler
Norsk radiografforbund

Harald Baardseth
Fellesorganisasjonen

Tom Roger Frost
Norsk sykepleierforbund

Gry L. Christoffersen
Delta

Andrea Dobloug
Den Norske Legeforening, YLF

Anita Haugland Gomnæs
Foretakshovedverneombud

Nina Bjerke
NITO
Geir B Gundersen
Norsk Fysioterapeutforbund
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Dato:
Saksbehandler:

05.12.2017
Narve H. Furnes

Saksfremlegg
Områdeplan IKT
Møte
Styremøte

Saksnr.
63/2017

Møtedato
18. 12.2017

Forslag til vedtak
1. Styret legger områdeplanen til grunn for utviklingen av IKT området
2. Styret ønsker at Vestre Viken skal innta en ledende rolle ved å utvikle innovative
teknologiske løsninger for morgendagens sykehus
Drammen, 11. desember 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Områdeplan IKT for Vestre Viken er en del av den samlede planleggingen i Helse Sør-Øst RHF og
Sykehuspartner HF, som er koordinert med økonomisk langtidsplan. Den skal vise hvordan bruk
av IKT skal understøtte utvikling av foretaket i perioden.

Saksutredning
Det er etablert en nasjonal digital agenda i St. Meld 27. Denne meldingen legger vekt på at
offentlig sektor skal digitaliseres. Ambisjonen for e-helseutviklingen nasjonalt er satt gjennom
Meld. St.9, med tittelen «Én innbygger – én journal». Det å realisere én journal betyr at
omsorgsnivåene og offentlige og private aktører må arbeide sammen. For regionen er det
vedtatt en IKT-strategi i styresak 086-2015.

Områdeplan IKT skal bidra til forbedringer og gevinstrealisering innenfor fem områder:
-

Ivareta pasientsikkerheten og øke kvalitet i helsetjenestene
Effektivisere helsetjenestene
Effektivisere regionale IKT-leveranser
Understøtte samhandling
Møte samfunnets forventninger

Områdeplan IKT inneholder de aktivitetene som foreslås prioritert for perioden, med spesielt
fokus på 2018. Områdeplanen har konkrete og ambisiøse utviklingsprosjekter både på kort og
langt sikt for å sikre at kjernevirksomheten styrkes og utvikles. Planen beskriver også et behov
for et løft innen byggnær IKT og integrasjonen med medisinsk teknisk utstyr.

Områdeplanen er todelt. Hoveddelen omhandler de regionale prosjektene. Det foreligger en
fremdriftsplan for når de forskjellige prosjektene skal implementeres i Vestre Viken. De
regionale prosjektene finansieres regionalt, og belastes helseforetakets driftsbudsjett som
kostnader til Sykehuspartner. Den andre delen av områdeplanen er de lokale prosjektene. Disse
prosjektene finansieres over helseforetakets investeringsbudsjett, og besluttes som en del av
investeringsbudsjettet administrativt.
Områdeplanen viser investeringsbehov med den betydning det får for tjenestepriser fra
Sykehuspartner i perioden. Endringen i driftskostnadene i årene fremover vil i hovedsak skje
som følge av størrelsen på investeringene som prioriteres regionalt og lokalt.
Områdeplanen legger opp til en utvikling innen tre hovedområder; samhandling, kliniske
systemer og administrative systemer. Dette er uttrykt i tre målformuleringer:
•

•
•

Vestre Viken skal etablere enhetlige regionale kliniske systemer som støtter opp rundt
god klinisk diagnostikk, behandling, forskning og innovasjon.
Vestre Viken skal tilrettelegge for digital samhandling med pasient, fastlege, kommune
og andre helseaktører.
Vestre Viken skal ha administrative system som gir støtte til kunnskapsbasert ledelse,
virksomhetsstyring og kvalitetsforbedring.

I planperioden vil flere større regionale prosjekt prege og påvirke kjernevirksomheten i Vestre
Viken. De viktigste er regional standardisering av EPJ-system, felles infrastruktur, regional
kurve- og medikasjonsløsning, løsning for medikamentell kreftbehandling, digitale
innbyggertjenester og regionale laboratorie- og radiologiløsninger.
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Det skal etableres felles IKT infrastruktur for hele foretaket. Dette skal gi betydelige
kostnadsreduksjoner, og gi en moderne plattform som er en forutsetning for mange av de
tjenestene som skal etableres. Programmet for infrastrukturmodernisering er for tiden under
revisjon i regionen. Det vil komme en revidert fremdriftsplan og sannsynligvis også et endret
kostnadsbilde.

Nytt sykehus i Drammen (NSD)) vil være det enkeltprosjektet som vil prege teknologiområdet
mest de neste årene. Dette skal samvirke med BRK og PHR slik at det blir en samlet utvikling av
hele foretaket. Ved å ta i bruk hele eller deler av nye konsepter i dagens sykehus sikrer en at
sykehusene får utvikling i tiden frem mot nytt sykehus står ferdig. Samtidig reduseres risikoen
for nytt sykehus siden konsepter er utprøvd på forhånd. Illustrasjonen nedenfor viser
tenkningen med å utvikle løsninger innen dagens sykehus som så tas i bruk i nytt sykehus.

Innovasjonsarbeidet i Vestre Viken må understøtte utviklingen frem mot nytt sykehus. I
innovasjonsarbeidet vil det være behov for å trekke på en større bredde av kompetansemiljøer
som kan bidra med å utvikle løsninger for morgendagens sykehus. Med nytt sykehus som det
største byggeprosjektet i regionen de neste årene bør Vestre Viken ha som ambisjon å være
ledende innen teknologiske løsninger for sykehus.

Som et vedlegg til områdeplanen er det en mer detaljert gjennomgang av forslaget til lokale iktinvesteringer for 2018.
Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør vurderer at områdeplan IKT 2018-2021 vil bidra til å styrke
helseforetaket tjenester både internt og i samhandling med pasienter og kommuner.
Områdeplanen viser et økt aktivitetsnivå på lokale og regionale prosjekter.

Områdeplanen ivaretar bedre enn tidligere helheten i foretaket ved å inkludere byggnær IKT og
medisinsk teknisk utstyr.

For regionen og for Vestre Viken vil NSD bli hovedprosjektet de neste årene. Alle ikt-tjenester
må planlegge for at dette sykehuset skal ha moderne og integrerte ikt-løsninger. Områdeplanen
skal sikre at alle sykehusene i Vestre Viken får del i den utviklingen som følger av NSD. Med NSD
som utviklingsmål vil Vestre Viken ha som ambisjon å være ledende innen innovative
teknologiske løsninger for sykehus.
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Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at områdeplanen legges til grunn for
utviklingen innen ikt området. Den vil bli rullert årlig i forbindelse med økonomisk langtidsplan.
Vedlegg:
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1. Innledning
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). Strategien skal gi bedre
pasientsikkerhet og kvalitet gjennom standardisering av teknologiske løsninger og
arbeidsprosesser. Gjennomføring av den regionale IKT strategien skal bidra til forbedringer og
gevinstrealisering innenfor fem områder
-

Ivareta pasientsikkerheten og øke kvalitet i helsetjenestene
Effektivisere helsetjenestene
Effektivisere regionale IKT-leveranser
Understøtte samhandling
Møte samfunnets forventninger

Den legger også grunnlag for kommunikasjonen med Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
rundt teknologi og planer, samt de implikasjoner dette vil ha for Vestre Viken. Overordnede
føringer ivaretas samtidig som planen fokuserer på å ivareta de prioriterte behov i Vestre Viken.
Områdeplanen skal være underlag for plan- og budsjettprosesser (årlige budsjetter og
økonomisk langtidsplan) i Vestre Viken.
Prioriteringene som er gjort i arbeidet med denne planen er i samsvar med prinsippene for
prioritering i Digital fornying i Helse Sør-Øst:
-

Økt kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen
Økt grad av sikker og stabil drift
Økt effektivitet og bidrag til en enklere hverdag
Økt understøttelse av regionens målbilde
Økt kvalitet i styringsinformasjon
Støtte forskning og innovasjon i helseforetaket
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2. Sammendrag
Områdeplan IKT 2018-2021 gir et uttrykk for Vestre Vikens behov for felles teknologi,
oppfølging og styring. Planen angir en økt satsning gjennom flere lokale satsningsområder som
sammen med de regionale prosjektene skal ivareta utvikling og etablering av felles konsepter.
Her pekes det spesielt på BRK prosjektet, nytt sykehus og felles infrastruktur i HSØ. Med nytt
sykehus som fyrtårn kan Vestre Viken ha ambisjon om å være i front innen teknologisk utvikling
de neste årene.

Planen viser investeringsbehov med påfølgende endring i tjenestepriser for de regionale
leveransene i perioden. De økonomiske forutsetningene i planen vil stille krav til fortløpende
prioriteringer. Økningen i driftskostnadene i årene fremover vil i hovedsak skje som følge av
størrelsen på investeringene som prioriteres regionalt og lokalt.

Områdeplan IKT gir et bilde av den aktiviteten som er prioritert for perioden, med spesielt fokus
på 2018. Planen har også som formål å vise hvordan denne aktiviteten inngår i en plan for bruk
av teknologi frem mot 2021. Gevinstene fra IKT prosjektene er i hovedsak forenkling og
forbedring av arbeidsprosesser og pasientforløp, samt bedre tilgjengelighet og kvalitet i
tjenestene.
Handlingsrommet for Vestre Viken innen ikt-området er de regionale prosjektene, de lokale
prosjektene vi selv kan finansiere over eget investeringsbudsjett og de innovasjonsprosjektene
vi kan iverksette.

I planperioden vil flere større regionale initiativ prege og påvirke driften i Vestre Viken. Blant de
største initiativene er konsolidering av EPJ-system, regional kurve- og medikasjonsløsning og ny
regional laboratorie - og radiologiløsning. I tillegg vil infrastrukturmoderniserings-prosjektet
prege perioden.
Lokalt vil Vestre Viken investere i flere pasientnære tjenester og tavleløsninger. Samspillet med
pasienten står i sentrum for satsningene fremover.

Helhetlig systemintegrasjon og meldingsvarsling for byggnær IKT, tradisjonell IKT og medisinsk
teknologiske IKT systemer er et område som må satses mer på for å sikre god prosesstøtte,
logistikk og samhandling på alle fagområder.
Vestre Viken bør nå bruke områdeplanen for å styrke innovasjonsarbeidet inn mot nytt sykehus
og BRK. I innovasjonsarbeidet blir det viktig å ha nok kompetanse tilgjengelig. Det vil være
behov for å invitere andre partnere enn Sykehuspartner for å nok kompetanse til å utvikle
innovative løsninger. Alle løsninger må likevel utvikles i forståelse og samarbeid med
Sykehuspartner.
I 2018 vil Vestre Viken lokalt sette fokus på følgende områder:
-

Selvbetjeningsløsninger for pasienter
Klinisk logistikk - tavleløsning og prosess-støtte
Felles infrastruktur
Digital verktøystøtte PHR
Digital samhandling

Side 4 av 23

-

Datavarehus
Digital post
Løsninger for Byggnær IKT

3. Rammefaktorer
3.1.

Nasjonale føringer

Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor gjennom
digitalisering. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger
vedrørende digitalisering i offentlig sektor. Det gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som
gjelder for etatenes arbeid med digitalisering. I St. Meld 27 (2015–2016), med tittelen «Digital
agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet» setter regjeringen fem
hovedprioriteringer som gir politikken retning og som tydeliggjør hva regjeringen ser som det
viktigste å legge innsats i fremover. De fem er 1) brukeren i sentrum 2) IKT er en vesentlig
innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 3) Styrket digital kompetanse og deltakelse 4)
Effektiv digitalisering av offentlig sektor 5) Godt personvern og god informasjonssikkerhet.
Disse hovedprioriteringene er gjeldende for alle offentlige sektorer.

Ambisjonen for e-helseutviklingen nasjonalt er satt gjennom Meld. St.9, med tittelen «Én
innbygger – én journal». For å kunne møte helseutfordringene vi står overfor, må helse- og
omsorgssektoren innrettes på en bedre og mer bærekraftig måte. Regjeringen ønsker derfor å
modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for hele helse- og
omsorgssektoren, slik at all helseinformasjon om innbyggeren blir samlet i én journal. Én
innbygger - én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer målene og viser retningen for utvikling
av helhetlige IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren. Helsedataprogrammet med målsetning
om å gi bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i
de nasjonale helseregistrene, samt et velferdsteknologiprogrammet som inngår i Omsorgsplan
2020 (regjeringen.no) og er del av et helhetlig arbeid for å skape bedre og bærekraftige
omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tok våren 2013 initiativ til en nasjonal forsknings- og
innovasjonsstrategi for helse og omsorg, HelseOmsorg21. HelseOmsorg21 skal legge til rette for
en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon
innenfor helse og omsorg. 21-prosessene er aktørdrevne, nasjonale strategier som skal fremme
forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder for det 21. århundret.
Målet med HO21 er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av
kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.
Igangsatt anskaffelse og utprøving av en nasjonal helseplattform i Helse Midt Norge RHF i
samarbeid med Trondheim kommune og Direktoratet for e-helse sin etablering av nasjonal
plattform for velferdsteknologi vil være nasjonale føringer inn mot digital dialog mellom Vestre
Viken og tilhørende kommuner i opptaksområdet.
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3.2.

Regionale føringer

Helse Sør-Østs IKT-strategi (HSØ RHF styresak 086-2015) skal gi bedre pasientsikkerhet og
kvalitet gjennom standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser. Bruk av IKT
skal sikre at rett informasjon er tilgjengelig på rett sted, til rett tid og til rett person, slik at
pasientsikkerheten blir ivaretatt og at alle ansatte i helseforetakene kan utføre oppgavene sine
effektivt og med høy kvalitet overfor pasientene. Både kliniske prosesser og prosesser for
ledelse og administrasjon krever informasjonstilgang for å støtte analyse, beslutninger og
praktisk arbeid.

For å gjennomføre IKT-strategien er det lagt til grunn tre strategiske virkemidler og identifisert
overordnete kritiske suksessfaktorer. De tre strategiske virkemidlene er:
-

Felles tjenesteleverandør
Felles tjenester
Felles infrastruktur

Suksessfaktorer som er identifisert er: Sterk styring, god involvering og tilstrekkelige ressurser.
Tiltak for dette er: Evne til langsiktig prioritering, gjennomføre tiltak som reduserer
kompleksitet, klinisk involvering, lokal forankring, gevinstrealisering, teknologiske ressurser og
kompetanse samt økonomiske ressurser.

Helse Sør-Øst har vedtatt IKT-infrastrukturmodernisering. Dette er en modernisering og
standardisering av infrastrukturen i foretaksgruppen ved hjelp av en ekstern leverandør.
Sykehuspartner vil fortsatt være ansvarlig tjenesteleverandør for de samlede IKT-leveranser
mot helseforetakene (Styresak HSØ-RHF 069-2016). Det er av stor viktighet at det arbeides
helhetlig og målrettet med innføring og gevinstrealisering av nye arbeidsprosesser, standarder
og løsninger fra Digital fornying og IKT- infrastrukturmoderniseringen. I dette skal Vestre Viken
sammen med Sykehuspartner definere felles krav til tjenestenivå, løsningenes tilgjengelighet og
felles krav for informasjonssikkerhet. Dette inkluderer avklaringer av krav til medisinsk-teknisk
utstyr som er del av felles infrastruktur.

IKT strategien bygges på prinsipper om standardisering og konsolidering av regionale løsninger.
Disse prinsippene er også veiledende for regionale MTU- og BTU (Bygg-teknisk utstyr) systemer.
Regionale anskaffelser koordineres av Senter for koordinering av MTU-anskaffelser ved Oslo
universitetssykehus HF. Samtlige helseforetak samt relevante informasjonssikkerhets- og
personvernressurser, skal representeres i anskaffelsesarbeid. Det er et mål at det strategiske
ansvaret i regionen samordnes på tvers av teknologiområder. Dette er for å understøtte
overordnet strategisk retning og speile realitetene i dagens og fremtidens pasientbehandling
som har en økende grad av integrasjoner og avhengigheter på tvers av teknologiområder.
Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere
ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i
pasientbehandlingen.
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3.3.

Lovverk

I flere år har det vært arbeidet med å tilpasse lovverket om behandling av pasientopplysninger
til dagens digitale hverdag, for dermed å kunne ta i bruk muligheter som digitalisering gir, og
samtidig ivareta personvernet. Med de endringer som kom med ny pasientjournal lov og ny
helseregisterlov i 2015, er det juridiske grunnlaget på plass for å kunne gi tilgang på tvers
mellom juridiske enheters behandlingsrettede registre, eller etablering av felles
behandlingsrettet register.

3.4.

Teknologiutvikling og betydning for Vestre Viken

Fremtidens pasientbehandling vil i stor grad være basert på integrerte teknologier innen MTU,
BTU (Bygg teknisk utstyr) og IKT. Dette betyr at en effektiv, sikker og forsvarlig
pasientbehandling vil kreve økende grad av integrering av data fra et økende antall kilder. For
HSØ og sykehusene betyr dette at samspillet mellom MTU og IKT får økende betydning
fremover. Dette fører til en økning i mengden medisinsk-teknisk utstyr som knyttes til nettverk,
og vi vil i fremtiden se at mobile enheter vil bli en del av nettverket. MTU-IKT kommer dermed
til å få en viktigere rolle i nettverksbasert behandling som for eksempel vil være en forutsetning
for helhetlige pasientforløp og avanserte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester. Nasjonal
plattform for velferdsteknologi vil øke fremdrift for digital monitorering av pasienter på tvers av
omsorgsnivåene. Opp mot hjemmebasert omsorg og monitorering vil løsninger og utstyr for
behandlingshjelpemidler gjennomgå et skifte inn mot økt kommunikasjon med flere kilder og
systemer, samt direkte datafangst til nasjonale og lokale journalløsninger.

Det forventes at informasjonen er tilgjengelig der man er, når man trenger den og helst uten at
man må gjøre en aktiv handling for å hente den frem. Dette setter nye og tøffere krav til utvikling
av IKT systemene våre. Den økende digitalisering vil påvirke dagens arbeidsprosesser med
stadig flere grensesnitt mot eksisterende og nye IKT-systemer. Det må eksistere kompetanse og
en kultur i organisasjonen for å anvende den. En aktiv styring av, og balansert tilnærming til
dette er nødvendig for å nå de mål som settes. For å få til dette er Vestre Viken nødt til å utvikle
sin IKT portefølje med en balansert tilnærming til prosess, teknologi og organisasjon.

3.5.

Felles tjenesteleverandør IKT

Helse Sør-ØST RHF har tidligere hatt en tilnærming hvor helseregionen i hovedsak eier, drifter
og forvalter sin IKT-infrastruktur og IKT-tjenester i egen regi gjennom Sykehuspartner.
Leveransekapasitet i Sykehuspartner satte klare rammer for hvilken utvikling det har vært
mulig å oppnå innenfor teknologiområdet.

Med dette som utgangspunkt må det forventes at Sykehuspartner mot 2021 vil endre fokus fra å
være en tjenesteprodusent til å bli en tjenesteleverandør.
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3.6.

Endringer i Vestre Viken

I 2017 skal Vestre Viken oppdatere gjeldende utviklingsplan. Utviklingsplanen skal beskrive
hvordan helseforetaket skal utvikle seg for å møte de framtidige behovene for helsetjenester
fram mot 2035. I dette arbeidet skal det lages en utviklings- og strategiplan basert på nasjonale
og regionale føringer. Dette betyr at planen skal lages innenfor de rammene som er bestemt av
regjeringen og det regionale helseforetaket. Planen skal peke på ønsket utviklingsretning for
sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens behov og
utfordringer for helsetjenester. Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig
kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.

Oppstart av forprosjekt nytt sykehus vil være en driver for endringer innen fag,
arbeidsprosesser, teknologi og utnyttelse av areal. Det vil til det nye sykehuset leveres felles IKT
løsninger fra Helse Sør-Øst med nasjonale komponenter. Det vil stilles høye krav til
kvalitetssikrede IKT løsninger for understøttelse av logistikk, pasientforløp og drift av
sykehuset. I planens periode vil Vestre Viken benytte BRK vedlikeholds program for Bærum,
Ringerike og Kongsberg sykehus til å pilotere og etablere felles løsninger og konsepter for VV.
Dette vil eksempelvis være felles løsninger og konsepter for ansatte og pasienter for parkering,
ID kort, adgangskontroll, tavleløsninger, booking av tjenester, digital post med mer.

Nytt sykehus i Drammen (NSD) vil være førende for utviklingen av nye konsepter de neste
årene. BRK samt dagens Drammen sykehus vil kunne ta i bruk heler eller deler av nye konsepter.
På denne måten får sykehusene en utvikling samtidig som en reduserer risikoen ved nytt
sykehus siden konsepter er prøvd ut på forhånd. Figuren nedenfor illustrerer avhengigheten
mellom eksisterende sykehus og nytt sykehus.
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Sammenslåing av Blakstad og Lier skal være ferdigstilt første kvartal 2018. Blakstad blir en
robust sykehusavdeling for psykisk helse og rus med døgnbehandling og poliklinikker lokalisert
på ett område. Organiseringen er forberedt for fremtidig lokalisering på Brakerøya.

Logistikkområdet i Vestre Viken er inne i et forbedringsprosjekt og er et område som vil kreve
mer teknologistøtte for blant annet automatiserte bestillingsløsninger knyttet til varehyller ute
på avdelingene og AGV til transport.
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4. Overordnet målbilde 2021
Basert på målsetninger i det regionale fornyingsprogrammet foreslås følgende som målbilde for
Vestre Viken:
•

•
•

Vestre Viken skal etablere enhetlige regionale kliniske systemer som støtter opp rundt
god klinisk diagnostikk, behandling, forskning og innovasjon.
Vestre Viken skal tilrettelegge for digital samhandling med pasient, fastlege, kommune
og andre helseaktører.
Vestre Viken skal ha administrative system som gir støtte til kunnskapsbasert ledelse,
virksomhetsstyring og kvalitetsforbedring.

Medisinsk utvikling som ikt-området skal understøtte

Strategi 2025 for Vestre Viken peker på en rekke områder der IKT er en vesentlig faktor for
suksess.

Overgang fra døgn- til dagbehandling, reduksjon i liggetid og effekten av nye IKT- og ehelse
løsninger er de omstillingsfaktorene som vil prege utviklingen av Vestre Viken. Gjennomgående
EPJ-system, vil sammen med bruk av telemedisin og interaktive ehelse løsninger, redusere
behovet for både poliklinisk areal og senger. Det blir færre sykehussenger, og fremmøte til
kontroll vil kunne erstattes og suppleres av elektronisk kommunikasjon mellom helsepersonell
og pasient.

Det kan forventes effekt av gjennomgående nye IKT-løsninger som gir enkel og sikker tilgang til
nødvendige opplysninger knyttet til det aktuelle pasientforløp, uavhengig av hvor i landet
pasienten blir syk eller på hvilket nivå i helsetjenesten han eller hun blir utredet og behandlet.

Innen psykisk helse og rus er det etablert fem strategiske mål og satsingsområder med en
forutsetning om innføring av digital selvrapportering for pasienter, rutinemessig elektronisk
lagring av kliniske data fra kartleggingsverktøy og psykometriske tester, samt løsninger for
digital kommunikasjon mellom pasient og behandler. Den digitale plattformen vil legge til rette
for styrt bruk av kartleggingsverktøy, og fjerner feilkilder i forbindelse med bruk av uautoriserte
tester og ved manuell scoring av instrumenter. Pasientene kan selv fylle inn skjemaer hjemmefra
eller på klinikken, og behandleren får umiddelbart tilgang til kliniske rapporter som viser status
og utvikling over tid.
I fremtidens Vestre Viken vil nye forskningsresultater og ny klinisk kunnskap bli omsatt og
integrert som en del av medisinsk praksis. Det betyr å ta i bruk ny teknologi, drive aktiv
kunnskapsoverføring og dele erfaringer nasjonalt.

For at helsetjenesten skal bli i stand til å møte morgendagens utfordringer, må det arbeides med
måten vi yter tjenestene på og hvordan vi utnytter IKT.

Helsetjenesten må sees som en samlet leveranse med selvbetjening, monitorering, elektronisk
samhandling og telemedisin som en integrert del av tilbudet. Det må gjennom IKT nettverkene
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kartlegges grensesnittene mellom fagområder, nye forskningsresultater, klinisk kunnskap,
teknologiske nyvinninger og overgangene mellom de ulike tjenestenivåene.
Videreutvikling av medisinsk teknologi vil gjøre fremtidens utstyr automatisert og mer effektivt.
Det pågår en sterk utvikling innen medisinsk anvendelse av teknologi som eksempelvis kunstig
intelligens, bioteknologi, nanoteknologi og robot. Dette vil om få år utløse nye muligheter som vil
endre helsevesenet og gi pasienter et bedre behandlingstilbud.
Prosjekter i planperioden ut i fra regional gjennomføringsplan 2017
Regionale prosjekter – samhandling

Regionale prosjekter – kliniske tjenester
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Regionale prosjketer – administrative tjenester
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5. VEIEN FREM MOT MÅLBILDE 2021
Felles infrastruktur for å understøtte en effektiv informasjonsdeling og meldingsutveksling er
sentralt i perioden og videre frem mot en innbygger en journal. Digitale innbygger- og
pasienttjenester, HF-HF kommunikasjon sammen med samhandlingsløsninger med kommunene
er viktige drivere for bedret effektivitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Den regionale
områdeplanen deler tjenestene inn i følgende områder;
1. Felles infrastruktur
2. Standardiserte fagsystemer og prosesser
a. Klinisk IKT
b. Administrativ IKT
c. Medisinsk teknologi
3. Digitale innbygger og pasienttjenester
4. Samhandling kommuner og HF-HF
5. Smartere sykehus med kobling mellom bygg, pasient, ansatte og miljø (Byggnær IKT)
6. Forskning og innovasjon

5.1.

Felles infrastruktur

Det er økt behov for teknologisk støtte i diagnostisering og behandling av pasienter, det vil få
konsekvenser for sykehusets infrastruktur. I tillegg vil teknologiske trender ytterligere
forsterke behovet for modernisering av infrastrukturen og anskaffelse av nye kapasiteter
innen området.
For Vestre Viken betyr dette:
•
•
•

Standardisering av tjenester og applikasjoner
Gevinstrealisering
Leveranseområder
o Arbeidsflate
o Telekom
o Nettverk
o Datasenter
o Overfallsalarmer
o Portørcom / Job Agent
o Akuttalarmer
o Sykesignal
o Meldingstjenester (Personsøk)

Modernisering og standardisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse SørØst er en nødvendig forutsetning for å realisere regionens IKT strategi.
Som en del av en moderne infrastruktur vil man også kunne se på områder der man vil
kunne muliggjøre en mer mobil hverdag.

Gode løsninger for telefoni og meldingsformidling er vesentlig for et moderne sykehus.
Framtidig telefonsystem skal betjene ulike funksjoner og personellgrupper. Telefonsystemet
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er en viktig del av sykehusets kommunikasjonssystem for akuttmedisin-/traumeoppkall og
det stilles derfor meget høye krav til oppetid og tilgjengelighet. Her vil man både kunne
benytte sykehuset infrastruktur (LAN/WIFI) og mobilnettet (GSM).

Løsning for håndtering av meldinger i nytt sykehus skal kunne håndtere alle typer meldinger
ved sykehuset, dvs. akuttmedisinske hastetilkallinger, oppdragsstyring, personalarm og
tekniske alarmer. Videre skal plattformen kunne håndtere alle aktuelle grensesnitt.

5.2.

Standardiserte fagsystemer og prosesser

5.2.1. Klinisk IKT
Dialogbasert kommunikasjon
• Sikker melding behandler/pasient
• Digital plattform for verktøystøtte og løsning for egenregistrering av symptomer
innen psykisk helse og rus (Indikatorer for helsegevinst, tilbakemeldinger fra
pasienter, forskning, psykologiske tester og sikker kommunikasjon mellom
behandler og pasient)
Helhetlig journal (regionale prosjekter)
• Standardisering og konsolidering av journalen
• Medikamentell kreftbehandling (forordning, tilberedning, administrasjon)
• Gjennomgående elektronisk kurve inkludert lukket legemiddel sløyfe
• Gjennomgående løsning for alle laboratoriefagene
• Løsning for bildediagnostikk
• Fødejournal integrert med overvåkningssystemer
• Løsning for multimedialt lager, inkludert stillbilder, ultralyd, video og
tradisjonelt PACS.

Effektiv informasjonstilgang og -deling
• Mobilitet – tilgang til nødvendig informasjon der pasienten og behandler møtes
• Selvbetjeningsløsninger – pasienten kan selv registrere informasjon om f.eks
fremmøte uten å måtte kontakte helsepersonell
• Klinisk logistikk – informasjon om pasientflyt. Elektroniske tavler,
meldingsvarsler for hendelser og oppdrag. Aktuell for alle ansatte som er i
kontakt med pasienten gjennom dagen (portør, renhold, bioingeniører,
fysioterapeuter, lege, sykepleier)

Lokale kliniske fagsystemer
• Forprosjekt klinisk kjemi og mikrobiologi (vurdering opp mot plan for regionalt
prosjekt)
• Konsolidering av blodbank ved fra 2 til 1 system
• Oppgradering PACS til regional versjon
• Konsolidering EKG, herunder digitalt EKG på Drammen Sykehus
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5.2.2. Administrativ IKT
Det er viktig for Vestre Viken å se på videreutvikling av våre systemer som støtter
kvalitetsarbeid, slik at disse til enhver tid understøtter klinikkenes behov. Dette gjelder
tilgang til styrende dokumenter og løsning for håndtering av avvik og oppfølgning av tiltak
knyttet til disse. Løsningene skal gjøre det enklere å dele kunnskap mellom avdelinger og
klinikker, samt ta i bruk internasjonale og nasjonale kodeverk for diagnoser, prosedyrekoder
og legemidler. Det skal sikres forbedring av løsninger for sikker vareflyt for medisinske
forbruksvarer slik at de riktige produktene leveres på rett sted til avtalt tid.
Økt grad av sikker og stabil drift
For å øke graden av sikker og stabil drift, skal eksisterende systemportefølje på
administrativt område fortløpende oppgraderes. Som følge av oppgraderte løsninger og
felles infrastruktur og tekniskplattform i foretaket, vil det bli mulig å ta i bruk nye tjenester.
Økt effektivitet og bidra til en enklere hverdag
Eksisterende systemportefølje skal vedlikeholdes slik at løsningene understøtter
klinikkenes eksisterende og fremtidige behov på en hensiktsmessig måte.

Økt kvalitet i styringsinformasjon
Systematisk forbedring av styringsverktøyene med utvikling av gode indikatorer som gir
ledere på ulike nivåer i virksomheten styring på både taktisk og strategisk nivå. En
forutsetning for å øke kvaliteten i styringsinformasjonen er å sikre at kvaliteten på
grunndata og kodeverk er så god at informasjonen i løsningene representerer det som
faktisk skjer i virksomheten. For å løse dette skal det å arbeides videre med
forvaltningsløsninger for organisasjonsstruktur og andre kodeverk, samt ha fokus på
hvordan løsningene brukes.

Det er behov for å se på system for vurdering av pleiebelasting mellom ulike fagområder.
Løsningen gir et bilde over antall pasienter som er behandlet innenfor et optimalt
omsorgsnivå, alternativt heller burde vært overført til dagbehandling/poliklinikk eller
intermediær/intensiv.

I forbindelse med den nye spesialistutdanningen er det behov for verktøy som ivaretar både
den individuelle kompetanseplan for den enkelte lege i utdanning, strategisk planlegging på
seksjons- og avdelingsnivå og et mer overordnet verktøy på tvers av foretak – regionalt og
nasjonalt. Det er satt nasjonale krav om kompetanseplaner for LIS (leger i spesialisering) og
om planlegging og gjennomføring av LIS-løp. Uten nødvendig støttesystem vil
foretaksgruppen ikke være i stand til å oppfylle disse forpliktelsene.

Dossier brukes av store deler av det norske helsevesenet som strategisk planleggings- og
oppfølgingsverktøy. Sammen med dagens HR-system vil Dossier kunne svare ut hoveddelen
av de behov som foretaket har. Oversikt over tilgjengelige utdanningsplasser og logistikken
i utdanningsplassene dekkes imidlertid ikke av Dossier pr i dag. Helse Sør-Øst er kjent med
at Helse Vest har tatt initiativ på å se på muligheter for å gjøre tilpassinger i Dossier som
imøtekommer behovet på sikt.
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5.2.3. MTU-IKT
IKT og medisinsk teknologi har tradisjonelt levd ved siden av hverandre, med selvstendige
tjenester som ikke snakker sammen. Kravene til en helhetlig journal, inkludert
gjennomgående kurve, betyr at når vi bygger nye tjenester for MTU-området, så skal de
implementeres på regional teknisk plattform. Tjenestene må være integrert med
pasientjournal og understøtte helhetlige pasientforløp, effektiv datafangst,
datapresentasjon for diagnostikk, behandling og kontroll. MTU-IKT omhandler ivaretakelse
av tekniske krav og krav til kompetanse for å ivareta pasientsikkerhet og
informasjonssikkerhet i disse integrasjonene, samt opp mot felles infrastruktur.
Behandlingshjelpemidler (BHM) er en del av avdeling for medisinsk teknologi, som jobber
direkte opp mot behandling og helsehjelp. Ved BHM håndteres utstyr og materiell som blir
utlevert etter søknad eller rekvisisjon. Antall aktive pasienter er per Q3-2016, ca.14.000.
BHM opplever en sterk økning i oppfølging av hjemmeboende pasienter og trenden går i
retning av flere og utvidede behandlingsområder utført i hjemmene. Dette vil medføre et
økt behov for teknologiske løsninger og overføring av medisinske monitorerinsgdata fra
hjemmene.
I perioden vil følgende utvikling for det medisinsk teknologiske område håndteres;

Integrasjonsløsninger
Medisinsk teknologisk utstyr generer informasjon og måledata som er av interesse for
registrering i DIPS eller andre elektroniske fagsystemer. Krav til raskere og bedre
informasjonsflyt tvinger frem integrasjonsløsninger for å utveksle informasjon mellom
disse systemene. Det være seg å motta arbeidslister fra DIPS til å levere resultat av
undersøkelsen tilbake til DIPS.
Standardiseringsprosjekt
Konsolidering og standardisering av MTU systemer (dialyse, lungediagnostikk etc.)

Kurve, forberedelser til regional innføring
Forberedelser til regional kurve løsning, der MTU skal avgi informasjon til kurven, som en
del av den helhetlige journalen.

Multimedia arkiv, løsning for lagring og gjenfinning (bilde/ultralyd/EKG
Større krav til informasjonstilgang tvinger frem digitale arkivsystemer for samling av data.
Konsolidering av hjerteultralyd til regional løsning,
En forutsetning for å kunne avgi rådata til regionalt multimedia lager

Multimedia, system for håndtering av video i pasientbehandlingen (lagring, bokmerking,
EPJ)
Krav til dokumentasjon og definisjon av journalverdig informasjon kan gi føringer som
fordrer digitale arkivsystemer.
Selvmonitorering og sensorteknologi
Oppfølging av kronisk syke vil i fremtiden innebære bruk av MTU og annet utstyr som
leverer digitale måledata tilbake til sykehuset.
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Regionale og nasjonale anskaffelser
Det er opprettet et regionalt kompetansesenter for samordning av behov for anskaffelser.
Dette kan føre til at noen anskaffelser flyttes ut, mens andre tas inn og gjennomføres på
vegne av andre HF. Tett avhengighet til IKT gjennom kravspesifikasjoner knyttet til
infrastruktur, informasjonssikkerhet og personvern.

Teknologisk utvikling generelt
Det skjer en stor utvikling innen programvare for utnyttelse av digitale radiologiske bilder.
Dette er systemer som fusjonerer avanserte 3D bilder som gir muligheter for mer effektiv
og presis behandling. MTU utvikles for bedre digital samhandling. Dette innebærer f.eks.
kommunikasjon over WiFi.

Radiomerking av utstyr
For å holde oversikt over MTU plassering og tilgjengelighet blir det behov for å radiomerke
utstyr.

5.3.

Digitale innbygger- og pasienttjenester

Innføring av digitale innbygger- og pasienttjenester skal gjøres gjennom aktiviteter koordinert
med regionalt prosjekt i digital fornying. En del av tjenestene vil kreve lokale skjermer og
kioskløsninger for anvendelse av pasienter og besøkende. Erfaringene fra pilot prosjekt i 2014
på Bærum sykehus med elektronisk epikrise til pasient gjennom digital post skal benyttes til
videre arbeid. Konkret er det etablert et prosjekt for å systematisere gevinstarbeid knyttet til
innbyggertjenester, samt beskrive plan for oppstart Digital post. Digital post vil gi gevinster
knyttet til porto og digitalisering av manuelle prosesser for utsending av brev. Det er størst
gevinst knyttet til innkallingsbrev, med informasjonsvedlegg til pasienten.
Første kvartal 2018 skal regional innsynstjeneste i journal etableres. Nedenfor listet opp
aktuelle tjenesteområder som skal innføres i perioden.
Digitale innbyggertjenester på helsenorge.no
• Innsyn i journal
• Booking av timer
• Booking av tjenester
• Kjernejournal
• Digital post

Selvbetjeningsløsninger ved oppmøte sykehuset
• Oppmøteregistrering
• Betaling
• Drosje rekvirering
• Booking av ny time
• Måling av pasienttilfredshet
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5.4.

Samhandling

Digital samhandling

Området digital samhandling har fortsatt stort potensial for en mer effektiv og kvalitativ god
samhandling med alle parter (ansatte, pasient, kommune, fastleger, private institusjoner og
andre HF). De mest vanlige anvendelses områdene i Vestre Viken 2017 er;
• Pleie og omsorgsmeldinger (logistikk-, fag- og dialogmeldinger)
• Basismeldinger (Epikrise, poliklinisk notat, sluttnotat og sammenfatninger)
• HF til HF kommunikasjon labsvar
• Dialogmeldinger
• Digitale bilder overført fra private røntgen institutt til VV PACS.
• Interaktiv henvisning og rekvisisjon, IHR

Innen Interaktiv henvisning og rekvirering for både laboratorier og radiologi har Vestre Viken
vært i front, og skal videre i 2018 etablere IHR løsning med kommunehelsetjenesten.

5.5.

Byggnær IKT

Helhetlig systemintegrasjon og meldingsvarsling for byggnær IKT, tradisjonell IKT og medisinsk
teknologiske IKT systemer er et område som må satses mer på for å sikre god prosesstøtte,
logistikk og samhandling på alle fagområder. Smarte sykehus med informasjonskobling mellom
bygg, pasient, ansatte og miljø vil gi mulighet for å benytte digitale løsninger for posisjonering og
samhandling mellom pasienter og helsepersonell. Videre vil systemintegrasjon og byggnær IKT
kombinert med «tingenes internett» gi mulighet til drift av sykehusene ved hjelp av eksempelvis
stordata, sensorteknologi og fjernstyring

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. Det er viktig at dette enten blir adressert
som lokale prosjekter eller at dette tas inn som en del av BRK prosjektene. For å modernisere
løsningene vi i dag har så vil det bety betydelige investeringer. Dette er nødvendig for både drift
og sikring av byggene på en forsvarlig måte.

Adgangskontroll
Adgangskontroll er systemer som har som formål å kontrollere individers adgang til avgrensede
områder, gjerne i kombinasjon med videoovervåking slik at all sikkerhet kan overvåkes og
styres fra et felles grensesnitt. Systemet tillater også at hendelser i adgangskontrollsystemet
trigger styring eller opptak av kamera.

Sentral driftskontroll (SD-anlegg)
Sentral driftskontroll er viktig for styring, regulering og overvåking av VVS- og klimaanleggene. I
dag er det vanlig å etablere web-baserte løsninger der driftsansvarlig kan koble seg opp mot de
tekniske anleggene via internett. Med et godt og brukervennlig SD-anlegg kan driftsansvarlig
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avlese temperaturer, endre settpunkter og temperaturkurver, foreta logging av trykk og
temperaturer, og motta SMS-meldinger om driftsfeil på pumper og aggregater. En kan også
benytte SD-anlegget som et energiovervåkningssystem. Ved innhenting av data fra energimålere
i anleggene kan vi foreta energiregistrering og rapportering av alle typer forbruk, og sette opp
ET-kurver.

Det er viktig å se på aktuelle prosjekter i BRK og på Drammen sykehus som er i planlegging og
koordinere disse med leveranser innen byggnær IKT. Dette kan være prosjekter som ny MR på
Bærum, ny CT og multifunksjons lab på Kongsberg. I disse leveransene kan det eksempelvis
være avhengigheter til nettverk- og lagringskapasitet. For prosjekter på sengepostarealer vil det
være aktuelt å se å systemintegrasjon og nettverk opp mot elektroniske tavler for informasjon
om pasientflyt, ressursstyring og meldingsvarsling. Videre vil sykesignal og personsøk være
løsninger som blir adressert gjennom byggprosjekter og byggnær IKT.

5.6.

Forskning og Innovasjon

5.6.1. Forskning
Formålet med det regionale programmet RiF (Regional IKT støtte til forskning) er å gi forskere i
helseregionen en felles plattform med forbedret støtte gjennom bedre IKT-verktøy og god
forvaltning av løsningene.
Programmet skal etablere løsninger som på en god måte understøtter prosessene for
gjennomføring av forskningsprosjekter. I dette ligger løsninger innen:
•
•
•
•
•
•
•
•

IKT-infrastruktur, lagring, PC-er og digitale arbeidsverktøy og programvare
Samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere
Datafangst, datauthenting og kobling av data
Dialog med forskningsdeltakere
Dokumentasjon og sporing av forskningsforsøk
Administrativ støtte til planlegging, styring og oppfølging
Bibliotekstjeneste
Organisasjon, prosesser, tjenestestruktur og avtaleoppbygging som understøtter IKTleveranser og forvaltning/videreutvikling.

Frem til Regional IKT for forskning er gjennomført for Vestre Viken vil foretaket etablere
nødvendig IKT støtte for forskning i foretaket, herunder vil utveksling av informasjon med
eksterne ressurser bli utredet.
5.6.2. Innovasjon

Innovasjon i Helse Sør-Øst skal sikre tilgangen på nye løsninger som medfører kortere
ventetider, økt pasientsikkerhet, bedre selvbetjeningsteknologi og økt kvalitet i
pasientbehandlingen.

Oppstart av forprosjekt nytt sykehus i Drammen høsten 2017 må bli en driver for ideer og
samarbeid med næringsliv for utvikling av løsninger og tjenester. Innovasjonsarbeidet skal
styrkes gjennom bruk av system støtte og metodikk for oppfølging av prosjekter.
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Oppfølging av innovasjon innen teknologiområdet i Vestre Viken vil prioriteres innen følgende
to kategorier;
•
•

•
•
•
•

Ny funksjonalitet i dagens løsninger
Mobilitet – effektiv tilgang til informasjon og informasjons deling som øker kvalitet i
prosesser og pasientbehandling.
Sporing – utvikling av konsept for sporing av utstyr og til bruk i pasientbehandlingen
Utvikling av nye løsninger og tjenester
Sensorteknologi, inkludert behandling/overvåkning/oppfølging på tvers av
omsorgsnivåer.
Kognitiv bruk – eksempel bruk av IBM`s Watson og semantisk teknologi.
Maskinlæring – kunstig intelligens
3D modellering og visualisering

Arbeidet med innovasjon innen teknologiområdet i VV skal sees opp mot Sykehuspartner
sin plan for innovasjonsarbeid, samt regionale- og nasjonale strategier.
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6. Gevinstrealisering
Det er regionalt under etablering en felles systematikk for gevinstrealisering i Digital fornying.
Som oppfølging av evalueringen og regional systematikk vil det vurderes behov for en rolle som
gevinstoppfølger for alle teknologiprosjekter i Vestre Viken. Rollen skal være ansvarlig for å
utarbeide og å legge til rette for struktur og rammer for gjennomføring av aktiviteter knyttet til
gevinst- og endringsarbeidet i Vestre Viken. I arbeidet skal det sikres at det blir gjennomført
målinger og rapportert på KPI´er, samt oppfølging av realisering av gevinster gjennom
endringstiltak også etter prosjektenes avslutning. Gjennom utvikling av godt datagrunnlag for
virksomhetsstyring og virksomhetsanalyse skal det sikres fortløpende gevinstrealisering som
øker kompetanse og kvalitet for å realisere beskrevet ambisjon i denne planen. Dette skal
oppnås gjennom evne til langsiktig prioritering, gjennomføre tiltak som reduserer kompleksitet,
klinisk involvering, forankring i klinikkene, gevinstrealisering, teknologiske ressurser og
kompetanse samt økonomiske ressurser.
Noen kritiske suksessfaktorer for vellykket gevinstrealisering
• Ansvaret for gevinstrealisering ligger hos klinikkene.
• Identifisere tidlig forutsetninger som må oppfylles for at gevinster blir realisert.
• Erkjenne at gevinstene ikke blir realiserte av seg selv, og at det må settes av nok
ressurser til arbeidet med gevinstrealisering

Det er gjort evalueringer fra prosjektet med nytt sykehus i Østfold. Erfaringer fra Sykehuset
Østfold viser at IKT systemer tett integrert med kjernevirksomhetens arbeidsprosesser krever
fokus på virksomhetsarkitektur, prosesskartlegging og design, og prosjekt og
porteføljestyringskapasitet. For å sikre at Vestre Viken lærer av evalueringen i Sykehuset
Østfold vil det bli arbeidet med å styrke kompetansen innen områdene:
-

-

-

Etablere en virksomhetsarkitektur funksjon
o Beskrive integrasjon mellom teknologi, arbeidsprosesser i kjernevirksomheten og
bygg.
Prosesskartlegging og – design
o Prosjektstyringen må sikre en felles, helhetlig og gjennomgående sikring av design
og arkitektur av teknologiløsninger til både nytt og eksisterende sykehus.
Prosjekt og porteføljestyringskapasitet og –kompetanse
o Styrke porteføljestyringens grensesnitt mot klinikkene for å sikre riktig prioritering
o Porteføljestyring må ha en sentral rolle i forhold til styringsdimensjonen. Felles
prioritering av ressurser, midler og design gjøres opp mot eksisterende strategi og
føringer.

Det er pågående en evaluering av IKT porteføljestyret i Vestre Viken. Evalueringen skal resultere
i et forslag til styrket grensesnitt mot klinikkene for prioritering og oppfølging av teknologi
prosjektene.
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7. Samlet oversikt over investeringer
Oversikt over investeringer og tjenestepris Sykehuspartner er i tråd med ØLP for 2018-2021
2017
Regionale investeringer
Regionale prosjekter
Utvikling av regionale tjenester**
Sum regionale investeringer IKT investering VV
Lokale investeringer
Lokale Prosjekt/satsninger
Pågående og nye tjenesteendringer
Mottak av regionale prosjekter
Byggnær IKT*
Sum lokale IKT investeringer VV

2018

2019

2020

2021

17 092
4 862
21 954

86 578
8 603
95 181

7 656
8 478
16 134

174 218
16 584
190 802

114 848
19 702
134 550

4 000
6 000

10 000
6 000
4 000
8 000
28 000

10 000
6 000
4 000

10 000
6 000
4 000

10 000
6 000
4 000

20 000

20 000

20 000

Sum lokale og regionale investeringer VV
31 954
123 181
36 134
*Byggnær IKT for 2019-2021 skal kvalitetssikres når BRK planen er godkjent
**Utvikling av regionale tjenester levert fra Digital fornying (eks DIPS, Partus, Gat etc)

210 802

154 550

2020
427 600

2021
434 700

10 000

For tjenestepris til Sykehuspartner har dette følgende effekt
ØLP Sykehuspartner IKT tjenestepris

B2017
335 000

2018
371 500

2019
385 400
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8. Vedlegg
Vedleggene er laget i eget dokument som følger dette dokumentet.

8.1.

Oversikt prosjekter for prioritering aktivitet i 2018

Se vedlegg

Risikobilde

Se vedlegg

Oversikt over alle prosjekter og aktiviteter 2018-2021

Se vedlegg

Oversikt over innmeldt behov fra klinikkene 2017

8.2.
8.3.
8.4.

Se vedlegg
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Dato:
Saksbehandler:

Saksfremlegg

05.12.2017
Per-Erik Holo
Martin
Stolzenbach Olsen

Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra
2018
Møte
Styremøte

Saksnr.
65/2017

Møtedato
18.12.2017

Forslag til vedtak
Som nye medlemmer av Vestre Vikens brukerutvalg oppnevnes fra 2018:
• Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg)
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (ny)
• Dordi S. Strand, FFO Akershus (ny)
• Bjørn Tolpinrud, Kreftforeningen (ny fra Kreftforeningen, i en tidligere periode
representert FFO Buskerud)
• Torunn Viervoll, FFO Akershus (gjenvalg)
Oppnevningen gjelder for 2 år.

Toril Krogsund oppnevnes som leder og Heidi Hansen som nestleder av Brukerutvalget.

Drammen 11.12.2017
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
Helse Sør-Øst vedtok i april 2017 nye retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå som
skal implementering i helseforetakene. De nye retningslinjene innebærer en mindre revisjon av
brukerutvalgets mandat i Vestre Viken. Det har nå blitt slik at leder og nestleder skal oppnevnes
av styret. Saken legger opp til det.
Det har også kommet en ny føring som innebærer at Pensjonistforbundet som hovedregel
inviteres til deltagelse i brukerutvalget. Det er ikke planer om å utvide dagens antall
medlemmer. Det vil derfor være behov for en dialog med alle brukerorganisasjoner, inklusive
Pensjonistforbundet. En slik dialog har av tidsmessige grunner ikke blitt gjennomført innen
denne oppnevningen foreligger. Men som det fremgår av saksutredningen nedenfor ivaretar
sammensetningen av nytt brukerutvalg området eldres særlige behov. Dialog med
brukerorganisasjonene om fremtidig sammensetning av brukerutvalg forventes gjennomført
innen utgangen av første kvartal 2018.
I pkt.5.2 om oppnevning av medlemmer står det:
«Styret i helseforetaket oppnevner brukerutvalgets medlemmer, samt leder og nestleder
etter innstilling fra administrerende direktør på grunnlag av innsendt forslag fra
pasientorganisasjonene»
Saksutredning
Dagens styreoppnevnte brukerutvalg i Vestre Viken er sammensatt slik:
Navn

Organisasjon

Bostedskommune

Toril Krogsund
Aina Rugelsjøen
Kjell Jensen
Lillemor Sandberg
Rune Hansen Gunnerud
Anne Helene Lindseth
Torunn Viervoll
Arne Moe
Heid Hansen
Franck Tore Larsen

FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Akershus
FFO Akershus
Kreftforeningen
RIO
SAFO Sør-Øst

Drammen
Lier
Drammen
Drammen
Nes
Asker
Bærum
Kongsberg
Gjerdrum
Røyken

Oppnevnt
periode
Ut 2017
Ut 2017
Ut 2018
Ut 2018
Ut 2018
Ut 2017
Ut 2017
Ut 2017
Ut 2018
Ut 2018

Fem av medlemmene i Brukerutvalget i Vestre Viken er på valg pr. 31.12.2017.

Oppnevning av medlemmer
Brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Buskerud, FFO Akershus
og Kreftforeningen har på forespørsel foreslått kandidater som skal oppnevnes for en to års
periode.

Ved nominasjon og oppnevning av nye medlemmer forventes det at både hensynet til fornyelse
og kontinuitet ivaretas. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater, og
medlemmer kan oppnevnes for flere perioder dersom de foreslås fra egne organisasjoner. En
kandidat kan ikke foreslås sammenhengende for flere enn tre perioder. Innstillingen til styret er
basert på en helhetsvurdering av forslagene fra brukerorganisasjonene. Dersom det er grunner
for å fravike brukerorganisasjonenes forslag, gjøres dette i dialog med organisasjonen.
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To av medlemmene som er på valg i 2017, Anne Helen Lindseth og Arne Moe, har sittet i utvalget
i tre perioder sammenheng og kan derfor ikke gjenvelges.
I brev fra Vestre Viken til organisasjonene, datert 26.9.2017, er det påpekt følgende: «Det
forutsettes at kandidater som foreslås er bosatt i Vestre Viken sykehusområde, og at medlemmene i
størst mulig grad gjenspeiler befolkningens sammensetning».

Brukerutvalgets sammensetning skal dekke psykisk helse og rus, kreftområdet og somatikk for
øvrig. I retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå pkt 5.1 Nominasjon står det at:
«FFO, SAFO, Kreftforeningen og organisasjoner som representerer brukere fra
virksomheter innen TSB inviteres til å foreslå kandidater. For å ivareta eldres særlige behov
inviteres som hovedregel Pensjonistforbundet»
Følgende kandidater er foreslått i prioritert rekkefølge av organisasjonene:
• FFO Buskerud
1. Torill Krogsund
2. Elisabeth Schwencke
3. Åse Line Leer
4. Einar Flathen
5. Gry Merethe Næss
6. Aina Rugelsjøen
7. Bjørn Tolpinrud
•

•

FFO Akershus
1. Torunn Viervoll
2. Dordi S. Strand

Kreftforeningen
1. Bjørn Tolpinrud
2. Cecile Bråthen

Ingen av organisasjonene har foreslått kandidater med innvandrer-/minoritetsbakgrunn. Det
forutsettes at det fortsatt arbeides mot disse miljøer gjennom deres organisasjoner slik at dette
perspektivet kan ivaretas ved et senere valg. Det nevnes at brukerutvalgets kontaktperson fra
det regionale brukerutvalget har innvandrerbakgrunn.
Pensjonistforbundet er ikke representert, men utvalget har to medlemmer som er over 70 og
ytterlige 3 over 65 år. Det er også medlemmer at brukerutvalget som er med i
Pensjonistforbundet, selv om de ikke er anbefalt som representanter fra denne organisasjonen.
Det anses derfor ivaretatt at brukerutvalget har en sammensetning som kan ivareta eldres
særlige behov når det gjelder brukermedvirkning på systemnivå.
Følgende fem kandidater anbefales oppnevnt til Brukerutvalget fra 2018:
• Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg)
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (ny)
• Torunn Viervoll, FFO Akershus (gjenvalg)
• Dordi S. Strand, FFO Akershus (ny)
• Bjørn Tolpinrud, Kreftforeningen (ny fra Kreftforeningen, har i en tidligere periode
representert FFO Buskerud)
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Ny sammensetning av Vestre Vikens Brukerutvalg vil da være:
Navn

Organisasjon

Toril Krogsund (leder)
Elisabeth Schwencke
Kjell Jensen
Lillemor Sandberg
Rune Hansen Gunnerud
Dordi S. Strand
Torunn Viervoll
Bjørn Tolpinrud
Heidi Hansen
Franck Tore Larsen

FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Buskerud
FFO Akershus
FFO Akershus
Kreftforeningen
RIO
SAFO TVB

Oppnevnt
periode
Ut 2019
Ut 2019
Ut 2018
Ut 2018
Ut 2018
Ut 2019
Ut 2019
Ut 2019
Ut 2018
Ut 2018

Det vil være 6 kvinner og 4 menn i Brukerutvalget, slik at alminnelige prinsipper for
kjønnsfordeling kan sies ivaretatt.

Oppnevning av leder og nestleder
Det er drøftet med brukerutvalget hvordan prosess og anbefaling til styret om oppnevning av
leder og nestleder skal ivaretas. Det er også drøftet forslag til kriterier for oppnevning av leder
og nestleder, og utvalget har gitt innspill til kriteriene, som er:
•
•
•
•

Kandidater skal ikke være nyoppnevnt medlem av brukerutvalget
Kandidater skal være motiverte og villige til å avsette nødvendig tid til vervet
Leder og nestleder skal ikke være fra samme pasientorganisasjon
Leder og nestleder tilstrebes å komme fra ulike områder av Vestre Viken: Henholdsvis
fra Buskerud inklusiv Sande/Svelvik/Jevnaker og fra Asker/Bærum

Toril Krogsund er tidligere valgt som leder for to år. I og med at hun er foreslått renominert fra
sin organisasjon, er det derfor naturlig at hun også reoppnevnes som leder ut 2018.
Innstilling til nestleder baserer seg på prosess blant de i utvalget som har sagt seg villige til å
påta slikt verv. Etter dette innstilles Heidi Hansen som nestleder for perioden 2018-2019.

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at følgende fem kandidater oppnevnes
som medlemmer i Brukerutvalget fra 2018:
• Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg)
• Elisabeth Schwencke, FFO Buskerud (ny)
• Torunn Viervoll, FFO Akershus (gjenvalg)
• Dordi S. Strand, FFO Akershus (ny)
• Bjørn Tolpinrud, Kreftforeningen (ny fra Kreftforeningen, har i en tidligere periode
representert FFO Buskerud)
Oppnevningen gjelder for 2 år.
Videre anbefales at Toril Krogsund oppnevnes som leder og Heidi Hansen som nestleder i
Brukerutvalget
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Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
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Dato:
Saksbehandler:

Saksfremlegg

11. desember 2017
Elin Onsøyen

Fullmakt i Vestre Viken - prokura
Møte
Styremøte

Saksnr.
66/2017

Møtedato
18.12. 2017

Forslag til vedtak
1. Prokura gis til økonomidirektør Mette Lise Lindblad fra og med hennes tiltredelse i
Vestre Viken.

Drammen, 11. desember 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Prokura har høsten 2017 vært ivaretatt av administrerende direktør Nils Fr. Wisløff etter at
viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll gikk av med pensjon. Hennes rolle som
viseadministrerende direktør er ikke videreført i organiseringen av Vestre Viken.
Økonomidirektøren skal nå ivareta prokura i foretaket. Vestre Viken har i høst rekruttert ny
økonomidirektør, og Mette Lise Lindblad er ansatt og vil tiltre stillingen senest 1. mars 2018.
Saksutredning
Styret behandlet i sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken (se vedlagt sak).

Vedtakspunkt 4 i saken er som følger:
Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og administrerende direktør
Nils Fr. Wisløff. Prokura gis til viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll.
En prokura er en begrenset signaturrett. En prokurist er bemyndiget til å opptre på vegne av
foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak av at vedkommende ikke kan selge,
pantsette foretakets eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål. En som undertegner i
egenskap av prokurist skal i henhold til prokuristloven § 3 gjøre en tilføyelse når vedkommende
tegner firmaet som viser prokuraforholdet, det vil si at underskriften må ledsages av
betegnelsen per prokura, p.p. eller lignende forkortelse.
Det er styret som skal gi prokura. Enten kan prokuristen være registrert i foretaksregisteret
eller ved et styrevedtak i en sak som gir en navngitt ansatt i Vestre Viken prokura. En prokura
kan ikke videredelegeres.
Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør foreslår at prokura fra og med hennes tiltredelse 2018 gis til
økonomidirektør Mette Lise Lindblad.

Vedlegg:
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1. Sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår referanse:
Deres referanse:
Klinikk/avdeling:

Saksfremlegg

14. desember 2015
Anne Kristin Reinsve

Administrasjonen/Økonomiavdelingen

Fullmakter i Vestre Viken
Møte

Saksnr.
55/2015

Styremøte
Vedlegg til orientering:

Møtedato
21.12.2015

1. Delegerte fullmakter i Vestre Viken
2. Administrerende direktørs fullmakter i Vestre Viken
3. Instruks til administrerende direktør i Vestre Viken

Forslag til vedtak
1. Styret viser til regionale retningslinjer og avvik og anbefalinger gitt av
konsernrevisjonen i rapport 05/2014. Styret tar til orientering administrerende
direktørs gjennomgang av fullmaktstrukturen.

2. Administrerende direktør tildeles fullmakt til å gjøre investeringer for inntil 50 millioner
kroner i de enkelte byggeprosjekter på bakgrunn i styresak 093-2009 i Helse Sør-Øst.

3. Administrerende direktør tildeles fullmakt til investeringer for inntil 20 millioner kroner
til medisinsk teknisk utstyr (enkeltanskaffelser), lokal IKT og andre tilsvarende
anskaffelser (operasjonell leasing) på bakgrunn i styresak 032-2015 i Helse Sør-Øst.
4. Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og
administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. Prokura gis til viseadministrerende direktør
Marit Lund Hamkoll.

Drammen, 14. desember 2015
Nils Fr. Wisløff
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Bakgrunn
Ved etablering av sykehusområder og tilpasning til ny foretaksstruktur, og innføring av nytt
investeringsregime ble fullmaktsgrensen for byggeprosjekter i foretakene endret. Det ble i
HSØ styresak 093-2009 vedtatt endring fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner. Praksis
hittil har vært at administrerende direktør er gitt fullmakt på investeringsområdet i det årlige
budsjettvedtaket. I denne styresaken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til
administrerende direktør.
Styret i Helse Sør-Øst vedtok den 30. april 2015 en revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst.
Helseforetakenes fullmaktsgrense for investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk
teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser ble økt fra 10 millioner kroner til 20 millioner
kroner. I denne saken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til
administrerende direktør.
Helseforetaksloven § 39 første ledd fastslår at styret representerer foretaket utad og tegner
foretakets firma, mens daglig leder (administrerende direktør) etter bestemmelsens tredje ledd
har fullmakt til å representere foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet
etter lovens § 37. I Vestre Viken er signaturfullmakten delegert til styreleder og
administrerende direktør. I denne styresaken fremmes forslag om formelt å delegere prokura
til viseadministrerende direktør for å sikre effektiv ledelse.
Funn i forbindelse med konsernrevisjonsrapport 05/2014 avdekket svakheter opp mot
kriterium:
Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med retningslinjer fra
det regionale helseforetaket. Det anbefales i rapporten at foretaket gjennomgår
fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene.
I Oppdrag og bestilling 2015 er det fastsatt følgende mål:

Avvik mot beløpsgrenser og nivåer skal begrunnes særskilt.
I denne styresaken orienteres styret om at nevnte forhold nå er rettet.

Det arbeides videre med implementering av revidert fullmaktsdokument for intern delegering
inn i 2016. Handlingsplan for dette arbeidet kommer i årlig melding for 2015.

Definisjoner

Signaturrett
Retten til å tegne foretakets firma har etter loven bare foretakets samlede styre med mindre
styret har delegert denne fullmakten. Det å tegne foretakets firma, være signaturberettiget
eller firmategner, vil si å angi foretakets navn og undertegne med sitt eget navn uten å tilføye
at det skjer “for” foretaket, “på vegne av” foretaket eller lignende, jamfør foretaksnavneloven
§ 7-1 første ledd.

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

Styrets myndighet som signaturberettiget (firmategner) kan etter lovens § 39 annet ledd
delegeres videre fra styret til et styremedlem eller daglig leder.
Prokura
En prokura er en begrenset signaturrett. En prokurist er bemyndiget til å opptre på vegne av
foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak av at vedkommende ikke kan selge,
pantsette foretakets eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål. En som undertegner i
egenskap av prokurist skal i henhold til prokuristloven § 3 gjøre en tilføyelse når
vedkommende tegner firmaet som viser prokuraforholdet, det vil si at underskriften må
ledsages av betegnelsen per prokura, p.p. eller lignende forkortelse.
Det er styret som skal gi prokura. Enten kan prokuristen være registrert i foretaktsregisteret
eller ved et styrevedtak i en sak som gir en navngitt ansatt i Vestre Viken prokura. En
prokura kan ikke videredelegeres.

Administrerende direktør vurderinger

Endret fullmakt for byggprosjekter og anskaffelse av utstyr
Fullmakten innebærer at administrerende direktør kan fordele styrets vedtatte
investeringsrammer på enkeltprosjekter for inntil 20 millioner kroner for utstyrsanskaffelser.
Alle anskaffelser som er gjort med bruk av finansiell leie skal godkjennes av Helse Sør-Øst.
Administrerende direktør gis også fullmakt til å fordele inntil 50 millioner kroner for
investeringer til konkrete byggprosjekt innenfor styrets vedtatte investeringsbudsjett. Styret
blir orientert månedlig om status for investeringer i virksomhetsrapporteringen.
Delegert prokurarett til viseadministrerende direktør i Vestre Viken fremmer hensiktsmessig
daglig ledelse av foretaket.
Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken
Styret er øverste myndighet i Vestre Viken med det alminnelige ansvar for forvaltning av
helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeledd til foretakets
administrasjon, og har et direkte ansvar for at foretaket er organisert slik at det fungerer
hensiktsmessig. Herunder at Vestre Viken har en formålstjenlig og helhetlig
fullmaktsstruktur. Fullmakter delegert fra styret til administrerende direktør er samlet i
vedlagte dokument Administrerende direktørs fullmakter. Se også vedlagte instruks for
administrerende direktør.
Administrerende direktør kan delegere fullmakter innenfor sitt myndighetsområde til ansatte i
foretaket. Dette er gjort gjennom dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken.
Opprinnelig dokument i Vestre Viken for intern delegering Fullmaktsstruktur i Vestre Viken
ble revidert av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i forbindelse med virksomhetsrevisjonen i
Vestre Viken i 2014. Styret ble orientert i sak 038/2015 i vedlegg 1 om handlingsplan for
revisjonens anbefalinger.
Funn og anbefalinger i konsernrevisjonsrapport 05/2014

Det ble gjort funn i forhold til følgende kriterium på fullmaktsområdet:
• Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med
retningslinjer fra det regionale helseforetaket.
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På bakgrunn av funnet knyttet til konsernrevisjonens gjennomgang av fullmakter til Vestre
Viken, ga konsernrevisjonen følgende anbefalinger på virksomhetsområdet:
– Foretaket gjennomgår fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og
samstemmer med øvrige prosedyrer innenfor fullmaktsområdene for å sikre helhet og at
fullmaktene dekker foretakets behov.
– Foretaket utvikler forvaltningen av fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med
tilhørende tilgangsstyring til aktuelle system.

Det arbeides videre i 2016 med å samstemme øvrige prosedyrer opp mot revidert
fullmaktsdokument for intern delegasjon i Vestre Viken, samt å utvikle forvaltningen av
fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med tilhørende tilgangsstyring til aktuelle
system.
Mål for fullmaktsområdet i Oppdrag og bestilling i 2015

I Oppdrag og Bestilling 2015 for Vestre Viken er det fastsatt følgende mål:
1. Vestre Viken skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale
retningslinjene og tilpasset foretakets behov.
2. Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning
av fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av
fullmakter.
3. Fullmakter som går utover de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal
begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene.
4. Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse.
5. Fullmaktshavere skal være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings
ansvarsområde.

I Oppdrag og bestiller 2015 settes krav til fullmakter i foretaket. Ved gjennomgang i denne
styresaken har Vestre Viken måloppnåelse for punktene 1 til og med 4. Implementering av
revidert fullmaktsdokument skal være gjennomført 30. mai 2016, og fullmaktshavere skal da

ha vært gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. Det legges opp til at
fullmaktene distribueres lederne gjennom fastsettelse av driftsavtaler for 2016.

Formålet med en helhetlig fullmaktsstruktur er å legge til rette for effektiv ledelse, styring,
myndighetsutøvelse og saksbehandling i organisasjonen og samtidig underbygge god intern
kontroll og et lavt risikonivå. Utfordringen er å finne det riktige balansepunktet mellom disse
hensynene.

Førende for de internt delegerte fullmaktene i Vestre Viken er forståelsen av at i en stor
virksomhet ligger de beste forutsetningene for å gjøre effektive beslutninger, der hvor
arbeidsoppgavene utføres. Administrerende direktør har delegert fullmaktene slik at ledere på
alle nivå har beslutningsmyndighet og handlefrihet til å ivareta sine oppgaver innenfor sitt
ansvarsområde.
Organisasjonen i Vestre Viken er basert på enhetlig og helhetlig ledelse. Ledere har ansvar for
den daglige ledelsen av sin organisasjonsenhet og de oppgaver, ressurser og myndighet som
tilligger den. På alle nivå har alle ansatte i foretaket bare en overordnet leder. Ledere
rapporterer og står ansvarlig overfor sin overordnede leder. Myndighet fra topp til bunn i
organisasjonen følger en definert ansvars- og myndighetslinje – styringslinjen.
I styringen av en stor virksomhet som Vestre Viken vil det på noen områder måtte være mer
sentralisert fullmakter. Dette er typisk på områder med behov for helhetlig styring,
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forutsigbarhet, ensartet praksis og fordeling av fellesressurser. Her må
beslutningsmyndigheten være mer sentralisert. Fullmakter som er sentralisert til nivå to vil
være bierverv, gaver/donasjoner og det å beslutte ny stilling. Det å beslutte ny legestilling er
tillagt administrerende direktør.
Fullmaktene er gitt til alle ledere individuelt gjennom deres driftsavtaler og generelt gjennom
den vedlagte reviderte prosedyren Delegerte fullmakter i Vestre Viken og er inndelt i
overordnede juridiske fullmakter, økonomiske fullmakter, innkjøpsfullmakter og
personalfullmakter.
De generelle lederfullmaktene er gitt til alle ledere og synliggjør alle lederes ansvar og
myndighet, og er differensiert etter ledernivå. Helseforetaket har inntil 4 (5)
organisasjonsnivåer. Alle foretakets ansatte og ressurser skal bidra til å løse de mange og ofte
sammensatte oppgavene. Dette krever god ledelse i hele helseforetaket. Det er en oppgave
som må løses i fellesskap. Administrerende direktør har som daglig leder det øverste ansvaret,
men den daglige ledelsen i Vestre Viken er den samlede innsatsen fra alle lederne.
Fullmakter i helseforetaket
Helseforetaket Vestre Viken er en egen juridisk person, med ansvar, rettigheter og plikter.
Helseforetaket har tre lovpålagte styringsorganer: foretaksmøtet, styret og administrerende
direktør. Ansvarsforholdet dem imellom er regulert i helseforetaksloven og i vedtektene for
foretaket. Ansvar og myndighet er også regulert ved at foretaksmøtet har vedtatt instrukser
om at visse avgjørelser skal gjøres etter godkjenning i det regionale helseforetaket Helse SørØst RHF. Videre har styret laget en instruks for sitt arbeid og en instruks for administrerende
direktør. Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken er tilpasset disse føringene.
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en generell fullmaktsmatrise som en forpliktende
retningslinje for helseforetakene i foretaksgruppen. Avvik fra gjeldende retningslinjer skal
begrunnes, jamfør anbefalinger i konsernrevisjonens rapport 5/2014. Administrerende
direktør kan fravike beløpsgrenser og nivå utfra hensynet til hensiktsmessig daglig drift. Av
vedlagte dokument Delegerte fullmakter i Vestre Viken fremgår det hvor det er avvik, og disse
er begrunnet.
Fullmaktsstrukturen er bygget opp med det utgangspunktet at ledere på samme nivå i
foretaket har samme generelle fullmakter. Lederfullmaktene i Vestre Viken følger av det
helhetlige lederansvaret, eksempelvis arbeidsgiveransvaret, ansvar for effektiv drift og
produksjon, ansvar for forsvarlig drift (systemansvaret), økonomiansvar osv. Det vil si at alle
ledere på samme ledernivå har behov for de samme fullmaktene. Vestre Viken er en stor
virksomhet og det kreves en viss grad av standardisering for å få en funksjonell og oversiktlig
fullmaktsstruktur. For de fullmaktene som reguleres av beløpsgrenser gis felles beløpsgrense
for alle ledere på samme nivå.
En ensartet struktur bidrar til å gjøre lederfullmaktene oversiktlige og tilgjengelige samtidig
som det gir grunnlag for å administrere og følge opp fullmaktene i helseforetakets ITsystemer.
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Tilgjengelighet
Fullmaktene er gitt i fullmaktsinstruksen Delegerte fullmakter i Vestre Viken, og omtaler
fullmaktsystemet, strukturen og fullmaktene på de fire fullmaktsområdene: Overordnede
juridiske fullmakter, innkjøpsfullmakter, økonomifullmakter og HR-fullmakter.
For å lette tilgjengeligheten er fullmaktene også fremstilt i tabellform som en
fullmaktsmatrise. Dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken blir å finne i e-håndboken,
på lederknappen på intranettet og i arkivsystemet. Kursing i fullmakter blir en del av
lederopplæringen. Det er også mulig å kontakte en ressursgruppe for ledere som har spørsmål.
System for administrasjon av fullmaktene
Endringer i fullmaktsmatrisen vedtas av administrerende direktør. Fullmaktsmatrisen er
administrerende direktørs instruks for ledelse i Vestre Viken. Justeringer og enkeltendringer
vedtas fortløpende når behovet oppstår. Juridisk seksjon i Vestre Viken er eier av instruksen
og koordinerer arbeidet med oppdatering.
Overholdelse av fullmaktene
Fullmaktene er forpliktende. Overholdelse følges opp både via en automatisert systemkontroll
og gjennom manuelle kontroller/revisjoner. Overtredelse av fullmakt vil kunne få
arbeidsrettslige følger.
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Dato:

Saksbehandler:

11. november
2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
67/2017

Møtedato
18.12.2017

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

Drammen, 11. desember 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksfremlegg

1. Referat fra Brukerutvalgets møte 4. desember 2017
Viser til vedlegg 1

2. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 5. desember 2017
Viser til vedlegg 2

3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november
Viser til vedlegg 3

4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. desember 2017
Viser til vedlegg 4 (ettersendes)

Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Vedlegg:

1. Referat fra Brukerutvalgets møte 4. desember 2017
Viser til vedlegg 1
2. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 5. desember 2017
Viser til vedlegg 2
3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr november
Viser til vedlegg 3
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. desember 2017
Viser til vedlegg 4 (ettersendes)
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
04.12.2017
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, Franck
Tore Larsen, Arne Moe,
Fra det regionale Brukerutvalget:
Maria T.B. Bjerke
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Administrerende direktør Nils F. Wisløff
(sak 61/17), prosjektdirektør Rune
Abrahamsen (sak 66/17)
Spesialrådgiver Martin F. Olsen og
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Heidi Hansen, Aina Rugelsjøen

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = Godkjent
Godkjenning av referat fra møte 13. november 2017 = Godkjent
61/17

Direktøren har ordet v/administrerende direktør Nils F. Wisløff
•
•

Ved styremøtet i desember velges 5 nye medlemmer til brukerutvalget.
Administrerende direktør vil forholde seg til organisasjonenes innstillinger så
fremt disse ikke strider med mandatet.
Brukerutvalget er tidligere informert om budsjett for 2018 av konstituert
økonomidirektør Sheryl Swenson. Det kommer trolig ingen store endringer i
dette nå, selv om for eksempel drøftinger pågår. Det kan trekkes frem:
o Klinikk for psykisk helse og rus styrkes med 14 millioner kr
o I prosjektet «Raskere tilbake» er det er satt av til eksisterende
programmer, mens ortopedi fases ut i løpet av 1. halvår 2018.
20 millioner kr vil fordeles etter søknad.
o Ellers er 10 millioner kroner avsatt til budsjettvekst/kompensasjon
vedrørende medisin/medikamenter.
o 10 millioner kroner er satt av til «nysatsinger». Eks: Styrking av
barneavdelingen på Drammen sykehus, styrking av utdanning av
sykepleiere, bedret sikkerhet i sykehus (skallsikring og datasikkerhet)

1

•
•

samt vaktordning endoskopi.
Det skal velges egne brukerrepresentanter til utforming av det nye sykehuset i
Drammen. Dette for å hensynta universell utforming.
Det arbeides aktivt med utviklingsplan VVHF
o det er foreløpig noe uklart hvordan Prehospitale tjenseter, spesielt AMK
– sentralene skal organiseres.

62/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
v/pasient- og brukerombud Anne-Lene Egeland Arnesen
• Fritt behandlingsvalg kan koste utilsiktet mye.
• E-læringsprogram er lagt ut ombudets rolle og mandat i VVHF – avventer
tilbakemeldinger
• Rutinen at man må henvises på nytt hvis man avbestiller time 3 ganger er nå
justert og det er lagt inn individuell vurdering m/samtale med fastlege
• Pasienter opplever at de må gjennom innleggelsesrutine hver gang ved
overføring Kongsberg – Drammen sykehus. HF’et ser på prosedyrene
• Ombudet får mange feiloppringninger fra pasienter vedrørende bytting av time.
Har det skjedd noe med oppsettet?
• BU: Drøfte sin rolle ute på ARA sine institusjoner.
o Eks: Felles rutiner for hvor det kan røykes for hele foretaket
o Manglende bindeledd mellom institusjonene og BU

63/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg

64/17

Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra 2018
Utvalget diskuterte saksfremlegget, se vedlegg, og ga sin tilslutning til dette.

65/17

Brukerinvolvering i arbeidet med regional kliniske løsning
v/spesialrådgiver Martin F. Olsen
På bakgrunn av innspill fra Arne Moe etter møte Klinikk for medisinsk diagnostikks
brukerutvalg om regional kliniske løsninger, orienteres om hvordan brukermedvirkning
på systemnivå er ivaretatt i dette arbeid, samt hvordan Vestre Vikens brukerutvalg kan
holde seg oppdatert ut i fra brukerperspektivet i dette arbeid.
Se vedlegg.
Vedtak:
Det synes å være et behov for brukerrepresentasjon på et regionalt nivå, da
helseforetakets representasjon kun ligger i styringsgruppa for Digital samhandling. Maria
tar orienteringen med til det regionale brukerutvalget.

66/17

Prosess oppnevning av brukerutvalg nytt sykehus i Drammen
v/prosjektdirektør Rune Abrahamsen
Informasjon om prosessen for oppnevning av brukerutvalg nytt sykehus i Drammen.
Rune kvalitetssikrer kriterier for å velge de tre medlemmer som skal delta spesielt i dette
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utvalget
Se vedlegg
Vedtak: Toril Krogsund og Franck Tore Larsen representerer Brukerutvalget i VVHF i
brukerutvalget for nytt sykehus i Drammen
Eventuelt
• Ressursgruppe Pasientsikkerhet er nå avviklet
• Brukerutvalget overlater til HF’et å avgjøre i hvilken grad det er ønskelig å henge
opp plakater som ber pårørende å si fra ved mistanke om forverret tilstand
• Brukerutvalget ønsker at HF’et redegjør for hvordan pasientinformasjon
(diagnose mv) sikres slik at ikke uvedkommende får tilgang til denne.
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Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 05.12.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: 10.00 – 11.45

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Arbeidstakerrepresentanter:

Med møterett uten stemmerett:

Dessuten møtte:
Forfall:

Nils Fredrik Wisløff
Kari Jussie Lønning
Stein-Are Agledal
Finn Egil Holm
Kirsten Hørthe
Narve Furnes

Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Anita Haugland Gomnæs
Andrea Dobloug – vara for Brit Helen W. Bøhler
Anne Marie Besseberg, Synergi Helse
Henning Brueland
Eli Årmot
Hanne Juritzen

Sheryl Swenson møtte ved fremlegg av sak 21/2017
Halfdan Aass møtte ved fremlegg av sak 26/2017
Brit Helen W. Bøhler

Innledning
Innkalling og agenda – godkjent.

Referat fra 12.september 2017 – godkjent.

Andrea Dobloug ble innledningsvis innsatt som vara for Brit Helen W Bøhler fra 05.12.17.
Foretakstillitsvalgt Tom Henri Hansen hadde to saker til eventuelt.

Orienteringer
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
v/ Anne Marie Besseberg
- Bedriftshelsetjenesten har gjennomført anestesigassmålinger, HMS-kurs og bistått ved
oppfølging av gravide og sykemeldte.

Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO)
v/ Anita Haugland Gomnæs
- Det planlagt samling for vernetjenesten hvor avvikshåndtering, synergimeldinger og
HMS er tema.
- FHVO ga en generell tilbakemelding om at det er ønskelig med forbedring i prosesser
som gjennomføres i foretaket, og at det sikres at rutinene som skal bidra til riktig
saksgang gjennomføres.

Orientering om AML-brudd
v/ Ingvild Nyhus Jensen
- Presentasjon ligger på intranett.
- Det har vært positiv utvikling og nedgang i AML-brudd i hele 2017. Det var særlig lavt i
november. Fokus nå bør være å opprettholde den positive utviklingen.
- Vestre Viken ligger allikevel høyt, sammenlignet med andre foretak i Helse Sør-øst
(HSØ).
- Kongsberg Sykehus, Ringerike Sykehus og Bærum Sykehus ligger høyest på AML-brudd
%-vis av vakter.
- Ved registrering av bruddårsaker vises en positiv utvikling ved at registrering av
bruddårsak «bytte av vakt» benyttes mer i stedet for bruddårsak «annet».
- Det er fortsatt planlagte brudd.
FHVO stilte spørsmål om det bør være fokus på AML-brudd blant legene fremover. Det
ble også stilt spørsmål om man i HAMU kan ha «læring på tvers» hvor avdelinger som
har lykkes kan dele sine erfaringer.

Orientering sykefravær
- Sykefraværsstatistikk frem til september 2017 ble presentert. Presentasjon er lagt ut på
intranett.
- Totalt sykefravær er høyere enn foregående år og ligger på 7,1 % i september. Vestre
Viken ligger relativt likt med flere andre foretak, men er av foretakene med høyest
sykefravær. Korttidsfravær er likt foregående år, men langtidsfraværet har økt.
- Følgende innspill kom i etterkant av orienteringen:
o Prosjekter og økt fokus på nærvær har tidligere gitt positiv effekt på sykefravær.
o Nærværsprosjektet i Kongsberg har hatt positiv erfaring med å ta utgangspunkt i
diagnosegrupper. Det er imidlertid vanskelig å få oversikt over diagnosegrupper
på lavere nivå enn klinikknivå.
o Ansattrepresentanter får signaler om ansatte i yrkesgrupper med høyt fravær,
eksempelvis fra renholdere og helsesekretærer, har en krevende arbeidshverdag
med økende arbeidspress.
o Lokalt AMU har en viktig rolle i oppfølging.
o Klinikkene får bistand der det er høyt fravær. Det bør være et mål å finne en
metodikk som gjør at man opprettholder fokus og fanger opp endringer
underveis.

Det bør sees til seksjoner som lykkes med reduksjon av sykefravær med mål om
å dele gode grep.
o I klinikk for intern service etableres en arbeidsgruppe som skal evaluere hva alle
avdelingene har gjort, hvordan det har fungert og skissere hva klinikken bør
satse på videre. Det legges opp til en systematisk gjennomgang sammen med
tillitsvalgte og verneombud.
FHVO ba om at klinikkene satser spesielt på yrkesgrupper med høyt fravær og vurderer
ekstratiltak.
Administrerende direktør påpekte at Vestre Viken har hatt et høyt fravær i hele 2017, og
at det det er behov for å jobbe enda mer med å redusere sykefraværet.
Han viste til IA-avtalen, og ba om at det fremmes en sak i neste HAMU som beskriver
hvordan Vestre Viken skal jobbe for å oppnå reduksjon i sykefraværet. Direktør
Kompetanse utdypet at saken bør baseres på tilgjengelig statistikk som videre danner
grunnlag for vurdering av målrettede tiltaksmuligheter.
o

-

-

Referater fra klinikk AMU
Det var beklageligvis kun vedlagt et referat fra lokale AMU. Det var imidlertid ingen aktuelle
saker som skulle videre til HAMU. Øvrige referat ble ettersendt etter møtet.
Nye saker

20/2017 Evaluering av sommerferieavvikling
v/kst. HR-sjef Eli Årmot
Saksfremlegg ble oppsummert.
Evalueringen viser at det er mange sammenfallende tilbakemeldinger, både hva som fungerte
godt og hva som er utfordringer.

Foretakshovedverneombudet påpekte at turnuser skulle vært risikovurdert, og at det bør
informeres bedre om stimuleringstiltak. Ansattrepresentant ønsket større elastisitet med
interne ordninger som kan gjøre foretaket mindre avhengig av vikarbyråer da det har vært en
del innleie de siste årene.
Forslag til overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2018 fremmes for HAMU i
ekstraordinært møte 04.01.18.
Vedtak
HAMU tar evalueringen av sommerferien 2017 til orientering

21/2017 Budsjett 2018
v/ kst. Økonomidirektør Sheryl Swenson.
Det ble vist til saksfremlegg med vedlegg; klinikkvise kommentarer, drøftingsprotokoller og
risikovurderinger. Det fremkommer flere risikoområder i organisasjonen. Utfordringsbildet for
budsjett 2018 er knyttet til underskudd i 2017 og inngangsfart i 2018. I tillegg er det lagt til
grunn en effektivisering på 0,3 % i hele organisasjonen. Det ble opprinnelig lagt til grunn 0,5 %
og reduksjonen til 0,3 % er et tiltak for å redusere arbeidsmiljømessig risiko.

Klinikkdirektør i Klinikk psykisk helse og rus (PHR) informerte om at det ble gjennomført nytt
drøftingsmøte 04.12.17 da det fremkom bekymringer knyttet til tilstrekkelig kapasitet i
sykehuspsykiatrien etter første drøftingsmøte. I drøftingsmøte 04.12.17 ble det lagt frem tiltak:
kapasitet monitoreres i klinikken daglig, og rapportene skal deles med tillitsvalgte og
verneombud. Klinikkdirektør setter inn tiltak ved behov og legger fram en strategi for

håndtering av variasjon av belegg, samt prosess for videre dialog med tillitsvalgte og
vernetjeneste. I tillegg vil det avsettes ytterligere økonomiske midler til bruk i omstillingen av
sykehuspsykiatrien. Protokoll av 24.11.2017 ledsages av protokoll fra drøftingsmøte 04.12.17,
godkjenning av drøftingsprotokoll, protokolltilførsel undertegnet på vegne av FO, NPF og
samfunnsvitere, samt selvstendige kommentarer til protokollen fra Den norske legeforening
(henholdsvis Norsk overlegeforening og Yngre legers forening) og ble lagt til saksdokumentene
på HAMU-siden på intranett i etterkant da dokumentene ikke var ferdigstilt til HAMU 05.12.17.

FHVO uttrykte bekymring knyttet til dyre medikamenter og at bemanning reduseres i så stor
grad at det må brukes mye på innleie. FHVO påpekte videre at det bør gjennomføres jevnligere
ROS-analyser og at analysene bør brukes som reduserende tiltak. FHVO etterlyste involvering av
vernetjenesten på nivå 4.
Vedtak

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med forutsetningene om
bred medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre. HAMU forutsetter at
dialogen om budsjettet videreføres i forbindelse med inngåelse av driftsavtaler.

2. HAMU har merket seg at det for flere klinikker foreligger risikovurderinger som krever
tiltak innenfor arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at AMU’ene for de respektive
områder følger opp dette i løpet av budsjettåret. HAMU forutsetter at der det er høy
risiko for konsekvenser innen arbeidsmiljøområdet settes det inn umiddelbare og
langsiktige tiltak for å redusere risikoen.

22/2017 ForBedring – ny nasjonal samordnet undersøkelse
v/HMS-sjef Henning Brueland
Det skal gjennomføres en ny undersøkelse som erstatter medarbeiderundersøkelsen,
pasientsikkerhetsunderundersøkelsen, og i tillegg gir en grovkartlegging innen HMS.
Undersøkelsen blir kortere og med bredere tema. Dette gir andre krav til oppfølging, og
undersøkelsen skal brukes til dialog og kartleggingsarbeid. Det arbeides nå med krav til
oppfølgingen. Det skal utarbeides handlingsplaner som gir en helhetlig tilnærming til
arbeidsmiljø, pasientsikkerhet og HMS.

Frister for oppfølging fremgår av saksfremlegg, og det vil gis informasjon i flere kanaler i løpet
av januar 2018.
Vedtak
HAMU tar sak om ForBedring - ny nasjonal samordnet undersøkelse til orientering.

23/2017 Revisjon av vold og trusler
v/HMS-sjef Henning Brueland
Det har de siste årene vært et økende fokus på temaet vold og trusler i helsevesenet, og er nevnt
i HAMU flere gjentatte ganger. Vold og trusler er derfor satt opp som revisjonstema i
foretaksomfattende revisjonsplan med vektlegging på følgende undertemaer:
• Opplæring og kompetanse
• Håndtering av vold og trusler
• Ivaretakelse av ansatt
• Håndtering av registrerte hendelser og iverksettelse av forebyggende og korrigerende tiltak
Hensikten med revisjonen var å belyse temaet og identifisere forbedringsområder.

Det gjøres mye bra, men systematikken kan bli bedre. Det er stor variasjon i hva som legges i
begrepene vold og trusler, og behov for å avklare. Det er derfor igangsatt en prosess for å
tydeliggjøre dette. Det er et forbedringspotensial ved registrering da ca. kun 1/3 av hendelsene
blir registrert.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering

24/2017 Eksterne tilsyn
v/HMS-sjef Henning Brueland
Det ble vist til saksfremlegg. Det er gjennomført 7 eksterne tilsyn innen HMS-området i løpet av
andre tertial 2017. Det er meldt om to tilsyn i 3. tertial.
Vedtak
HAMU tar saken til orientering

25/2017 Miljøpolicy Vestre Viken
v/Narve Furnes
Vestre Viken er sertifisert etter ISO 14001, og som en følge av dette er det gjort en revisjon av
Vestre Vikens miljøpolicy. Miljøpolicyen skal fremme god helse gjennom miljøvennlig drift.
Innsatsområdene er beskrevet i saksfremlegg.
Det ble gitt følgende innspill fra arbeidstakerrepresentanter:
- Temaene matsvinn og antibiotikabruk bør fremheves i opplæring og fagdager i
klinikkene.
- Det er behov for tiltak da dusjfasiliteter ikke fremmer valg av sykkel som
fremkomstmiddel til jobb.
- Samtlige innkallinger bør ha elektronisk møtedeltakelse som alternativ.
Vedtak
HAMU slutter seg til vedtatt miljøpolicy med de innspill som kom i møtet.

26/2017 Organisering av samvirke mellom Kongsberg og Drammen sykehus innen
ortopedi
v/Halfdan Aass
Det er gjennomført et prosjekt med mål om å se på samvirke mellom Kongsberg sykehus og
Drammen sykehus for å utnytte samlende ortopediressurser. Det er konkludert med å
organisere legegruppen samlet. Det har vært god involvering og gjennomført risikovurdering
som har resultert i tiltak.
Arbeidstakerrepresentantene bekreftet at det har vært en god prosess.

Vedtak
HAMU gir sin tilslutning til at organisering av samvirke mellom Klinikk Kongsberg sykehus og
Klinikk Drammen sykehus innen ortopedi implementeres slik som beskrevet i rapport med
tilhørende risikovurderinger.

27/2017 Representasjon og møteplan 2018
Det er gjort enkelte endringer av varamedlemmer på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.
Sammensetning presenteres i saksfremlegg.
Arbeidsgiver har ledervervet i 2018.

Vedtak
Møteplan og representasjon i HAMU 2018 vedtas i henhold til vedlagt forslag.

Eventuelt
- Sak om bekymring om arbeidsmiljøet på avdeling gyn/føde ved Drammen sykehus.
Bekymringen ble ytret i tilknytning til sak 21/2017 Budsjett 2018, og var derfor ikke
aktuell under eventuelt.
- Arbeidsmiljø ved avdeling for Patologi. Ansattrepresentant mente saken burde belyses i
HAMU, og det var enighet om at det i stedet fremmes en sak i neste ordinære HAMU
06.02.18.

Styrets arbeid pr desember 2017 – desember 2017 og 2018

Møtedato
Mandag
18. desember

Beslutningssaker

-

11. januar

29. jan
Medio februar?

Mandag
26. februar

Mandag
19. mars

Mandag
30. april

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018
Områdeplan IKT

Oppnevning av nye medlemmer til
Brukerutvalget
Ansatteparkering
Fullmakter i Vestre Viken - prokura

Orienteringssaker

-

-

Utviklingiplan til høring

-

-

Årlig melding 2017
Oversikt over eksterne tilsyn 2017
Oppdrag og bestilling 2018
Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/
PPT vedlegg

-

-

Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

-

Virksomhetsrapport mars

-

-

Årsberetning/årsregnskap
LGG 2017

Brukerutvalg 4. desember
HAMU 5. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. desember (ettersendes)
Oversikt over styrets arbeid – des.
2017 og 2018

-

-

Foreløpig styreprotokoll 1. februar
HSØ
HAMU og SKU 12. februar
Brukerutvalg 12 februar
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker

Merknad
Annen info til styret
Nytt sykehus i Drammen status
Julemiddag

Møtested: Drammen
Styreseminar
Tema: Utviklingsplan
gjennomgang
Møtested: Drammen
Høringsfrist 23. mars
Styresamling i regi av HSØ
Foretaksmøte: OPB 2018,
nytt styre?
Gardemoen med overnatting?
Møtested: Drammen

-

Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 8. mars
Brukerutvalg 5. mars

Møtested: Bærum sykehus

-

HAMU og SKU 10. april
Brukerutvalg- 16. april

Møtested: Blakstad (PHR
omvisning/tema)

ØLP orientering om
forutsetninger for 2019

Styrets arbeid pr desember 2017 – desember 2017 og 2018

Møtedato

Mandag
28. mai
Ved behov
Mandag
25. juni

Mandag
27. august
Ved behov
Mandag
24. september

Mandag
29. oktober
Sted:
Mandag
26. november

Beslutningssaker

Orienteringssaker

-

ØLP 2018-2021

-

-

Virksomhetsrapport mai - kort PPT
Virksomhetsrapport 1. tertial
o Eksterne tilsyn pr 1. tertial
Ledernes ansettelsesvilkår 2018
Styrets møteplan 2019
Status samhandling med kommunene

-

-

Virksomhetsrapport 2. tertial

-

-

Virksomhetsrapport september kort/PPT
vedlegg

-

Utviklingsplan – sluttbehandling før
oversendelse til HSØ
Styreseminar?
Ev. med virksomhetsrapport pr 1. tertial
-

-

-

Virksomhetsrapport oktober kort/PPT
vedlegg

-

-

-

Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.26. april

Brukerutvalg 4. juni
HAMU og SKU 5. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Protokoll fra styremøte i HSØ 14.
juni

Merknad
Annen info til styret
Årsrapport pasientombudet?
Møtested: ikke avklart/
Ringerike?
Møtested: Drammen

Dialogmøte med kommunene 14.
juni (ordførermøte) kl.11 -13

Brukerutvalg 4. september
HAMU og SKU 4. september
Brukerutvalg 5. september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 13. september

Styresamling med overnatting
Møtested: Kongsberg
Gjennomgang av Samdata

Brukerutvalg 5. november
HAMU og SKU 6. november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ14. november

Møtested: Bærum
Budsjettseminar 2019
Styreevaluering

Brukerutvalg 8. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 18. oktober

Møtested:
Dialogmøte med brukerutvalget
Orientering om
virksomhetsstatus og framdrift
budsjett 2019

Styrets arbeid pr desember 2017 – desember 2017 og 2018

Møtedato
Mandag
17. desember

Beslutningssaker

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018
Oppnevning av nye medlemmer i
Brukerutvalget

Orienteringssaker

-

Brukerutvalg 3. desember
HAMU og SKU 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 13. desember

Merknad
Annen info til styret
Møtested: Drammen
Julemiddag

Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 14. desember 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1545

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
Til kl 15:00

Fra kl 11:00

Fra brukerutvalget møtte:

Knut Magne Ellingsen

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, kst. fagdirektør Geir Bøhler, økonomidirektør Hanne
Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, kst HR-direktør Svein Tore
Valsø

1

Saker som ble behandlet:

115-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

116-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
16. NOVEMBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 16. november 2017 godkjennes.

117-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
NOVEMBER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per november 2017 til etterretning.

118-2017

REVISJONSPLAN 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE
SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revisjonsplan 2018.

2

119-2017

FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF
og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og
omsorgsdepartementet til forskning for 2018.
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen slik
det fremgår av saksframlegget.

120-2017

REGIONAL LØSNING FOR MEDIKAMENTELL
KREFTBEHANDLING – STATUS OG PLAN FOR
GJENNOMFØRING

Klinikkleder Sigbjørn Smeland fra Oslo universitetssykehus HF presenterte saken.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner gjennomføring av prosjekt regional løsning for medikamentell
kreftbehandling innenfor en kostnadsramme på inntil 164 millioner kroner.

121-2017

OPPDRAG OG BESTILLING 2018 – KRAV TIL ØKONOMISK
RESULTAT

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):
Akershus universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sørlandet sykehus HF
Vestre Viken HF

110
175
17
1
120
100
30
-210
40
75
200
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2. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2018 til orientering.
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard:
Representantene viser til protokolltilførsel i sak 105 og 107-2017. Budsjettsituasjonen i
sykehusene oppleves gjennomgående som anstrengt, og i mange enheter er det krevende å
innfri de politiske krav som er stilt til tjenesten. Den samlede kapasiteten i tjenestene styres i stor
grad av tildelingene til sykehusene. En rekke investeringer innen IKT, MTU, bygningsmessige
forhold og kompetanse utsettes for å nå budsjettmål.

122-2017

ORIENTERINGSSAK - INFORMASJONSSIKKERHET OG
PERSONVERN. NY PERSONVERNLOVGIVNING I EU/EØS
(GDPR)

I tilknytning til behandlingen av saken hadde direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet en
innledning.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Sak om Informasjonssikkerhet og personvern – herunder ny personvernlovgivning i
EU/EØS (GDPR) tas til orientering.

123-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

124-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, orienterte administrerende direktør i tillegg
om kontraktsmessige forhold i tilknytning til et regionalt prosjekt.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Andre orienteringer
1. Styreleder orienterer
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 14. november 2017
3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15. november 2017
4. Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV om nedleggelse av
akuttsykehuset Ullevål
Temasak:


Regional utviklingsplan v/administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Møtet hevet kl 1545
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Hamar, 14. desember 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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MANDAT
for
Prosjektstyret for nytt sykehus i Drammen
1

Innledning

Konseptfaseutredning for nytt sykehus i Drammen ble gjennomført i regi av Vestre Viken HF og ble
avsluttet våren 2016. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptrapporten i møte 16.06.17 (sak
054-2016) og besluttet å videreføre alternativ 1.1 på Brakerøya, under forutsetning av at prosjektet
ble tilpasset tidligere angitt planforutsetning med en kostnadsramme på 8,2 mrd kroner. I tillegg til
kostnadsrammen på 8,2 mrd kroner kommer kostnader for stråleterapi, ikke-byggnær IKT og
tomteerverv.
På denne bakgrunn ble det høsten 2016 gjennomført en optimaliseringsprosess for å komme frem til
ulike tiltak som kunne bidra til at kostnadene ble redusert og det er arbeidet med følgende fire
hovedområder:





Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt
Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter
Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger
Større grad av egenfinansiering

Tiltakene ble presentert i sak 006-2017 til styret i Helse Sør-Øst RHF i møte 02.02.2017, og styret
fattet følgende vedtak som er styrende for forprosjektet:
1. Styret konstaterer at det i løpet av høsten 2016 er utviklet tiltak som svarer opp
forutsetningen om at kostnadsrammen for nytt sykehus i Drammen skal tilsvare
planforutsetningene på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015). I tillegg kommer tidligere
godkjente kostnadsrammer for stråleterapi, ikke-byggnær IKT og kostnader til tomteerverv.
2. Styret ber om at det forberedes til oppstart forprosjekt og at dette avpasses tidsmessig til
fremdrift tomteerverv.
3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å utarbeide mandat for forprosjektfasen og
etablere et eget prosjektstyre for videreføringen av prosjektet fra og med forprosjektet.
4. Styret forutsetter at forprosjektet legges fram for styret til godkjenning før oppstart av
gjennomføringsfasen.
5. Styret legger til grunn at det sikres bred involvering fra ansatte og brukere i det videre
arbeidet med nytt sykehus i Drammen.
6. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å iverksette nødvendige formelle prosesser for
erverv av tomtearealer. Det forutsettes at gjenstående supplerende grunnundersøkelser
gjennomføres før erverv besluttes.
Dette mandatet gjelder for prosjektstyret for videreføringen av prosjektet fra og med forprosjekt.
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Organisering
For å forestå planlegging, prosjektering og gjennomføring av etablering av nytt sykehus i Drammen er
det besluttet å etablere en egen prosjektorganisasjon, med et eget prosjektstyre. Prosjektstyret skal
rapportere til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Prosjektstyret skal ledes av representant
fra Helse Sør-Øst RHF og ha totalt 5-7 medlemmer. Vestre Viken HF skal ha ett medlem i
prosjektstyret. Øvrige medlemmer vil bli utnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.
Prosjektstyret skal sørge for at det etableres og utvikles en prosjektorganisasjon som til enhver tid
disponerer de personellressurser som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet og at disse
ressursene er riktig organisert. Prosjektorganisasjonen skal ha ansvar for å planlegge og styre
prosjektet i henhold til gitte rammer og forutsetninger gjennom alle faser, frem til sykehuset er klart
for overlevering til driftsorganisasjon. Prosjektorganisasjonen skal ledes av en prosjektdirektør som
rapporterer til prosjektstyret. For bemanning av selve prosjektorganisasjonen skal det inngås avtale
med Sykehusbygg HF. Prosjektstyret skal sørge for erfaringsoverføring fra tidligere gjennomførte
prosjekter i Helse Sør-Øst, blant annet ved at personell fra prosjektorganisasjonen fra nytt
østfoldsykehus inngår i prosjektorganisasjonen.
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Samarbeid med Vestre Viken HF

Prosjektstyret skal sikre at det etableres et strukturert opplegg for samhandling og samarbeid med
Vestre Viken HF. Dette slik at de løsninger som presenteres i forprosjektet er godt forankret på ulike
nivå i driftsorganisasjonen og slik at driftsorganisasjonen bistår i å finne løsninger som er tilpasset
prosjektets økonomiske ramme.
Samarbeidet mellom Vestre Viken HF og prosjektorganisasjonen om planlegging og etablering av nytt
sykehus i Drammen har som formål å oppnå:
1. Mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset
2. Engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos driftsorganisasjonen som grunnlag for
god og vellykket opplæring, organisasjonsutvikling og drift
Dette ved at de ansatte på sykehuset




Tilfører kunnskap og erfaringer til prosjektet gjennom deltagelse i utviklingen av
forprosjektet og tilhørende kravspesifikasjoner
Tilføres kunnskap om de løsningsvalg som foretas og det totalproduktet som utvikles, slik at
det etableres gode systemer og rutiner for forvaltning av det nye bygget
Gjennom kunnskap om det nye sykehuset kan tilrettelegge og organisere en kvalitativ god og
effektiv drift av sykehusets tjenester, slik at forutsatte mål for effektivisering av driften nås

Medvirkningen skal også legge grunnlaget for at det tilrettelegges og organiseres et strukturert
samarbeid mellom prosjektet og sykehuset i forbindelse med uttesting og idriftsettelse. Det skal
sikres at fremtidig driftsorganisasjon får nødvendig bistand i forbindelse med opplæring og teknisk
idriftsettelse av bygget.
Arbeidet i denne fasen skal gjennomføres i en samordnet styringsstruktur med et felles planverk, slik
at sykehusets og prosjektorganisasjonens ressurser inngår i en felles plan for sluttfasen.
I all hovedsak er konseptet basert på Sykehusbygg HF sin standardromkatalog, slik at en viktig del av
forprosjektet vil være å detaljere ut standardrom og stadfeste konseptuelle løsninger. Formålet er at
en gjennom dette finner de beste løsningene for framtidsrettet pasientbehandling og gode
arbeidsmåter innenfor de rammer som er tilgjengelig.
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3

Omfang

3.1 Grunnlagsdokumenter
Følgende dokumenter skal legges til grunn for videreføring av prosjektet fra om med forprosjekt:






Styresak i Helse Sør-Øst RHF den 02.02.2017: Sak 006-2017 Vestre Viken HF - status for
planlegging av nytt sykehus i Drammen.
Samlerapport «Optimalisering av nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF», datert
30.11.2016.
Konseptrapport Vestre Viken HF, Nytt Vestre Viken sykehus, versjon 1.2 datert 07.03.2016.
Kvalitetssikring konseptrapport Nytt Vestre Viken sykehus, versjon 1.0, datert 01.03.2016.
Styresak i Helse Sør-Øst RHF den 21.04.2016: Sak 030-2016 Oppfølging av
stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst – etablering av nye stråleterapienheter i
sykehusområder som ikke har eget strålebehandlingstilbud i dag.

3.2 Nytt sykehus
Det nye sykehusanlegget består av tre hoveddeler, somatikk mot vest og psykisk helsevern mot øst. I
møtepunktet mellom de to hoveddelene ligger felles adkomst/kontorbygg med hovedinngang på
plan 1. Anlegget er delt i egne bygg etter funksjonsområder:







Behandlingsbygg for somatikk
Poliklinikkbygg for somatikk
Sengeområder for somatikk
Døgnenheter innen psykisk helsevern
Atkomstbygget med fellesfunksjoner som administrasjon, kontorer og pasientfasiliteter.
Servicebygg

Nytt sykehus i Drammen er dimensjonert for å dekke spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca.
500 500 innbyggere. Dimensjoneringen er basert på en fremskriving av pasientgrunnlaget frem til
2030, basert på SSBs indeks for befolkningsutvikling, sammenholdt med fremtidig endring i
sykdomsbilde og utvikling av medisinsk diagnostikk og behandling, samt overgang til dagbehandling.
Denne fremskrivingen med tilhørende aktivitetsgrunnlag er dokumentert i hovedfunksjonsprogram
(HFP) versjon av 2. desember 2015.
Det nye sykehuset i Drammen er planlagt med 111.440 m2 BTA, hvorav somatikk utgjør 88.400 m2 og
psykisk helsevern og rus utgjør 23.000 m2.
Det nye sykehuset er planlagt med følgende kapasiteter:







Senger somatikk:
Døgnplasser psykisk helsevern:
Operasjonsstuer:
Poliklinikkrom:
Dagplasser:

404
167
25
176
56
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I nytt sykehus i Drammen skal følgende overordnede prinsipper legges til grunn for den fysiske
utformingen:









Alle sengerom er én-sengsrom
Samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern som tilrettelegger for integrasjon og
tverrfaglig samarbeid. Det er lagt opp til sambruk av medisinske servicefunksjoner,
fellesfunksjoner som kjøkken, forskningsfasiliteter, møtearealer mm.
Poliklinikker er samlet over to plan med lett tilgjengelighet for publikum
Operasjonskapasitet for inneliggende og dagkirurgi er samlet på ett plan sammen med
postoperativ, intensiv og føde
Akuttmottak og observasjonsenhet for voksen og barn er samlet på plan 1 sammen med
radiologivirksomhet
Standardisering av rom for større fleksibilitet og pasientsikkerhet
Universell utforming
Valg av teknikk- og logistikkløsninger underbygger mer optimal funksjonalitet

3.3 Stråleterapi
I forbindelse med at styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet konseptfaserapporten i møte 16.06.16 (sak
054-2016), ble det besluttet at stråleterapi skulle legges inn som en funksjon ved det nye sykehuset.
Dette var ikke inkludert i konseptrapporten.
Det ble derfor lagt inn en ramme for finansiering av stråleterapisenteret tilsvarende 433 MNOK (P50)
for etablering av fire lineærakselratorer og fem bunkere. Kapasiteten og styringsrammen for
stråleterapi skal vurderes nærmere i forprosjektfasen.

3.4 Tomteforhold
Tomteerverv ivaretas av Helse Sør-Øst RHF og finansieres utenom styringsrammen for prosjektstyret
angitt i punkt 9. I rammen for tomteerverv inngår klargjøring av tomt med riving, miljøsanering og
fjerning av forurensning før oppstart gravearbeider. Dersom prosjektorganisasjonen skal utføre
større deler av arbeidet med klargjøring av tomt med riving, miljøsanering og fjerning av forurensing
enn det som er forutsatt i sak 054-2016, vil rammen for prosjektet bli justert for å fange opp dette.
Midler vil i så tilfelle bli overført fra rammen satt av til tomteerverv.

3.5 IKT
For å følge opp forutsetningene i styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 43-2014 (punkt 3) ble det
som en del av konseptutredningen utarbeidet et overordnet IKT-program (O-IKT) som omfatter
nødvendige IKT-leveranser til nytt sykehus utover byggnær-IKT.
I O-IKT er det lagt til grunn at nytt sykehus i Drammen som hovedprinsipp skal ha regionale løsninger
innenfor de områder hvor det pågår regionale prosjekter. Følgende regionale IKT-løsninger er i O-IKT
forutsatt innført i Vestre Viken HF før innflytting i nytt sykehus:





Generell infrastruktur løftet opp på regional standard
Regionalt ERP-system
Gjennomgående elektronisk kurve
Regionalt laboratoriesystem innenfor patologiområdet
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Medikamentell kreftbehandling (må avklares endelig etter styrets behandling)

Hvilke regionale IKT-løsninger som faktisk skal prioriteres vil bli avstemt mot endringer i regionale
IKT-prosjekter i forprosjektfasen.
Leveransen over skal finansieres innenfor rammene av Digital fornying og infrastrukturmodernisering
som er lagt til Sykehuspartner. De regionale løsningene er en viktig forutsetning for arbeidet med IKT
i nytt sykehus. Nødvendig omfang av IKT, utover byggnær-IKT, og som konsekvens av beslutning om
nytt sykehus, er i denne sammenheng lokale, regionale og nasjonale tjenester, komponenter og
infrastruktur levert direkte inn i nytt sykehus. I O-IKT omfatter følgende IKT-leveranser:






Prosjektledelse, IKT-arkitekturbistand og -tekniske tjenester
Regionalt nettverk, lokale servere og lagring
Tjenestemigrering/sanering
Testmiljø og systemintegrasjon
Driftsforberedelser og driftstjenester i prosjektperioden

I tillegg vil det være behov for tilpasning av systemer og løsninger for nytt sykehus. Omfanget av
ovennevnte løsninger for ikke-byggnær IKT er kalkulert 663 MNOK inkl. mva.
For å sikre samlet styring av arbeidet med IKT inn mot nytt sykehus, skal gjennomføring av IKT i det
nye sykehuset organiseres som et eget delprosjekt i byggeprosjektet. Det vises i denne sammenheng
til Helse Sør-Østs IKT-strategi - styresak 086-2015 vedlegg 1, kapittel 2 ”Nye sykehusbygg” hvor
følgende er lagt til grunn: "For store byggeprosjekter som utbygging av Oslo universitetssykehus HF
og nytt sykehus i Vestre Viken HF, vil realisering av IKT-løsninger organiseres i egne program eller
delprogram i byggeprosjektene."
Basert på erfaringer fra nytt østfoldsykehus er det utviklet en egen modell for styring av IKT i
byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF1 som legges til grunn for prosjektet. Som det fremgår av denne
modellen, skal det i forprosjektet etableres et eget IKT-program i byggeprosjektet som skal planlegge
leveranse av nødvendig IKT til det nye sykehuset.
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Forprosjekt

Hovedinnholdet i forprosjektet skal være:







Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter
Funksjonsprogram og teknisk romprogram
Utforming av funksjonelle og tekniske løsninger
Detaljering av investeringsanalyser og driftskostnader for bygget
Valg av entreprisemodell
Plan for gjennomføring fram til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting

I og med at det i konseptfasen ikke ble oppnådd forutsatt kostnadsreduksjon ble det i styresak 0062017 presentert en samlet liste over mulige kostnadsreduserende tiltak som vist i tabellen nedenfor.

1

«Byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF Styring IKT», Rev 1.0 av 18.01.17
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Denne er omforent med Vestre Viken HF og tiltakene skal implementeres i forprosjektet. Dette må
gjøre i en initiell fase slik at det etableres et revidert konsept tilpasset disse forutsetningene og
konsolidert mot forutsatt kostnadsramme. Dette som basis for utvikling av forprosjektet.
OMRÅDE
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POTENSIELLE INNSPARINGSMULIGHETER

INNSPARINGSPOTENSIALE

1

Teknikk og utstyr
≈ 60 MNOK

2


Reduser antall AGV-enheter

Redusere antall rørpoststasjoner

Ikke anskaffe system for tøysug

Redusere rammen for utstyr
Bygningsmessige tiltak

≈ 30 MNOK
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Ikke innrede arealer til deler av billeddiagnostikk

Ikke innrede én sengefløy

Ikke innrede 2 operasjonsstuer
Ytterligere optimalisering av arealer

≈ 30 MNOK
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Redusere areal for radiologiske modaliteter

Redusere areal for ikke medisinske støttefunksjoner

Redusere med én operasjonsstue for ØNH/Øye

Redusere areal for patologi
Utomhus

Redusere kvalitet/omfang av utomhus opparbeidelse

Etablere landingsplass for helikopter på bakkenivå
SAMLET POTENSIALE FOR INNSPARING

≈ 30 MNOK
≈ 150 MNOK

Ansvar

Prosjektstyret har ansvar for å gjennomføre prosjektering og bygging inklusive utstyrsanskaffelse i
henhold til de forutsetninger som følger av sak 054-2016, sak 006-2017, godkjent forprosjekt og
øvrige vedtak og føringer fra Helse Sør-Øst RHF. Ved eventuelle endringer av ansvarsområde som
følger av egne vedtak og føringer fra Helse Sør-Øst RHF skal mandatet justeres for dette.

5.1 Økonomi
Prosjektstyret er ansvarlig for å styre prosjektet innenfor det økonomiske styringsmålet og godkjent
budsjett. I dette inngår et kontinuerlig arbeid med å identifisere og gjennomføre tiltak som kan bidra
til å redusere totalkostnadene i prosjektet i gjennomføringsfasen, basert på et tett samvirke med
Vestre Viken HF. Dette for å bidra til at det etableres størst mulig grad av sikkerhet for at
styringsmålet for prosjektet innfris. Eventuelle kostnadsreduserende tiltak skal vurderes i forhold til
konsekvenser for framtidige driftskostnader før de besluttes implementert.
Prosjektstyret kan ikke engasjere seg i eller disponere midler til andre formål enn det som er knyttet
til oppgaver gitt i herværende mandat, med eventuelle endringer.

5.2 Kvalitet
Prosjektstyret er ansvarlig for at prosjektet realiseres med den funksjonalitet og de standarder,
kvaliteter og spesifikasjoner som fremgår av godkjent forprosjekt. Kvaliteten skal avstemmes mot
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fremtidig driftsøkonomi og livssykluskostnader for bygget, optimalisert innenfor gjeldende
investeringskostnad (økonomisk styringsmål).
Prosjektstyret skal følge opp at prosjektutviklingen skjer i henhold til gjeldende regionale og
nasjonale standarder og strategier for sykehusutbygging.

5.3 Fremdrift
Prosjektstyret skal sørge for at prosjektet gjennomføres i henhold til hovedfremdriftsplan for
prosjektet og at det utarbeides milepælsplaner som bygger opp under dette. En foreløpig tidsplan er
angitt i dette mandatet, men hovedfremdriftsplanen skal utarbeides og fastlegges som del av
forprosjektfasen.
PERIODE

AKTIVITET

2018

Oppstart forprosjekt

12.2018

Styrebehandling (B4 beslutning) av forprosjekt i styret i Helse SørØst RHF.

08.2018 – 08.2019

Klargjøring av tomt – riving og miljøsanering.

08.2017 – 06.2019

Detaljregulering

2019 – 2023

Detaljprosjektering

09.2019

Antatt start grunnarbeider.

2019 – 2024/5

Byggefase.

2024/2025

Oppstart klinisk drift. Det vil bli lagt opp til gradvis ibruktagelse av
det nye sykehuset.

Det skal sikres at det etableres et strukturert opplegg for overgangen mellom utbygging og innfasing
av virksomheten i bygget for å sikre en trygg idriftsettelse. I denne sammenheng skal
prosjektorganisasjonen og sykehuset etablere felles planer.

5.4 Innkjøp, lover og forskrifter
Prosjektstyret har ansvaret for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
De etiske retningslinjene for innkjøp i Helse Sør-Øst RHF og krav til etiske leverandørkjeder skal følges
særskilt opp og være en del av grunnopplæringen for alt prosjektpersonell og øvrige involverte i
prosjektet. Prosjektstyret skal sørge for at ILO-konvensjonen følges opp, og utenlandsk arbeidskraft
skal i alle utførelsesledd tilfredsstille myndighetskrav og regler som gjelder for arbeid over
landegrenser. Det skal søkes etablert samarbeid med aktuelle myndighetsorganer for å bekjempe
svart arbeid, brudd på tariffavtaler og gjeldende arbeidsmiljøbestemmelser.

5.5 Miljø- og klimakrav
Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, herunder
foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier energiklasse A og
passivhusstandard. Prosjektstyret skal påse at tiltakene innenfor dette området er bedre enn
minimumskravene, dersom dette lar seg gjennomføre innenfor de økonomiske rammene for
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prosjektet. Dette innebærer at det må utvises særlig årvåkenhet innenfor utviklingen på dette
området, slik at endrede krav og teknologiske nyvinninger fanges opp.
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Mål

6.1

Generelt

Et vellykket prosjekt innebærer god måloppnåelse i både planlegging, prosjektering, gjennomføring
og driftsfase. Entreprenører, leverandører og rådgivere som engasjeres i prosjektgjennomføringen
forplikter seg således til å utvise holdninger og adferd som reflekterer samarbeidsvilje og
løsningsorientering, samt god innsikt og forståelse for prosjektets mål.
Målstrukturen skal videreutvikles og spesifiseres som en del av forprosjektet.

6.2 Samfunnsmål
Samfunnsmålet er å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et behandlingsmessig godt og
samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i opptaksområdet samlet sett.

6.3 Effektmål
Effektmålene i konseptrapporten er strukturert på følgende måte:
NR.

EFFEKTMÅL

INDIKATOR

BRUKERE

1

Fleksibilitet til å møte fremtidens økte
demografisk behov og endringer i
pasientbehandlingen

Elastisitet i
bygningsmassen
Utbyggingsmuligheter på
tomten
Tilpasningsdyktighet i
bygningsmassen

Pasienter
Pårørende
Ansatte

2

Høy kvalitet i pasientbehandlingen

Grad av smittevern og
redusert infeksjonsfare
Optimere/bedre pasientforløp (logistikk)
Effektive arbeidsforhold

Pasienter
Pårørende
Ansatte

3

Støtte opp under bedre samhandling

Grad av mulighet for
generell tverrfaglig
samhandling
Grad av mulighet for
samhandling mellom
somatikk og psykiatri

Pasienter
Pårørende
Ansatte

4

Fremstå som et attraktivt sykehus for
pasienter, ansatte og pårørende

Gode arbeidsforhold
Rekrutteringsmuligheter

Pasienter
Pårørende
Ansatte

5

Lett tilgjengelig for pasienter, ansatte og
pårørende

Trafikknutepunkt
Offentlig kommunikasjon
Gode
parkeringsmuligheter

Pasienter
Pårørende
Ansatte

6

Understøtte miljømessige målsettinger

Redusert CO2-utslipp
som konsekvens av
mindre kjøring mellom
psykiatri og somatikk
fordi de er samlokalisert.

Pasienter
Pårørende
Ansatte

8

Bruk av offentlig
transport

6.4 Resultatmål
Sentrale mål vil være å bidra til å sikre at prosjektet leveres innenfor forutsatt kostnadsramme (P50),
til avtalt tid og med kvaliteter og standarder som er tilpasset dette.
Prosjektets resultatmål skal spesifiseres i forprosjektet, med basis i å gjennomføre og ferdigstille
prosjektet innenfor budsjett til avtalt tid med den ytelse, funksjonalitet og kvalitet som er forutsatt i
forprosjektet.
Det skal tilstrebes å velge løsninger som totalt sett gir de laveste drifts- og vedlikeholdskostnader for
driftsorganisasjonen, innenfor forutsatt investeringsramme. Det er forutsatt at sykehuset skal
etableres med en nøktern og robust standard, basert på kjent teknologi.
Hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal, i alle faser og på alle nivåer, prioriteres på lik linje
med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn og innarbeides i all planlegging og utførelse.
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Fullmakter

Prosjektstyret har fullmakt til å treffe beslutninger i alle saker som vedrører prosjektering, bygging og
utstyrsanskaffelse som inngår i det som er definert under punkt 4 Omfang. For å sikre at
beslutninger fattes i tråd med prosjektets fremdriftsplan, har administrerende direktør gjennom
dette mandatet gitt prosjektstyret fullmakt til å inngå økonomiske forpliktelser og foreta økonomiske
disposisjoner i henhold til prosjektets fremdriftsplan, så lenge disse er innenfor prosjektets gjeldende
budsjett og vedtatte planer.
Følgende saker legges likevel frem for behandling/godkjenning av administrerende direktør i Helse
Sør-Øst RHF:



Årlig likviditetsbudsjett
Eventuelle forslag til premissendringer i prosjektet, det vil si endringer i forhold til godkjent
forprosjekt.

I alle saker som prosjektstyret forelegger for Helse Sør-Øst RHF sin administrasjon skal det gis en
begrunnet anbefaling om beslutning.
Prosjektstyret kan delegere fullmakt til prosjektledelsen.
Helse Sør-Øst RHF kan også kreve at andre saker skal forelegges Helse Sør-Øst RHF for beslutning.
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Budsjettrammer/økonomisk styring

Styringsrammen for prosjektet er satt til 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015) med tillegg på 633
mill. kroner for ikke-byggnær IKT og 433 mill. kroner for stråleterapi og denne rammen skal legges til
grunn for gjennomføring av prosjektet. Prosjektstyret må, jfr punkt 3, fortløpende vurdere behov for
å implementere kostnadsreduserende tiltak for å sikre at prosjektet realiseres innenfor
styringsrammen. Prosjektstyret skal varsle uten opphold dersom prosjektstyret vurderer at det er
usikkerhet knyttet til denne målsettingen.
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Den samlede økonomiske styringsrammen for prosjektet inklusive ikke-byggnær IKT og
stråleterapibygg er:
Styringsramme
(P50 – okt 2015)

PROSJEKT
Byggekostnad nytt sykehus

8.200 MNOK

Ikke-byggnær IKT

633 MNOK

Stråleterapibygg1

433 MNOK

Samlet styringsramme (P50) inkl. mva.
9.266 MNOK
1Endelig

styringsramme for stråleterapi skal fastlegges i forprosjektfasen.

Prosjektstyret skal sørge for at prosjektet styres etter de økonomiske rammer som til enhver tid er
satt av Helse Sør-Øst RHF. Det skal jevnlig utføres usikkerhetsanalyser av prosjektet, blant annet for å
overvåke markedsusikkerheten. Det er ikke avsatt marginer utover den økonomiske styringsrammen
(P50). Det er ikke egen usikkerhetsavsetning til prosjektstyrets disposisjon. Prosjektstyret må derfor
uten opphold varsle Helse Sør-Øst RHF dersom prosjektstyret vurderer at det skulle oppstå en
situasjon hvor det er usikkerhet knyttet til om prosjektet kan realiseres innenfor det økonomiske
styringsmålet.
Gjenværende del av styringsrammen pris- og lønnsjusteres årlig basert på den samme indeksen som
er brukt i tidligere sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst RHF.
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Rapportering

Det skal utarbeides månedlige statusrapporter for utviklingen i prosjektet som prosjektstyret skal
legge frem for Helse Sør-Øst RHF.
Rapportene skal minimum angi følgende:








Status for arbeidet (herunder kostnads- og fremdriftsstatus samt kvalitetsstatus med
redegjørelse for ev. avvik i forhold til planlagt).
Hovedaktiviteter i perioden
Ved eventuelle avvik i forhold til budsjett, fremdriftsplaner eller kvalitet skal avviket og
korrigerende tiltak beskrives
Spesielle problemområder og tiltak
SHA og miljøtiltak (Skader/ulykker, avfallshåndtering, materialvalg mv.)
Hovedaktiviteter neste periode
Risikoforhold

Det skal også utarbeides tertialrapport for prosjektet, basert på samme hovedinndeling. Rapportene
utformes slik at de er egnet for offentliggjøring og videre distribusjon uten omarbeiding.
Hamar 30.11.2017

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør
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