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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 19. april 2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.11.30

Kl.12.00

Møte 3. 2017

Styremøte
24. april 2017
kl. 12.00-17.00
Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal

Lunsj for styret

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
E-post:
cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen

1

Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

21/2017

Sak
Møteinnkalling styremøte 24. april
Godkjenning av styreprotokoll 27. mars
Vedlegg:
1. Foreløpig styreprotokoll 27. mars

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

22/2017
23/2016
24/2017

Sak
Virksomhetsrapport pr. 31. mars
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr. 31. mars
Omstilling i klinikk psykisk helse og rus (PHR)
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021

Samarbeid med Ringerike kommune om ny legevakt og ambulansestasjon
Vedlegg:
1. Intensjonsavtale Ringerike kommune og Vestre Viken
ORIENTERINGSSAKER
25/2017

Orienteringer

26/2017

1.
2.
3.
4.

Referat brukerutvalget 3. april
Referat sentralt kvalitetsutvalg 4. april
Referat hovedarbeidsmiljøutvalget 5. april
Styrets arbeid 2017 pr 19. april

ANDRE ORIENTERINGER

1. Pasientombudet i Buskerud – årsrapport 2016
2. Nytt sykehus
3. Utviklingsplan
EVENTUELT
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Dato:
Saksbehandler:

19.04. 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoller fra 27. mars 2017
Møte
Styremøte

Saksnr.
21/2017

Møtedato
24.04. 2017

Forslag til vedtak
Protokollen fra styremøte 27. mars godkjennes.

Drammen 19. april 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Foreløpig protokoll fra 27. mars 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. mars 2017
Elin Onsøyen
95812504

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

Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal
27. mars 2017

Kl. 12.00 – 15.50

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

Funksjon
Styreleder - forfall
Nestleder
Styremedlem - forfall
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

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

Nestleder Ingeborg Sivertsen ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Liv Blom-Stokstad nytt styremedlem ble ønsket velkommen til arbeidet i styret.

Godkjenningssaker

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 14/2017

Styrets enstemmige
Vedtak:

Protokollen fra styremøte 27. februar godkjennes.

Beslutningssaker

Sak 15/2017 Årsrapport 2016
Innledningsvis orienterte administrerende direktør Nils Fr. Wisløff om saken.
Revisorer fra PWC Gøril Hyni og Tone Margrethe Utvik orienterte om revisjonsarbeidet i Vestre
Viken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler for foretaksmøte at årsrapport for 2016, bestående av
styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og
noteopplysninger vedtas.
2. Styret vedtar at resultatet for 2016, et overskudd på 155,8 MNOK, overføres til annen
egenkapital.

Sak 16/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr februar 2017

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr 28. februar til orientering.

Sak 17/2017 Status klinikk for psykisk helse og rus (PHR)
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret drøfter saken.
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Sak 18/2017 Forskning og innovasjon i Vestre Viken - status
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar sak om forskning og innovasjon til orientering.

Sak 19/2017 Grunnavståelse ved regulering av Arnegårdsveien, Ringerike
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Administrerende direktør gis fullmakt til å avhende 229,4 m² til eier av gnr. 37, bnr 81 i
Ringerike.
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å avhende av 2.188 m² av sykehuseiendommen på
Ringerike til Fossen Utvikling AS som veigrunn.

Sak 20/2017 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

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

Andre orienteringer:
1. Status arbeid med nytt sykehus v/ administrerende direktør
2. Status arbeid med utviklings – og strategiplan 2035 v/ administrerende direktør
3. Status for foretakets arbeid med smittevern v/ fagdirektør
4. Møte med Venneforeningene 7.mars v/ administrerende direktør

Eventuelt
Ingen saker

Tema: Forskning
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til tema.

Avdelingssjef Arnljot Tveit, Forskningsavdelingen, Bærum sykehus (Professor dr.med.
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo) presenterte atrieflimmerforskningen.
Overlege, PhD, Jeanette Koht, Drammen sykehus presenterte epilepsiprosjektet.
Tema: Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2018-2021
Presentasjon og gjennomgang ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.
Drammen, 27. mars 2017
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Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Liv Blom-Stokstad

Line Spiten
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Dato:
Saksbehandler:

19. april 2017
Ørjan Sandvik

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

Saksnr.
22/2017

Møtedato
24.04.17

Forslag til vedtak
Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars til orientering.

Drammen, 19. april 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 mars i tråd med styrets årshjul.
Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 31.mars 2017
er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF
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2

4

5

6

7

8
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ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

Virkelig

22 329

64 835

265 000

Mål

22 083

66 250

265 000

246

-1 415

I fjor

18 007

31 683

155 801

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

Virkelig

9 711

27 973

105 224

Mål

9 400

27 203

105 224

Avvik

311

770

-0

I fjor

8 990

26 017

101 765

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

Virkelig

54

55

58

Mål

58

58

58

Avvik

-4

-3

0

I fjor

55

59

59

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

Virkelig

45

46

45
45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,5 %

0,7 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Mål

45

45

Avvik

0

1

0

I fjor

48

50

47

Avvik

0,5 %

0,7 %

0,0 %

I fjor

0,5 %

0,4 %

0,8 %

Virkelig

1,1 %

1,6 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,1 %

1,6 %

0,0 %

I fjor

2,2 %

2,5 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 099

7 097

7 180

Mål

7 069

7 076

7 153

Avvik

30

21

27

I fjor

7 069

7 059

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,3

8,4

7,1

Mål

7,9

7,7

7,1

Avvik

0,4

0,6

0,0

I fjor

8,1

7,8

7,4

Virkelig

2 374

7 292

24 883

Mål

1 805

5 475

24 883

Avvik

569

1 817

0

I fjor

2 610

7 350

7 350

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Avvik

(etterskuddsvis)
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Denne måned

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb
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Nov
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Jul
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Jan
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Mai

Jun

Jul
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Okt

Nov

Des

Økonomi
Resultat fra ordinær drift pr mars viser et overskudd på 64,8 MNOK, som er 1,4 MNOK bak
budsjett. Resultat i mars måned isolert viser et overskudd på 22,3 MNOK, som er i tråd med
budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et
overskudd på 22,1 MNOK per måned. Resultatet hittil i år er 33,2 MNOK foran samme periode i
fjor.
Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

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

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

De fleste klinikker viser pr mars resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett. Klinikk
for psykisk helse og rus og intern service har negative budsjettavvik.
Aktivitet

DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 770 poeng foran budsjett.
Dette er 1956 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 7,5 % per mars sammenlignet
med 2016.
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Når det gjelder poliklinisk aktivitet, gjennomførte klinikken 240 000 konsultasjoner i 2016.
Dette var 3,6 % bak budsjett, men 4,5 % høyere enn resultatet i 2015. Når det gjelder aktivitet i
2017 pågår det et arbeid med å kvalitetssikre målemetoden for antall polikliniske
konsultasjoner. Årsaken til dette er at innføring for ISF for psykisk helse og rus har medført
store endringer av tallgrunnlaget, og gir derfor ikke noen meningsfull sammenligning med de
fastsatte måltall eller endringstall fra 2016 til 2017. Administrerende direktør vil komme tilbake
til dette når nødvendige avklaringer med Helse Sør-Øst er gjennomført.
Kvalitet

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

Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 46 dager, marginalt over
målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er 4 dager mindre enn samme periode i fjor,
utviklingen går således i positiv retning.
Fristbrudd
Fristbrudd er 0,5 % i mars, og er hittil i år på 0,7 %. Dette vurderes som tilfredsstillende.

Korridorpasienter
I mars er det registrert 1,1 % korridorpasienter. Andelen har vært lavere i alle de tre første
måneder i året og er 1,6 % hittil i år, tydelig redusert fra 2, 5 % i fjor. Utviklingen har således gått
i riktig retning, selv om målet er et godt stykke unna. Tiltakene anbefalt av konsernrevisjonen
følges opp.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i april er 7099. Dette er 30 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i
år er det 21 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,5 % mot fjoråret.

Sykefravær
Sykefraværet i februar er på 8,3 %. Dette er høyere enn målet for perioden, og høyere enn ved
samme periode i fjor. For 2017 er det som mål at sykefraværet skal være på 7,1 %.

AML-brudd
AML brudd i mars 2017 viser at Vestre Viken ligger på samme nivå som i mars 2016, og er et
stykke unna målet om en reduksjon på 25 %. Det er igangsatt en prosess i klinikkene for å øke
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

innsatsen med å redusere AML brudd, og i de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en
betydelig nedgang i antall brudd.
Andre forhold

Pensjonskostnader – ny aktuarberegning
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total reduksjon i
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger for rente som er årsaken til
reduserte pensjonskostnader. Det forventes at kostnadsreduksjonen vil gi endret
basisfinansiering i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Inntil da, holdes reduksjonen
utenfor resultat fra ordinær drift.

Omstilling psykisk helse og rus
Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
forhold til andre sammenlignbare helseforetak. Klinikken iverksetter en omstillingsplan som vil
redusere bruk av senger og øke ambulant og poliklinisk tilbud.

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør er tilfreds med at brutto månedsverk viser kun mindre avvik, samtidig
som aktiviteten er høy både innenfor somatikk og psykisk helse og rus. Dette gir en god
indikasjon på at styringsfarten knyttet til bemanning og aktivitet er som forutsatt eller bedre.
Regnskapet på lønnsområdet bekrefter også dette da det er et positivt avvik på 0,2 % 1. kvartal
noe som betyr at merinntekter knyttet til økt aktivitet ikke går til høyere kostnader enn forutsatt
i budsjettet på lønn. Kontroll på lønnsbudsjettet gir seg også utslag i klinikkøkonomien der alle
klinikkene unntatt psykisk helse og rus viser balanse eller overskudd per utgangen av 1. kvartal.
I fellesøkonomien er det 1. kvartal en overskridelse på i overkant av 5 MNOK, hvorav 3 MNOK
skyldes en sterk vekst i sykehusadministrerte legemidler. Administrerende direktør vil i
forbindelse med 1. tertialrapport gjennomføre en analyse av utvikling til dyre medikamenter
som er budsjettert i fellesøkonomien for å avklare risiko for overskridelse på årsbasis.

For Klinikk psykisk helse og rus, er det under utarbeidelse og iverksetting nye tiltak for å rette
opp i den økonomiske ubalansen som oppsto i 2016 og som også viser seg i resultatutvikling
hittil i år. De planlagte tiltakene forutsettes å gi økonomiske gevinster og et mer helhetlig
behandlingstilbud både i forhold til prioritering og kvalitet. Det vises til egen sak om tiltak i
Klinikk for psykisk helse og rus.

Ventetid og fristbrudd utvikler seg tilfredsstillende. Korridorpasienter har også en positiv
utvikling i mars.

Neste rapportering er en tertialrapport hvor det vil bli presentert klinikkvise gjennomganger og
grundigere analyser av status i foretaket.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr 31. mars til orientering.

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Virksomhetsrapportering pr mars 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

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
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Webadresse: www.vestreviken.no
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Virksomhetsrapportering
pr mars 2017
Vedlegg til styresak 22/2017
Vestre Viken
Pr 19.april 2017

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

Måltavle
VVHF
pr mars
2017
Økonomi,
Aktivitet
og
Kvalitet

2

4

5

6

7

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

22 329

64 835

265 000

Mål

22 083

66 250

265 000

Avvik

246

-1 415

I fjor

18 007

31 683

155 801

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

Virkelig

9 711

27 973

105 224

Mål

9 400

27 203

105 224

Avvik

311

770

-0

I fjor

8 990

26 017

101 765

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

Virkelig

54

55

58

Mål

58

58

58

Avvik

-4

-3

0

I fjor

55

59

59

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

Virkelig

45

46

45

Mål

45

45

45

Avvik

0

1

0

I fjor

48

50

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,5 %

0,7 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,5 %

0,7 %

0,0 %

I fjor

0,5 %

0,4 %

0,8 %

Virkelig

1,1 %

1,6 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,1 %

1,6 %

0,0 %

I fjor

2,2 %

2,5 %

1,7 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL
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Måltavle VVHF pr mars 2017
HR
Vestre Viken HF
8

9

Hittil i år

Prognose

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 099

7 097

7 180

Mål

7 069

7 076

7 153

Avvik

30

21

27

I fjor

7 069

7 059

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,3

8,4

7,1

Mål

7,9

7,7

7,1

Avvik

0,4

0,6

0,0

I fjor

8,1

7,8

7,4

Virkelig

2 374

7 292

24 883

Mål

1 805

5 475

24 883

Avvik

569

1 817

0

I fjor

2 610

7 350

7 350

(etterskuddsvis)
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Denne måned

HR
AML brudd
ANTALL

4

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

MNOK
951,1
-72,8
878,3

• Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total
reduksjon i pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger
for rente som er årsaken til pensjonskostnadsreduksjon.
• I tråd med instruks fra HSØ, skal pensjonsreduksjonen tas med i resultatet
på egen linje. Det forventets at reduksjonen vil gi endret basisfinansiering i
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Inntil da, holdes reduksjonen
utenfor resultat fra ordinær drift.
• Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 18,2 MNOK.
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Resultat

•
•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 83,0 MNOK. Resultat hittil i år er 16,7
MNOK foran budsjett, inklusiv redusert pensjonskostnader på 18,2 MNOK.
Resultat fra ordinær drift er 1,4 MNOK bak budsjett, og er 33,2 MNOK foran mars i
fjor. Resultat i mars fra ordinær drift er 2,3 MNOK bak budsjett.
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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 effektene av reduserte pensjonskostnader som
følge av januar aktuar.
Det er budsjettert med overskudd på 22,1 MNOK pr måned.
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Prognose for året

Resultatprognose pr mars viser et overskudd på 337,8 MNOK. Dette er 72,8
MNOK mer enn budsjettert som følge av ny aktuar beregning i januar som gir
reduserte pensjonskostnader for året. Det forventes at foretakets
basisfinansiering vil reduseres i RNB på grunn av reduserte pensjonskostnader.
Inntil da skal reduksjonen vises som en øking i resultatkrav i henhold til instruks8
fra HSØ.

Brutto månedsverk 2017
• Brutto månedsverk er 21
over plan hittil i 2017

• Brutto månedsverk i
april er 30 over plan, og 31
over samme periode i fjor
• Brutto månedsverk i
april er 12 månedsverk
mindre enn i mars
Hittil
i år

pr april

Jan

Feb

Sum VVHF 2017

7 106

7 071

7 112

7 099

4

-35

41

-12

7 073

7 070

7 092

7 069

7 076

32

0

19

30

21

7 045

7 029

7 093

7 069

7 059

61

42

19

31

38

Endring fra forrige måned
Plan 2017
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2016
Endring i år ift samme periode

Mar

Apr

7 097
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Sykefravær totalt VVHF

• Sykefravær i februar 2017 er i tråd med plan og på samme nivå som i
februar i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.
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Budsjettavvik per klinikk

•
•

•

Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med
budsjett. De fleste klinikker viser grønt pr mars.
Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%,
målt som prosent av totale budsjettert driftskostnader i perioden. Klinikk for
Intern service viser gult pr mars.
Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt. Hittil i år viser klinikk
for Psykisk helse og rus rødt.
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Aktivitet – somatikk
DRG-poeng

Denne
måned

Budsjett
denne
måned

Avvik

%
Budsjett
avvik Hittil i år hittil i år

Avvik

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

%
avvik

Produsert eget HF (avdelingsopphold)
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg

AO
AO
AO
AO

4 809,0
2 861,8
1 601,1
757,0

4 623,3
2 587,8
1 545,8
716,0

185,7 4,0 %
274,0 10,6 %
55,3 3,6 %
41,0 5,7 %

13 481,4
7 803,4
4 569,9
2 267,6

13 220,4
7 529,9
4 488,0
2 115,4

261,0
273,5
81,8
152,2

712,6
-0,1
712,5

28 257,2
2 256,0
30 513,2

27 353,8
2 256,0
29 609,8

903,3
0,0
903,4

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

12 980,9
7 265,0
4 209,1
2 060,3

500,5
538,4
360,8
207,3

26 472,7
1 834,0
28 306,7

1 784,4
422,0
2 206,4

3,9 %
7,4 %
8,6 %
10,1 %

Totalt DRG-produksjon VVHF
VVHF
H-resepter
SUM VVHF

•
•
•
•
•

SHO
SHO

10 185,6
757,0
10 942,6

9 473,0
757,1
10 230,1

7,5 %
0,0 %
7,0 %

3,3 %
0,0 %
3,1 %

6,7 %
23,0 %
7,8 %

Alle klinikker viser positivt avvik mot budsjett hittil i år, og alle viser
positivt avvik mot budsjett i mars isolert sett.
Produksjon i år er foran samme periode i fjor.
Hittil i år er det inntektsført 30.513 DRG-poeng. Dette er 903 flere poeng
enn budsjettert.
Denne måned er det produsert 10.185,6 DRG-poeng i eget foretak. Dette er
712,6 foran budsjett.
ISF knyttet til H-resepter er i tråd med budsjett.
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VVHF totale antall DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner

Antall DRG-poeng i mars er foran budsjett og høyere enn i mars i fjor.
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Poliklinikk PHR totalt

Totale antall polikliniske konsultasjoner er bak budsjett, men foran samme
periode i fjor.

Fra og med mars er det innført en regional endring på oppsettet i DIPS, som
endrer metodikk for opptelling av antall konsultasjoner. Endret oppsett gir
en ca. 10 % reduksjon i tellende konsultasjoner i forhold til tidligere praksis,
og budsjett forutsetninger.
14

Prioriteringsregel – poliklinisk aktivitet
Pr mars
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner

•

•

Somatikk

107 155

96 661

10,9 %

101 843

5,2 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

32 448
24 824
8 509
65 781

30 171
22 002
7 342
59 515

7,5 %
12,8 %
15,9 %
10,5 %

36 284
26 378
9 009
71 671

-10,6 %
-5,9 %
-5,6 %
-8,2 %

Hittil i år er aktiviteten for somatikk 5,2 % foran budsjett, mens aktiviteten
innenfor psykisk helse og rus er 8,2 % bak budsjett samlet sett. Alle
områder innenfor psykiatrien er bak budsjett pr mars.
Polikliniske konsultasjoner har vokst med 10,5 % i PHR i forhold til samme
periode i fjor, mens somatikk har vokst med 10,9 %. Barne- og ungdoms
psykiatri og rus har vekst som er større en somatikk i forhold til samme
periode i fjor, men voksen psykiatri viser lavere vekst enn somatikk.
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Produktivitet somatikk totalt
Produktivitet målt som antall
DRG pr årsverk er på 2,84 i
mars. Dette er høyere enn
budsjett på 2,66 DRG pr
månedsverk. I mars i fjor var
det produsert 2,43 DRG pr
månedsverk.

DRG-produksjon pr
månedsverk pr måned
Brutto månedsverk
DRG-produksjon
DRG-poeng pr månedsverk pr mnd
Prosent endring fra i fjor/fra budsjett

Hittil
i fjor

Hittil
i år

Budsjett
hittil i år

10 529,1 10 694,1 10 637,3
26 472,7 28 257,2 27 353,8
2,51
2,64
2,57
5,1 %
2,3 %

Hittil i år er det produsert 2,64
DRG pr månedsverk. Dette er
høyere enn budsjett og ved
samme periode i fjor.
Faktisk ift
budsjett

56,8
903,3
0,07
2,8 %

I fjor
totalt

Budsjett
i år

42 826,2 42 980,2
102 256,1 105 752,3
2,39
2,46
3,0 %
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Gjennomsnittlig ventetid somatikk hittil i år er 55 dager. Mål er 58 dager.
Ventetid avviklet hittil i 2017 er lavere enn ved samme periode i fjor.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp
Psykisk helse og rus

•
•

Mål for ventetid innenfor PHR er 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid
hittil i år er 46 dager. Total ventetid i mars måned er 45 dager.
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i VOP 41 dager, BUP er 57 dager og
TSB er på 48 dager. BUP og TSB har ventetider som er lenger enn mål.
18

Andel fristbrudd avviklet

Andel fristbrudd denne måned var på 0,5 %. Dette er samme nivå som i
mars i fjor, og er 0,3 % lavere enn i februar (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

Andel korridorpasienter somatikk er på 1,1 % i mars.
Andel i samme periode i fjor var på 2,1 %.
Mål for korridorpasienter er 0%.
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Andel epikriser sendt innen 7 dager

Andel epikriser sendt innen 7 dager er 89 % denne måned. Utviklingen er
foran samme periode i fjor, men er bak målet på 95%.

I definisjonskatalogen fra Helse Sør-Øst er det fra november gjort en forandring for epikriser:
Antall epikriser sendt/gitt på utskrivingsdagen og andel av denne inneholder nå også 1 dag. 21

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er 88 %
i februar. Andel timeavtale er foran samme periode i fjor. Målet er 90 %.
Andel timeavtale rapporteres etterskuddsvis en måned.
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Antall ventende over 1 år totalt

Antall ventende over ett år er 21 denne måned. Dette er 85 mindre enn i
mars i fjor, men er 1 mer enn i februar.
Gjennomsnitt i 2016 er 69.
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Beleggsprosent somatikk og PHR
100 %
89%

90%

• 2016-03
80%
72%

• 2016-04
• 2016-05

70%

• 2016-06
60%

• 2016-07
• 2016-08

50%
• 2016-09
• 2016-10

40 %

• 201 6- 11
30%

• 2016-12
2017-01

20%

2017-02
2017-03

10%
O%

PHR

Somati kk

Somatikk
PHR

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

2016-12

2017-01

2017-02

2017-03

88 %
66 %

91 %
68 %

87 %
67 %

88 %
67 %

94 %
61 %

89 %
65 %

83 %
69 %

84 %
70 %

88 %
74 %

88 %
67 %

91 %
75 %

91 %
75 %

89 %
72 %
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Utskrivningsklare pasienter

•
•
•

•

Grafene viser antall liggedøgn fakturert
kommunene, pr klinikk og pr år.
Antall fakturerte døgn er totalt 381
flere enn på samme tid i fjor.
Det er fakturert flere utskrivningsklare
døgn hittil i år enn i samme periode i
fjor.
Trenden hittil i år er nedgående, med
unntak av Ringerike som viser en stor
økning i forhold til tidligere perioder.
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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,
med unntak av 2015 da bygg investeringer var på 200 MNOK.
Estimat 2017 er i tråd med budsjett for alle kategorier.
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Likviditetsutvikling

Ved utgangen av mars var trekk på kassekreditt på 1,13 MMNOK. Dette er
482 MNOK mindre enn driftskredittrammen på 1,615 MMNOK, men 238
MNOK mer enn budsjettert.
27

AML-brudd

Mål for året er en reduksjon på 25% i forhold til i fjor.
I mars er antall AML-brudd lavere enn i februar, men høyere enn mål.
Antall AML-brudd i mars er lavere enn i mars i fjor.
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Dato:
Saksbehandler:

06.04. 2017
Kirsten Hørthe

Saksfremlegg
Omstilling i Klinikk for psykisk helse og rus
Møte
Styret i Vestre Viken

Saksnr.
23/2017

Møtedato
24.04. 2017

Forslag til vedtak
1. Styret godkjenner at antall gjennomsnittlig døgnplasser i DPS-ene inkludert
utrednings og rehabiliteringstilbud for unge voksne reduseres. Det forutsettes at den
planlagte styrkningen av ambulant virksomhet sikrer aktivitetsoppnåelse og faglig
forsvarlighet.
2. Styret forutsetter at tiltakene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte,
vernetjeneste, brukerutvalg og arbeidsmiljøutvalg.
3. Styret tar saken for øvrig til etterretning.
Drammen, 19. april 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 har med bakgrunn i økonomisk underskudd i Klinikk for psykisk helse
og rus i 2016 og videreføring av underskuddet i 2017 varslet styret om at det vil bli lagt fram
egen sak med tiltak for å bringe balanse i klinikkens økonomi.
Saksutredning

Status
Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken(PHR) har i 2016 et regnskapsresultat på minus
18,6 MNOK. Hittil i år er regnskapsresultatet på minus 6,4 MNOK. ISF-inntekter er 6,2 MNOK
lavere enn budsjett.

Når det gjelder poliklinisk aktivitet, gjennomførte klinikken 240 000 konsultasjoner i 2016.
Dette var 3,6 % bak budsjett, men 4,5 % høyere enn resultatet i 2015. Når det gjelder aktivitet i
2017, pågår det et arbeid med å kvalitetssikre målemetoden for antall polikliniske
konsultasjoner. Årsaken til dette er at innføring av innsatsstyrt finansiering (ISF) for psykisk
helse og rus har medført store endringer av tallgrunnlaget, og gir derfor ikke noen meningsfull
sammenligning med de fastsatte måltall eller endringstall fra 2016 til 2017. Administrerende
direktør vil komme tilbake til dette når nødvendige avklaringer med Helse Sør-Øst er
gjennomført.
Klinikken har etter avsluttet mars et forbruk av brutto månedsverk som ligger 8 månedsverk
lavere enn budsjett.

Mål for ventetid i PHR er 45 dager. Det var vært enn positiv utvikling og gjennomsnitt for årets 3
første måneder er 46 dager (mars 45 dager).

Strandveien boliger har i de siste årene representert en økonomisk risiko for klinikken. Tiltaket
har vært under avvikling i samarbeid med kommunene. Siste beboer i Strandveien boliger flytter
ut 06.06.17, og avviklingen er dermed gjennomført.
Tiltak
Administrerende direktør har gitt klinikken i oppdrag å utarbeide tiltak som sikrer økonomi i
balanse i 2017.
Det er utarbeidet et forslag til tiltakspakke for å bringe balanse i økonomien samtidig som
kvalitet og vekst i poliklinisk aktivitet skal fortsette i tråd med styringskrav.

Tiltakspakken omhandler i hovedsak ikke omstillingen på Lier og Blakstad (sykehuspsykiatrien)
som har sitt eget forløp og gevinstrealiseringsplan (2018).
Om lag 50 % av budsjettoverskridelsene hittil i år er i sykehuspsykiatrien.
Det er gjennomført pasientforløpsanalyser som viser at fagområder innenfor barn, ungdom og
voksenpsykiatrien har et høyt forbruk av døgnplasser og lav ambulant og poliklinisk aktivitet i
forhold til andre sammenlignbare helseforetak. Klinikken har foreslått en tiltaksplan som vil
redusere bruk av senger og øke ambulant og poliklinisk tilbud.
Tiltakspakken bygger på følgende elementer:
- Reduksjon i kapasitet på døgn
- Tilpasse bemanning til aktivitet
- Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
- Bedret pasientflyt og forløpsstyring
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Reduksjon i kapasitet på døgn
Vestre Viken har et høyt antall DPS døgnplasser i forhold til sammenlignbare helseforetak i HSØ.
Den faktiske gjennomsnittlige bruken av senger, inkludert utrednings og rehabiliteringstilbud
for unge voksne, er 123. Det er utarbeidet en plan for hvert enkelt DPS og for utrednings og
rehabiliteringstilbudet for unge voksne som innebærer en reduksjon av antall døgnplasser med
om lag 10-15 %.
Aktivitetsstyrt bemanning
Aktivitetsstyrt bemanning er en modell for bemanningsdimensjonering der aktivitet og
pasientflyt definerer bemanningsbehovet. Dette er igangsatt og er spesielt forsterket innen
barne- og ungdomspsykiatrien i tett samarbeid med linjeledelsen og HR avdelingen.

Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet
I voksenpsykiatrien skal alle DPS-ene øke ambulant kapasitet ved både nyetablering og styrking
av eksisterende tilbud. For å redusere innleggelser og reinnleggelser skal tilbudene rettes mot
pasienter som skrives ut fra sykehuspsykiatrien og som trenger sammensatte tilbud over tid.
BUPA skal også videreutvikle sine ambulante tilbud etter samme modell.
Etablering av disse ambulante teamene vil også medføre økt poliklinisk aktivitet.

Bedret pasientflyt og forløpsstyring
For å oppnå de forutsatte effekter med reduserte døgninnleggelser og økt poliklinisk og
ambulant aktivitet, skal det utvikles en tydeligere styring av pasientflyten. Dette innebærer blant
annet mottaksplikt på alle nivåer i pasientkjeden.
Økonomisk effekt (målt i MNOK)

Risikovurdering
Forutsetningen for at besparelsen på 16 MNOK skal realiseres er at tiltakene med etablering og
styrking av ambulante team skjer trinnvis med reduksjon av døgnkapasitet. Det vil være
krevende å få gjennomført reduksjonen så raskt som det er langt opp til i planen. Konsekvensen
av det vil kunne være redusert innsparing i 2017.

Innenfor sykehuspsykiatrien (Lier og Blakstad) er det i 2017 større risiko for
budsjettoverskridelse enn innsparing.

ROS-analyser er gjennomført på klinikknivå og som bekrefter først og fremst økonomisk risiko.
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Prosess
Klinikken har utredet tiltakene i nær dialog med linjeledelsen. Det har vært avholdt ett
drøftingsmøte med klinikktillitsvalgte og vernetjeneste. Det vil bli avholdt nye drøftinger og
AMU-møter i løpet av våren. Saken vil bli forelagt brukerutvalget i juni.

Administrerende direktørs vurderinger
Tiltakspakken for omstilling i PHR følger en retning for omstilling som er i tråd med
overordnede føringer med dreining fra døgn til dag og styrking av ambulante tilbud.

Administrerende direktør viser til det pågående arbeidet med utviklingsplanen som innebærer
en ny gjennomgang av plangrunnlaget for virksomheten. Arbeidet med sammenslåing av Lier og
Blakstad pågår for fullt gjennom hele 2017 og følger egen plan. Driftssituasjonen i
sykehuspsykiatrien er derfor ikke tatt med i denne tiltakspakken.
Administrerende direktør mener at den foreliggende tiltakspakken vil gi et viktig bidrag for å
sikre at klinikken kan utvikles i tråd med nasjonale føringer og innen rammen av faglig
forsvarlighet og sikre det økonomiske resultatkravet.

Foretaket vil måtte leve med en risiko i 2017 som er noe større innenfor psykisk helse og rus
enn øvrig virksomhet i forhold til det økonomiske resultat.
Den gjeldende prioriteringsregelen gir begrensinger for hvilke tiltak som kan iverksettes, og det
er viktig at klinikken når aktivitetsmål og tilfredsstiller krav til ventetid.

I drøftingsnotatet med de tillitsvalgte fremgår det klart et ønske om en mer gradvis fremdrift av
omstillingene enn det som er nødvendig for å nå en kostnadsbesparelse.
Administrerende direktør forutsetter at gjennomføringstakten av tiltakene drøftes med de
tillitsvalgte, vernetjenesten og brukerutvalg med sikte på god forankring i tråd med prinsippene
for medvirkning i HSØ.
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Dato:
Saksbehandler:

19. april 2017
Ørjan Sandvik

Saksfremlegg
Økonomisk langtidsplan(ØLP) 2018 - 2021
Møte
Styremøte

Saksnr.
24/2017

Møtedato
24. 04.2017

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2018 – 2021.
2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik:

ØLP 2018 - 2021 (MNOK)
Resultat

2018
230

2019
280

2020
300

2021
360

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

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

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

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

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

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

2019
125
10

2020
125
10

2021
125
10

80
17
35
20
287
65
25
377

80
17
35
20
287
65
25
377

80
17
35
20
287
65
25
377

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

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

Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i
budsjettprosessen.
5. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 65
MNOK årlig, hvorav 15 MNOK disponeres til utskifting av ambulansebiler, 30 MNOK
disponeres til MTU og 20 MNOK til utskifting av 1 mammografibuss årlig i planperioden.

6. Styret legger til grunn at Vestre Viken HF skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå
følgende overordnede mål:
a. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
b. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
c. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

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

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

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

10. Styret forutsetter at økonomiske gevinster som følge av nytt sykehus i Drammen
realiseres i henhold til gevinstrealiseringsplan lagt til grunn i styrets behandling av
konseptfaserapport desember 2016.

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

12. Styret legger til grunn at foretaket skal vedlikeholde bygningsmassen i tråd med vedtatt
strategi for eiendomsområdet i helse Sør-Øst, og slutter seg til Helse Sør-Øst RHF
vedtatte mål om at vedlikehold til bygg i gjennomsnitt legges på minimum 250 kr/kvm
for hele bygningsmassen i gjeldene planperiode.

13. Administrerende direktør bes om å utarbeide tiltak som bidrar til effektivisering i
samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med
budsjettarbeidet høsten 2018.

14. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av
dialog med Helse Sør Øst.
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Drammen, 19. april 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 021-2017- Økonomisk langtidsplan 2018-2021,
planforutsetninger for ØLP perioden 2018 – 2021. Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF
skal årlig rullere økonomisk langtidsplan og vedta egne planer oppdatert med nye tilkomne
forhold, samt endrede planforutsetninger fra Helse Sør-Øst RHF. Styret ble orientert i styremøte
27.mars om nye planforutsetninger for planperioden. Saken bygger på det som ble redegjort for
i styremøte 27. mars 2017. I denne saken redegjøres for de viktigste planforutsetninger som er
lagt til grunn.
Saksutredning

Oppdatering av inntektsmodellen for perioden 2018-2021
Forutsetningene og kriteriene i inntektsmodellen er oppdatert for perioden og tabellen under
viser årlige omfordelingseffekter av inntektsmodellen samlet for alle tjenesteområder, inklusive
kapital, pensjon og forskning. Tallene for 2018 viser endringen fra 2017 og vil bli lagt til grunn
inn mot budsjettet for 2018. De årlige endringene etter 2018 er resultatet av framskrivning av
inntektsmodellen, jf. tabell under.

Oppdatering av kriteriene i inntektsmodellen gir Vestre Viken HF en vekst i 2018 på 74 MNOK
sammenlignet med 2017. Det forventes en positiv resultateffekt knyttet til pensjon på om lag 9
MNOK i 2017. Vestre Viken får i første rekke positive modelleffekter av endret
avregningsmetodikk og pensjon.

Midler til økt aktivitet - inntektsmodell
Tabell under viser den faktiske fordelingen i budsjettet for 2017 og vedtatt fordeling av styret i
Helse Sør-Øst RHF av økte midler i økonomiplanperioden.

De siste årene har denne økningen vært på omlag 700 millioner kroner årlig til Helse Sør-Øst
RHF. Vestre Viken HF sin andel av midler til økt aktivitet er om lag på 44 MNOK. Dette kommer i
tillegg til effekter av modelloppdateringer.
Vedtatte planforutsetninger gir Vestre Viken økt inntektsramme med 118 MNOK i 2018. Dette er
om lag 80 MNOK bedre enn ved forrige rullering av ØLP.
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ØLP 2018 - 2021
2018
2019
2020
2021
Økt basisfinansiering
118 000
35 000
34 000
36 000
Endring fra forrige ØLP +80 MNOK +80 MNOK +80 MNOK +80 MNOK
Midler til økt aktivitet - ISF inntekter
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt følgende føringer som gjelder alle helseforetakene:
• Aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % i 2018. Vekst omfatter
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk.
• Vekst i aktiviteten innen somatikk på om lag 7 % i planperioden. (1,8 % årlig)
• Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for
seg være høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine
aktivitetsbudsjetter planlegge for dette. Aktivitetsveksten skal måles i antall polikliniske
konsultasjoner.
Det er lagt til grunn en vekst på 10 % i H-resepter og 1,8 % vekst i somatikken. Dette gir
følgende vekst i ISF – refusjoner i planperioden.
ØLP 2018 - 2021
Økt aktivitetsbasert finansiering H - resepter (10 % veks
Økt aktivitetsbasert finansiering klinikker (2 % vekst)
Sum aktivitetsbasert finansiering

2018
15 000
45 000
60 000

2019
15 000
45 000
60 000

2020
15 000
45 000
60 000

2021
15 000
45 000
60 000

Dette er i samsvar med forutsetninger i siste ØLP rullering.

Økt finansiering drift
Foretakets inntekter øker med 178 MNOK i 2018 når vedtatte planforutsetninger legges til
grunn.
ØLP 2018 - 2021
Økt basisfinansiering
Økt aktivitetsbasert finansiering H - resepter
Økt aktivitetsbasert finansiering klinikker (2 % vekst)
Økt finansiering drift

2017

2018
118 000
15 000
45 000
178 000

2019
35 000
15 000
45 000
95 000

2020
34 000
15 000
45 000
94 000

2021
36 000
15 000
45 000
96 000

Helse Sør Øst RHF har presisert følgende i sitt innspill til ØLP:
“Det forventes fortsatt krav fra eier til økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten, bl.a. gjennom
videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i de årlige statsbudsjettene. Det
forventes derfor ikke realvekst i ressurstilgangen til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut
over kompensasjon for økte kostnader som følge av aktivitetsvekst. Vekst i aktivitet er dels
begrunnet i endring i befolkningens størrelse og sammensetning, dels begrunnet i medisinsk
utvikling inklusive ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav og
forventning om kortere ventetid.”
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Planlagt resultatutvikling i Vestre Viken HF er for 2018 på 230 MNOK. Den positive
inntektsutviklingen sammenlignet med forrige rullering av ØLP gir mulighet for å ta høyde for et
økt resultatnivå.

Helse Sør Øst har vedtatt å styrke vedlikeholdet ved blant annet en normsetting av vedlikeholdet
til 250 kr/kvm, anslagsvis 60 -70 MNOK i Vestre Viken. Vedlikeholdet i Vestre Viken HF
overstiger dette beløpet da det her må hensynstas at BRK prosjektet skal ivareta
vedlikeholdsetterslepet. Det planlegges innføring av internhusleie fra 1.1.2018. Den endelige
utforming av budsjettopplegget må derfor tas i forbindelse med budsjettet. Administrerende
direktør mener likevel det er riktig å synliggjøre en opptrapping av vedlikeholdet ved
nåværende rullering av ØLP ut over det som ligger i gjeldende plan.

I de senere år har det vært avsatt beløp i budsjettbehandlinger til satsninger. Det ligger ikke
beløp inne til satsninger i gjeldende ØLP. Det er naturlig å avsette et uspesifisert beløp til
satsninger ikke minst til effektivisering, omstilling og økt egendekning. Fordeling vil skje i
forbindelse med budsjettbehandlingen.

Administrerende direktør foreslår følgende disponeringer i resultatbudsjettene ØLP 2018 –
2021:
Kostnadsendringer

Satsninger og øvrige tiltak av planlagt drift og investeringer 2018 – 2021

Resultatutvikling ØLP 2018 - 2021
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Administrerende direktør foreslår for planperioden å videreføre nivå på resultatutvikling som
forutsatt ved forrige rullering av ØLP 2017-2020. Planforutsetninger fra Helse Sør-Øst bedrer
rammebetingelsene sammenlignet med forrige rullering av ØLP med om lag 80 MNOK.
Administrerende direktør tilrår at bedrede rammevilkår benyttes til å øke realismen av allerede
vedtatte nivå for resultatutvikling. Endelige planforutsetninger for budsjett 2018 blir ikke
avklart før statsbudsjettet for 2018 er vedtatt på Stortinget.

Administrerende direktør viser til at det i planforutsetninger fra Helse Sør-Øst er lagt opp til en
årlig vekst i pasientbehandlingen på om lag 2 %. Økt basisfinansiering fra Helse Sør-Øst er i
planperioden årlig lagt på 450 MNOK eller om lag 0,9 % i forhold til samlet basisramme for
2017. Dette betyr at det i gjeldene planforutsetninger samlet for foretaksgruppen er lagt opp til
en produktivitetsforbedring på om lag 1 % årlig. Dette er noe høyere enn siste års krav til
effektivisering i statsbudsjettet.

Justering av rammer 2018
Administrerende direktør vil foreta justeringer av rammer mellom somatiske sykehus og Klinikk
for medisinsk diagnostikk som en del av budsjettprosessen for 2018. Dette for å ivareta at deler
av vekst i ISF finansieringen som følge av økt aktivitet også skal finansiere lab/rtg funksjoner.
Investeringene på Blakstad sykehus er vedtatt under forutsetning av at kostnadsreduksjonene
som dette gir rom for benyttes til å dekke kapitalkostnadene. Dette forholdet må hensynstas ved
anvendelsen av prioriteringsregelen.

Forslag til investeringsrammer 2018 – 2021
Investeringsrammene bygger i stor grad på gjeldende ØLP med oppdateringer og noen reelle
endringer. Administrerende direktør har ikke foretatt prisomregning av rammene fra 2016
kroner til 2017 kroner.

Endringer i investeringsrammer fra forrige rullering av ØLP 2017-2020
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Endringer fra ØLP 2017-2021(MNOK)
DPS

Omstilling PHR
Behandlingshjelpe midler (utgiftsføres fom 2018)
Grunnutrustning
Buffer
IKT
Byggnær IKT BRK
EK innskudd pensjon
Finansiell leasing

Endring

2018 2019 2020 2021 Sum
-115 -115 -115
-345
18
18
-15
-15
-15
-15
-60
5
5
5
5
20
10
10
10
10
40
6
6
6
6
24
8
8
5
5
5
5
20
25
25
25
25
100
62
-79
-79
-79
-175

Administrerende direktør foreslår følgende investeringsrammer for planperioden 2018-2021:
Investeringsrammer - MNOK
BRK
DPS
Omstilling PHR
MTU
Grunnutrustning
Til disp klinikker
Buffer
IKT
Byggnær IKT BRK
Sum investeringer
Finansiell leasing
EK innskudd pensjon
Samlet investeringsramme inkl leasing og EK pensjon

2018
125
10
39
80
17
15
20
20
8
334
65
25
424

2019
125
10

2020
125
10

2021
125
10

80
17
15
20
20

80
17
15
20
20

80
17
15
20
20

287
65
25
377

287
65
25
377

287
65
25
377

Sum
500
40
39
320
68
60
80
80
8
1 195
260
100
1 555

Investeringsnivå for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus
videreføres på samme nivå som planlagt ved forrige rullering av ØLP 2017-2020. I 2018 økes
budsjettet til vedlikehold over driftsbudsjettet med 20 MNOK. Det vises til ytterligere
kommentarer i vedlagte dokument ØLP 2018 – 2021.

VVHF har i dag fire mammografibusser som må skiftes ut i ØLP perioden. Dette er en nasjonal
ordning som administreres av Vestre Viken HF med refusjoner som fullt ut finansierer drifts- og
kapitalkostnadene. Om lag 20 % av alle screeningundersøkelser i Norge gjøres på disse bussene.
Administrerende direktør vil avklare nærmere med Helse Sør-Øst en eventuell videreføring av
dette tilbudet og sikre at økonomisk kontraktsmessige forhold blir avklart før
anskaffelsesprosess igangsettes.
Øvrige plan og målforutsetninger som er vedtatt av styret i Helse Sør-ØST RHF i sak 021-2017Økonomisk Langtidsplan 2018-2021, og som administrerende direktør tilrår at styret slutter seg
til er:
1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
2. Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
4. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
5. Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 %
6. Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
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7. Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
8. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
9. Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år i planperioden.
10. Vedlikehold til bygg legges i gjennomsnitt på minimum 250 kr/kvm for hele
bygningsmassen i gjeldene planperiode.
11. Det skal gjennomføres analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder
og knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av tiltak i
perioden
12. Det er forutsatt at økonomiske gevinster som følge av nytt sykehus i Drammen
realiseres i henhold til gevinstrealiseringsplan lagt til grunn i styrets behandling
av konseptfaserapport desember 2016.
13. Det er forutsatt at det planlegges med egenfinansiering for nytt sykehus i
Drammen som lagt til grunn i bærekraftanalyse ved styrets behandling av
konseptfaserapport desember 2016.

Administrerende direktør har i prosessen med ØLP 2018 - 2021 involvert tillitsvalgte og
verneombud. Det vises her til vedlagte uttalelse.

Administrerende direktørs vurdering
Vestre Viken har hatt en god økonomisk utvikling i tråd med gjeldende økonomisk langtidsplan
og sammenlignet med andre helseforetak. Dette har gitt grunnlag for et økt investeringsnivå og
bærekraftanalysene til nytt sykehus. Administrerende direktør mener at det er viktig å
videreføre denne strategien med økende resultatkrav i perioden og et investeringsnivå i
overkant av 1,5 MRD i kommende fire år. Nytt sykehus holdes utenfor dette.
Forslaget til ØLP bygger fullt og helt på denne strategien. Den forbedring som fremkommer i
rammetilskuddene fra HSØ i forhold til siste rullering vil trygge strategien og administrerende
direktør vil ikke tilrå å øke overskuddskravet ut over det som allerede er vedtatt. Det foreligger
fortsatt usikkerheter knyttet til statsbudsjett, pensjon og omlegging av inntektsmodell i HSØ.
Driftsrammene i klinikkene og i fellesøkonomien er stramme i forhold til forventet utvikling.

ØLP inneholder en reanskaffelsesplan for mammografibussene som Vestre Viken forvalter på
vegne av «Helsenorge». Reanskaffelsesplanen forutsettes ikke å belaste øvrig virksomhet i
Vestre Viken, men i sin helhet være refusjonsberettiget gjennom gjeldende ordninger. Disse
forutsetningene må avklares med HSØ i den videre prosessen. Det er nødvendig at Vestre Viken
fremmer forslaget og administrerende direktør har derfor lagt dette inn i forslaget til ØLP.
Administrerende direktør fremmer et forslag i 14 punkter som oppfølging av krav fra HSØ,
styrets tidligere vedtak og utredninger i denne saken.

Administrerende direktør tilrår styret å vedta fremlagte forslag til vedtak i sak ØLP 2018 – 2021.
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Dato:
Saksbehandler:

19. april 2017
Narve H. Furnes

Saksfremlegg
Samarbeid med Ringerike kommune om ny
legevakt/ambulansestasjon
Møte
Styremøte

Saksnr.
25/2017

Møtedato
24.04. 2017

Forslag til vedtak
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå intensjonsavtale med Ringerike
kommune.

Drammen, 19. april 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
I styresak 37/2015 gjorde styret følgende vedtak:
Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Ringerike
kommune om etablering av interkommunal legevakt samt etablering av ny
ambulansestasjon ved Ringerike sykehus.
Det foreligger nå en intensjonsavtale som beskriver et felles grunnlag for et prosjekt ved
Ringerike sykehus.

Saksutredning
Siden vedtaket i 37/2015 er det i samarbeid med kommunen utviklet romprogram og skisser for
et bygg liggende på tomten til Ringerike sykehus. Arealbehovet for ambulansestasjonen er
kvalitetssikret opp mot konseptbeskrivelsen for Nytt Drammen sykehus (NDS), og det er hentet
erfaringer fra de siste ambulansestasjoner som er bygget. Brutto arealbehov for
ambulansestasjon er kalkulert til 700 m2. Utover dette skal Vestre Viken dele fellesarealer med
kommunen. Samlet fellesareal er om lag 400 m2.

Som en del av prosjektet vil Vestre Viken feste bort en tomt på om lag 3000 m2. Festekontrakt
for tomten vil være basert 40 års festetid jfr. tomtefesteloven.

Tomten som er tenkt til bygget huser i dag et bygg som ikke er aktivt bruk. Det foreligger ikke
planer om å benytte denne tomten til andre formål, og den kan dermed benyttes til
legevakt/ambulansestasjon. Beliggenheten er ideell med tanke på samhandling med sykehuset
siden det vil bli etablert en overgang til sykehuset.
Det vil bli inngått en leieavtale med leietid på 30 år. Denne vil være i tråd med tilsvarende
leieavtale gjort med Ål kommune i forbindelse med realiseringen av nybygget ved Hallingdal
Sjukestugu.

Gjennomføringen av prosjektet vil ledes av en felles styringsgruppe. Kommunen er
prosjektleder. Prosjektet er basert på åpen bok prinsippet der alle kostnader er synlige for begge
parter. Endelig byggesum vil avhenge av de innkomne anbudet. Årlige Leiekostnader for Vestre
Viken vil være mellom 1,5-2,5 MNOK. Årlig leieinntekt for tomten er om lag 0,2 MNOK.
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Administrerende direktørs vurderinger
Vestre Viken har ikke utbyggingsbehov som tilsier at den aktuelle delen av tomten skal holdes av
til annet formål. Utleie av tomt til nytt bygg for legevakt og ambulansestasjon løser kommunens
tomtebehov.
Bygging av legevakt med gangbar/ trillbar innendørs adkomst begge veier vil kunne gi
synergieffekter ved samhandling, for eksempel forenklet adgang til radiologiske undersøkelser,
og færre ambulanseoppdrag i forhold til om legevakten skulle bli plassert lenger unna
sykehuset.
Arealet avsatt til ambulansestasjon er nøkternt og i tråd med sammenlignbare prosjekter.

Fremtidig årlige kostnader til ambulansestasjon på Ringerike sykehus vil være like eller mest
sannsynlig lavere ved å inngå leieavtale med Ringerike kommune enn ved å bygge om i
eksisterende bygg. Prosjektet vil frigi dagens arealer til ambulansestasjonen på Ringerike
sykehus. Administrerende direktør vil komme tilbake til hvordan dette arealet skal benyttes som
en del av BRK prosjektet.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at det inngås intensjonsavtale med
Ringerike kommune. Når endelig leieavtale foreligger, vil den bli fremmet som en egen sak.
Leieavtalen skal godkjennes av Helse Sør-Øst ved administrerende direktør i henhold til
gjeldende fullmaktsregime.

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Intensjonsavtale med Ringerike kommune

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

INTENSJONSAVTALE
mellom Vestre Vlkcn HF og Ringerike kommune vedr. ny legevakt ved sykehuset.
I møte mandag 3. april er det enighet mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune om
følgende:

Vedlagte forslag til leieavtale som nå klart beskriver leietakers (Vestre Viken HF)
bygningsmessige behov, og utleier (Ringerike kommune) kan nå ferdigprosjektere bygget.
Viktige planforutsetninger fra Vestre Viken HF (ikke endelig arealer, da prosjekteringen kan
gi mindre justeringer) i videre arbeid/prosjektering, er:
•

Ambulansestasjonen trenger brutto 700 m 2 til eksklusivt bruk. Andel fellesareal
beregnes til 400 m 2 (300 m 2 overgang mellom bygningene og l 00 m 2 til felles
møterom). I tillegg til dette kommer bygningens fellesareal som trapper, tekniske rom
o.l.

•

Leieavtalen vedtas som en intensjonsavtale, og godkjennes endelig når alle nevnte
vedlegg i forslaget er/kan ferdigstilles.

•

En driftsavtale som skal dekke det medisinske samarbeidet og andre tjenester som
partene kan levere til hverandre, vil partene komme tilbake til senere i prosjektet, og
slik avtale skal være klart i god tid før bygningene tas i bruk.

•

Festeavtalen inngås som leieavtalen for en periode på 40 år. Festeavgiften tar
utgangspunkt i takst fl-a "BER Verdivurdering AS". Det vises også til med statens
kalkulasjonsrente i rundskriv R l 09/14.

•

Tomten festes bort som råtomt, og dagens paviljongbygg fjemes av Vestre Viken HF.

•

Etableringen prosjektorganiseres, med en styringsgruppe med to medlemmer fra
Ringerike kommune og to medlemmer fra Vestre Viken HF.

•

Ringerike kommune eier selve prosjektet, og kommunens prosjektleder rapporterer til
styrings gruppen.

•

Prosjektgruppen ledes av kommunens prosjektleder, og eiendomsforvalter ved Vestre
Viken HF deltar i prosjektgruppen.

Hønefoss 3.4.2017

V es tre Viken HF

Nils Fredrik Wisløff
Administrerende Direktør

Dato:
Saksbehandler:

19. april 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
26/2017

Møtedato
24.04. 2017

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

Drammen, 19. april 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

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

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

Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksfremlegg

1. Referat fra Brukerutvalget datert 3. april
Viser til vedlegg 1

2. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 4. april
Viser til vedlegg 2

3. Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 5. april
Viser til vedlegg 3

4. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 19. april
Viser til vedlegg 4
Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.

Vedlegg:

1.
2.
3.
4.

Brukerutvalg referat 3. april 2017
Sentralt kvalitetsutvalg 4. april 2017
Hovedarbeidsmiljøutvalget 5. april 2017
Oversikt over planlagte saker til styret 2017 pr 19. april
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
03.04.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre
1/Tyrifjord fra sak 28/17
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Anne Helene Lindseth, Toril Krogsund,
Arne Moe, Kjell Jensen, Lillemor
Sandberg, Rune Hansen Gunnerød, Torun
Viervoll, Heidi Hansen, Franck Tore
Larsen, Aina Rugelsjøen
Fra administrasjonen:
Fagdirektør Halfdan Aas, spesialrådgiver
Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Pasient og brukerombud i Buskerud AnneLene Egeland Arnesen, Maria T. B. Bjerke
(det regionale brukerutvalget)

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 13. mars 2017 = OK
Nye saker:
24/17

Direktøren har ordet
v/fagdirektør Halfdan Aass
• 26.3: DIPS lagt over på regional standard dvs. samme DIPS i alle foretak i HSØ
• Klinikkdirektør på Ringerike sykehus Per Bleikelia slutter 1.5 og blir direktør for
Martina Hansens hospital
• Torkil Clementsen (Klinikk for medisinsk diagnostikk) slutter og blir
viseadministrerende direktør på Diakonhjemmet

25/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
v/pasient- og brukerombud Anne-Lene Egeland Arnesen
Utgår

26/17

Innspill til møte for ledere, nestledere og sekretær/koordinator i brukerutvalg i
helseforetakene 10.5
v/Anne Helene Lindseth

1

Emner som ble foreslått:
• Mandat for ungdomsråd
• Brukermedvirkning i forskning – gir med-forskning kvalitetsforbedring?
• Pasientreiser – gjennomgang av rutiner og rett til reise til spesialist
• Erfaringer med Brukerkontorer
Hvis noen andre ting som ønskes tatt opp må dette tilbakemeldes Anne Helene eller Toril før
20.4 da dette er svarfristen til HSØ.
27/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
•
•
•
•
•
•

28/17

Heidi: Deltakelse på informasjonsmøte i DPS Drammen. Rent praktisk:
Brukerutvalget VVHF dekker kostandene
Torunn: Møte i LSU Bærum – tema Opprettelse av Lærings- og mestringstiltak i
kommunene i samarbeid med VVHF.
Lillemor: Deltatt i 1. møte i midlertidig utvalg vedr Øyesykdommer 31.3. Utvalget ser
på konkrete diagnosegrupper (5-7 hovedgrupper).
Toril: Arbeidsgrupper ser på samarbeid Ortopedi – Drammen/Kongsberg. Ikke
konkludert – arbeidet skal være ferdig i løpet av april. Halfdan Aass
lederstyringsgruppa Toril deltar i.
Franck: Arbeidsgruppe Pasientenes helsetjeneste Drammen sykehus – sluttrapport
er ferdigstilt og sendt ledergruppa på sykehuset – se vedlegg
Kjell: Ønske fra klinikken om opprette brukerkontor på Kongsberg sykehus.
Brukerutvalget er bedt om å komme med innspill til modell. Kjell og Lillemor gir
dette i neste KKU på Kongsberg.

Hva slags system har Ringerike sykehus for oppfølging av klager mv. fra pasienter?
v/avdelingssjef kirurgi May Janne Botha Pedersen og avdelingssjef medisin Oddmund
Nestegard
Spørsmålet er kommet opp i etterkant av pasientombudets rapport og omtale i Ringerikes
Blad.
Det har ikke kommet tydelig frem at det er en økning i antall pasientbehandlinger som må
sees i forhold til antall klager. Økningen er derfor ikke spesielt stor.
Klinikkledelsen er kjent med de saker som svarer ut saker, avdelingssjefer er involvert og
kvalitetsikrer dette.
Klager sendes nærmeste leder som går igjennom disse med de involverte. Brev utformes til
pasientene i samarbeid med klinikkledelsen ser på læringseffekten.
I noen av sakene har klinikken hatt møter med klager, klinikkdirektør og avdelingssjef/
avdelingsoverlege. Enkelte ganger også med rådgiver fra pasientombudet.
En del saker er relatert til for eksempel feilmedisinering, mange er relatert til
kommunikasjon.
Problematikk i forbindelse med arbeidsbelastning for de ansatte har også vært tema.
Det jobbes ellers med å åpne flere rom for å få ned antall korridorpasienter.

2

Vedtak: Brukerutvalget ønsker at klinikken har fokus på disse sakene fremover.
Dette punktet på agendaen ble ellers gjennomført ved hjelp av videokonferanse:

29/17

Revisjon av veileder for publisering av pasienthendelser
Regional standard, VVHF’s prosedyre og hvordan publisering skjer pr. i dag ble gjennomgått.
Det ble en del diskusjon – bla ble det stilt spørsmål ved om hvorfor ønsket om evaluering nå
er kommet opp.
Brukerutvalget har ikke registrert negative reaksjoner på hvordan hendelser publiseres i
VVHF pr. i dag, men er noe usikker på hva som er ønskelig da dagens praksis fraviker VVHF’s
egen prosedyre (datert 13.3) og gjeldende regional standard.
Vedtak: Brukerutvalget føler ikke saken godt nok belyst, og ønsker en bedre gjennomgang
av denne før et eventuelt vedtak fattes.
Eventuelt
•

•
•

Torunn: Bærum DPS dreier tilbudet for å redusere antall innleggelser/varighet av
disse. Anne-Helene og Torunn går inn som pasient- og pårørende-representer (ikke
som Brukerutvalgets representanter - men på vegne av organisasjonene).
Brukerutvalget blir holdt orienter.
Kjell: Flere som venter på MR/CT. Frister for tildeling av time fra sykehuset mottar
henvisning og til time er tildelt. Tid fra henvisning sendes – til time er tildelt. Finnes
det statistikk og ev avvik fra dette? Må følges opp.
Kjell: Møtekulturen bør bedres – tildeling av taletid etc. Dette tas til etterretning

3

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Sentralt kvalitetsutvalg
4.april 2017
10.00-11.45
Glitre 1-2
Nils Fredrik Wisløff

Referent:

Aud Holsether

Saksnr.
9/2017

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av referat og innkalling
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes
Årsrapport farmasøytiske tilsyn
Vestre Viken har avtale med Sykehusapotekene om farmasøytiske
tjenester som omfatter revisjoner, rådgivning og undervisning.
Årsrapport for aktiviteter i 2016 ble gjennomgått. Revisjoner har
særlig gått på tilberedning av legemidler med aseptisk teknikk.
Samstemming av legemidler har vært et viktig område for
undervisning. Konklusjonen fra tilsynsfarmasøytene er at det ses
en tydelig forbedring hva gjelder legemiddelsamstemming,
kurveføring og medisinrom

10/2017

Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Halfdan Aass,
Britt Elin Eidsvoll, Inger
Lise Hallgren, Jardar Hals, Kirsten
Hørthe, Narve H. Furnes, May Janne
Botha Pedersen, Stein-Are Agledal,
Torkil Clemetsen, Elisabeth Kaasa,
Mette Walberg, Toril Krogsund,
Observatører: Bente C Monsen,
Henning Brueland, Trude Steinvik.
Forfall:
Anne-Lene Egeland Arnesen, Ylva
Sandness, Marit Lund Hamkoll, Anita
Haugland Gomnæs. Hanne Juritzen,

Vedtak: Tas til orientering
Avvik knyttet til legemiddelhåndtering i Vestre Viken
Det registreres mange legemiddelhendelser i avvikssystemet, men
det er få med alvorlig konsekvens. Årlig antall har vært relativt
stabilt i perioden 2012-2016 selv om antall meldte
pasienthendelser har økt.
De fleste hendelsene er knyttet til ordinasjon og administrasjon av
legemidler. De hyppigste årsaker er at prosedyrer ikke er fulgt,
herunder manglende/mangelfullt utført dobbeltkontroll. En del av
de meldte hendelsene er kjente bivirkninger/komplikasjoner til
legemidlene også ved korrekt bruk, f. eks. alvorlige allergiske
reaksjoner.
Samstemming av legemiddellister er et innsatsområde i
pasientsikkerhetsprogrammet som skal forebygge uønskede
hendelser og skader tilknyttet legemidler. Vestre Viken har
gjennomført implementeringsprosjekt ved alle de fire klinikkene
med tema samstemming for å øke etterlevelsen av krav i
pasientsikkerhetsprogrammet. Vestre Viken har også revidert
innkomstdokument og epikrisemaler i DIPS for bedre å ivareta
samstemming av legemidler. Det er behov for kontinuerlig

Ansvar

11/2017

12/2017

13/2017

forbedringsarbeid på legemiddelområdet.
Vedtak: Tas til orientering
Rapportering smittevern
Smittevernavdelingen utarbeider årlige statistikker over forbruk
av antibiotika på avdelings-, sykehus- og Vestre Viken-nivå. Data
ble gjennomgått. Nasjonalt mål for bruk av visse bredspektrede
midler er reduksjon på 30 % sammenliknet med forbruk i 2012
innen 2020. Dette er et viktig arbeidsområde fremover.
Prevalenstall for sykehusinfeksjoner 1. kvartal gjennomgått.
Vedtak: Resultatene benyttes til forbedringsarbeid.
Utskrivningspraksis i Vestre Viken
Gjennomgang av resultater fra evalueringer, tilsyn og revisjoner
som har belyst prosessen rundt utskriving av pasienter fra sykehus
til hjemmet eller kommunal helsetjeneste. Pasientene gir
tilbakemelding på at de ikke blir godt nok forberedt på hvilke
plager de kan få etter utreise, og hva de skal gjøre ved eventuelt
tilbakefall. Undersøkelsene nasjonalt og lokalt viser at
overgangene er sårbare, og at helsepersonellets rutiner og
systemer er avgjørende for at pasienten skal oppleve trygghet i
utskrivingen. Vi har gode kunnskaper om hvor vi bør sette inn
innsatsen for å oppnå forbedring. Det anbefales at Vestre Viken tar
utgangspunkt i definerte sårbare områder, og arbeider systematisk
med forbedring av utskrivingsprosessen.
Vedtak: Arbeidet med forbedring av utskrivningsprosessen følges
opp systematisk i klinikkene.
Læring på tvers
Tilsyn med helseforetakenes somatiske akuttmottak og deres
gjenkjennelse og behandling av sepsis .
Statens helsetilsyn gjennomfører i 2016/2017 landsomfattende
tilsyn med 24 somatiske akuttmottak og deres identifisering og
behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis
Det er til nå publisert tilsynsrapporter fra 18 sykehus, hvor alle har
fått mellom 1 og 5 avvik. Vestre Viken fikk to avvik, ett om at
foretaket ikke sikrer at alle pasienter med sepsis får antibiotika
innen fastsatte tidsfrister, ett knyttet til dokumentasjon.
Tilsynet avdekket ikke uklarheter i oppgaver og ansvar for
pasienter med sepsis i Akuttmottaket ved Drammen sykehus,
sykepleierbemanning tilpasses ut fra pasientstrømmer,
legekompetansen er styrket, det er stor bevissthet på at pasienter
skal triageres så fort som mulig, og at pasientene med sepsis skal få
behandling med antibiotika raskt. Det er planlagt et oppfølgende
tilsyn i mai 2017, slik det gjøres ved alle foretak i tilsynet.
Vedtak: Tas til orientering. De øvrige somatiske klinikkene går
gjennom rapporten med tanke på egne forbedringstiltak.

14/2017

Referater og oversikter
Tas til orientering

Referat Hovedarbeidsmiljøutvalget Vestre Viken 05.04.2017
Sted:

Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Tyrifjord. Tid: kl. 08.15 – 10.00.

Tilstede:
Arbeidsgiverrepresentanter:

Arbeidstakerrepresentanter:

Med møterett uten stemmerett:

Forfall:

Dessuten møtte:

Agenda

Nils Fredrik Wisløff
Karin Ask-Henriksen, vara for Marit Lund Hamkoll
Stein-Are Agledal, vara for Per Bleikelia
Ørjan Sandvik
Kirsten Hørthe
Narve Furnes
Joan Sigrun Nygard
John Egil Kvamsøe
Tom Henri Hansen
Gry L. Christoffersen
Anita Haugland Gomnæs

Anne Marie Besseberg, Synergi Helse
Henning Brueland
Hilde Skredtveit Moen
Brit Helen W. Bøhler

Ingvild Nytun Jensen ved orientering om AML-brudd og
fremlegg av sak 10/2017

Godkjenning av innkalling og agenda - godkjent

Godkjenning av referat fra 14.februar 2017 - godkjent

Eventuelt – ingen saker til eventuelt.
Orienteringer

Orientering fra bedriftshelsetjenesten v/Anne Marie Besseberg
Det utarbeides aktivitetsplaner med avdelingsledere.
Det er planlagt opplæring forflytningsteknikk for sykehusverter, initiert av AMU ved Ringerike
Sykehus.
Det gjennomføres workshop for forflytningsledere ved Bærum sykehus
Bistand i prosessarbeid og rådgivning i sykefraværsoppfølging i klinikk for psykisk helse og rus.
Rapport er utarbeidet etter oppfølging av fysisk arbeidsmiljø i Rådhusgata 33.

Halvparten av timene er individrettede med oppfølging av ansatte med helseplager
(hovedsakelig psykolog og fysioterapeut). Det har vært en økning i oppfølging av gravide (80
timer totalt). Det gis positive tilbakemeldinger ved oppfølging med jordmor, og flere mener at de
gravide står lenger i jobb med dette tiltaket. Det er benyttet 80 timer til arbeidsmiljøprosesser.

Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs
Vernetjenesten benyttes i økende grad, og organisering av vernetjenesten vil i den forbindelse
vurderes.
FHVO har deltatt på seminar med varsling på tema. Det ble gitt tilbakemelding om at Vestre
Viken kan være fornøyd med eget system.
FHVO viste til forrige HAMU 14.02.17 hvor myndighet hos HAMUs arbeidsutvalg var tema, og ba
om at dette følges opp som sak i HAMU.
FHVO ba om at forsvarlighetsvurderinger i turnus belyses med sak i HAMU.

Orientering om AML-brudd v/ Ingvild Nytun Jensen
Datamateriale fra mars 2017 ble presentert.
Det har vært liten nedgang i AML-brudd, men heller ikke økning sammenlignet med 2016.
Drammen Sykehus har hatt vesentlig nedgang i antall brudd.
På brudd %vis vakter ligger Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus høyest.
Det er viktig å gjennomføre rutiner i forbindelse med ferieavvikling for å redusere antall brudd i
perioden.
Som tidligere, er det registrert flest brudd med årsak samlet tid per dag, søndager på rad og
ukentlig arbeidsfri. Det er fortsatt registrert fremtidige brudd.

Det ble gitt innspill om at det er ønskelig å vite om det er få personer som er årsak til brudd, slik
at man kan iverksette målrettede tiltak. Dette må følges opp på seksjonsnivå slik at ledere
kjenner egne brudd. God turnusplanlegging er nødvendig, og bytte av vakter må begrenses.
Dette må ses i sammenheng med kultur og arbeidsmiljø, da noen ansatte ønsker å jobbe lange
vakter. Ledere må forsikre seg om at de har en forsvarlig drift, og kan ikke godkjenne alle
vaktbytter.
Referater fra klinikk AMU.
Ingen kommentarer eller innspill.
Nye saker
09/2017 Konkurranseutsetting av ikke-medisinske tjenester v/Narve Furnes.
Saken ble trukket. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal vurdere de
arbeidsmiljømessige konsekvensene før saken fremmes på ny.

Det forutsettes at det gis god informasjon om prosessen.

10/2017 Sykefravær Vestre Viken v/Guro Norheim
På bakgrunn av økt sykefravær er det gjort en enkel analyse av sykefravær. Saken viser
sykefravær i forhold til andre helseforetak i HSØ, hvordan fraværet fordeles på klinikker, kjønn,
alder, stillingsstørrelse og sykefraværslengde. En vesentlig del av økningen skyldes
sesongrelatert sykdom. Dette kan ses i sammenheng med influensaovervåkingen som blir
foretatt av Folkehelseinstituttet.

I forhold til sykefravær fordelt på lengde i 2016, ser vi at omlag 20% av våre ansatte har
langtidsfravær som utgjør cirka 80% av alt sykefraværet i Vestre Viken. Det er viktig å inkludere
dette i vurdering av tiltak for forebygging og oppfølging.

Det ble gitt flere innspill fra representantene:
Det ble påpekt at det er overraskende at det er høyere sykefravær hos ansatte med lavere
stillingsbrøk. Det bør i den forbindelse gis oppmerksomhet til 24 timers mennesket og at ansatte
kan ha flere arbeidsforhold. Det ble også gitt innspill om at det er viktig å ha fokus på gravide, og
oppfordre de til å bruke egenmelding så langt det er mulig for å unngå unødig langt sykefravær.
Turnus bør vurderes med hensyn til belastning og kan sees i forhold fordeling av sykefravær på
ulike dager og vakter. Dette bør også sees i sammenheng med seniortiltak.
Fravær må følges opp på seksjonsnivå, og lederne kan benytte GAT analyse som verktøy da det
gir gode oversikter over fraværet på individnivå.

Vedtak
HAMU tar saken til orientering og ønsker å følge utviklingen i sykefraværet.

11/2017 Endring av sammensetning i HAMU
Endring i representanter for arbeidsgiver: Stein-Are Agledal erstatter Per Bleikelia og blir fast
medlem i HAMU, med Inger-Lise Hallgren som vara.

Endring i representanter for arbeidstaker:
Brit Helen W. Bøhler erstatter Line Spiten med Tom Frost som vara. Joan Sigrun Nygard overtok
ledervervet fra og med 05.04.17.

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 19. april 2017

Møtedato
Mandag
27. februar

Beslutningssaker

-

-

-

Årlig melding 2016
Oppdrag og bestilling 2017
Oversikt over eksterne tilsyn 2016
Revisjon korridorpasienter
Høring - NOU 2016: 25 Organisering og
styring av spesialisthelsetjenesten
Mandat utviklingsplan 2017
Virksomhetsrapport pr 31. januar
Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3
Investeringer Blakstad – finansiering
overskridelse
Etablering av sykehusinnkjøp

-

Årsberetning/årsregnskap

-

Mandag
27. mars

Mandag
24. april

-

-

Mandag
22. mai
Mandag
19. juni

Orienteringssaker

Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021
Omstilling i Klinikk for psykisk helse og
rus ( PHR)
Ringerike sykehus legevakt

Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport mai kort/PPT vedlegg

-

Virksomhetsrapport 1. tertial
Budsjettprosess 2018

-

Medarbeiderundersøkelsen 2016
Brev fra Venner av Bærum sykehus
Oversendelsesbrev fra HSØ
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 2. februar
Brukerutvalg 13.februar
HAMU 14. februar
Sentralt kvalitetsutvalg 14.februar
Foretaksprotokoll VV 15. februar
Nye vedtekter Vestre Viken
Årsplan - oversikt over planlagte
styresaker
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 9.mars
Brukerutvalg 13. mars

-

Brukerutvalg 3. april
HAMU 4.april
Sentralt kvalitetsutvalg 4. april

-

Protokoll fra styremøte i HSØ 27.
april
Brukerutvalg 5. juni

-

Merknad
Annen info til styret
Foretaksmøte 15 februar
OBD 2017 16. februar –
styresamling på Gardemoen

Forskning og innovasjon ønsker
tid gjerne 27.mars for en
presentasjon v/ Kristine
Sahlberg.
Merk: Utsending av styresaker
tirsdag 19. april pga påsken.
25. april kl.19. Sykehusrevy
premiere– invitasjon til styret
Pasientombudet – årsrapport
2016

15. juni kl.10-12, Lier.
Dialogmøte med kommunen

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 19. april 2017

Møtedato

Beslutningssaker

-

Mandag
28. august
Mandag
25. september

-

Sted:
Mandag
27. november

-

Merknad
Annen info til styret
Samhandling ønsker tid 19.juni
for å orientere om «Status
samhandling med kommunene»
v/ Christine Furuholmen.

-

HAMU 6. juni
Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 15. juni

-

Brukerutvalg 11. september
HAMU 12. september
Sentralt kvalitetsutvalg 12.
september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. september

Dialogmøte med brukerutvalget

Brukerutvalg 16. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 19. oktober

Budsjett – investeringer –
konsekvensanalyser

-

Lokaler for samlokalisering av
poliklinikker BUP Bærum
Områdeplan IKT
LGG

Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport 2. tertial
-

Mandag
30. oktober

Ledernes ansettelsesvilkår 2017
Bærum, Ringerike og Kongsbergs sykehus
vedlikeholdsprogram
Status nytt sykehus
Etiske retningslinjer i VV – gjennomgang av
samlet system
Styrets møteplan 2018

Orienteringssaker

Mottaksprosjekt- nytt sykehus

PasOpp 2016?
Eksterne tilsyn pr 2. tertial
HR-strategi

-

Konkurranseutsetting/mulighetsanalyse Virksomhetsrapport september kort/PPT
vedlegg
Virksomhetsrapport oktober kort/PPT
vedlegg

-

Brukerutvalg 13. november
HAMU 14. november
Sentralt kvalitetsutvalg 14.
november

Tema: Status utviklingsplan
Budsjettseminar

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 19. april 2017

Møtedato

Beslutningssaker

Orienteringssaker

Mandag
18. desember
Sted:

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan

-

Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 16. november
Brukerutvalg 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. desember

Merknad
Annen info til styret

Styreevaluering
Julemiddag
Utviklingsplan sendes
kommunene til høring i etterkant

