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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 21. mars 2017
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
PROGRAM
Kl.11.30

Kl.12.00

Møte 2. 2017

Styremøte
27. mars 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
Epost: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Cecilie Søfting Monsen
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Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

14/2017

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

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.

15/2017
16/2016

17/2016
18/2017

Sak
Årsrapport 2016
Revisor fra PWC er tilstede i møtet; Tone Margrethe Utvik, Gøril Hyni.
Vedlegg: Årsrapport for VVHF 2016
Virksomhetsrapport pr.28.februar
Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr.28.februar
Status klinikk for psykisk helse og rus (PHR)
Vedlegg:
1. Orientering oppslag i A-magasinet og Aftenposten om psykiatri og
Drammen DPS
Forsknings og innovasjon i Vestre Viken - status

Grunnavståelse ved regulering av Arnegårdsveien, Ringerike
19/2017 Vedlegg:
1. Oversiktskart Arnegårdsveien, Ringerike
ORIENTERINGSSAKER

Orienteringer

20/2017

1. Foreløpig protokoll styremøte HSØ 9.mars
2. Referat brukerutvalget 13.mars
3. Styrets arbeid 2017

ANDRE ORIENTERINGER

TEMA

Andre orienteringer fra administrasjonen i møtet
1. Status arbeid med nytt sykehus
2. Status arbeid med utviklings – og strategiplan 2035
3. Status for foretakets arbeid med smittevern
4. Møte med Venneforeningene 7.mars
1. Forskning, 2 prosjekter presenteres
2. Økonomisk langtidsplan (ØLP)
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Dato:
Saksbehandler:

20.03. 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av styreprotokoller fra 27. februar 2017
Møte
Styremøte

Saksnr.
14/2017

Møtedato
27.03. 2017

Forslag til vedtak
Protokollen fra styremøte 27. februar godkjennes.

Drammen 20. mars 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

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

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

Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal
27. februar 2017
Kl. 12.00 – 16.14

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Ingeborg Sivertsen
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Hildur Horn Øien
Line Spiten
John Egil Kvamsøe
Harald Bergan

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
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
Sheryl Swenson
Økonomisjef
Finn Egil Holm
Direktør kommunikasjon
Rune Abrahamsen
Prosjektdirektør mottaksprosjekt
Cecilie S. Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
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Godkjenningssaker
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 1/2017

Styrets enstemmige
Vedtak:

Protokollen fra styremøte 19. desember godkjennes.

Beslutningssaker

Sak 2/2017 Årlig melding 2016 for Vestre Viken

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

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2016 for Vestre Viken.

Sak 3/2017 Medarbeiderundersøkelsen 2016

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

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar resultatene fra medarbeiderundersøkelsen til orientering.

Sak 4/2017 Eksterne tilsyn – status pr 3.tertial
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 5/2017 Oppdrag og bestilling 2017

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

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar oppdrag og bestilling 2017 for Vestre Viken til etterretning. Styret vil rette særlig fokus
opp mot målene for den gylne regel.

Sak 6/2017 Virksomhetsrapportering pr 31. januar

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.
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Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar virksomhetsrapport pr 31. januar til orientering.

Sak 7/2017 Godkjenning av prosjektmandat, Utvikling- og strategiplan 2035
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret godkjenner prosjektmandat for Utviklings- og strategiplan 2035.

Sak 8/2017 Høring – NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret slutter seg til at et nasjonalt helseforetak er det beste alternativ til dagens regionale
helseforetak.
2. Styret slutter seg til at dagens regionale helseforetak bør videreføres og at Helse Sør-Øst
ikke bør deles.
3. Styret mener at helseforetakene bør videreføres som egne rettssubjekter.
4. Styret anbefaler at spørsmål om eierskap til sykehusbyggene og etablering av en
overordnet husleieordning utredes videre.
5. Administrerende direktør utformer et høringsbrev i samråd med styreleder som reflekterer
innspill fra styret.

Sak 9/2017 Konsernrevisjonens revisjonsrapport om korridorpasienter i foretaket
(rapport 10/2016)

Presentasjon av resultater ble gjort ved konsernrevisor Espen Andersen og Liv Tveiten Ludemann.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport om korridorpasienter i helseforetaket og de tiltak
som helseforetaket gjennomfører for å følge opp rapportens anbefalinger, til etterretning.
2. Andel korridorpasienter følges opp videre i den ordinære virksomhetsrapporteringen.

Sak 10/2017 Avhending av eiendommen i Dr. Schmidts vei 3, GNR 80, 60/74 av BNR.
32 i 0219 Bærum kommune
Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret i Vestre Viken HF tilrår Helse Sør Øst RHF å godkjenne salg av eiendommen i Dr.
Schmidts vei 3 i Bærum, gnr. 80, 60/74 av bnr. 32 i 0219 Bærum kommune.

2. Styret legger til grunn at salget gjennomføres slik at kjøper forplikter seg til å leie tilbake
nødvendig kapasitet til helseforetaket.

Sak 11/2017 Investeringer Blakstad – finansiering av overskridelse

Innledende kommentarer til behandling av saken ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.
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Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret vedtar å øke investeringsrammen for byggeprosjekt Blakstad fra 92 til 110 MNOK.
2. Styret ber administrerende direktør innarbeide endrede rammer ved rulleringen av ØLP
2018-2021.

Sak 12/2017 Etablering av Sykehusinnkjøp HF, Virksomhetsoverdragelse av ansatte
fra Vestre Viken HF
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret tar saken til orientering og ber administrerende direktør gjennomføre virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg.

Orienteringssaker

Sak 13/2017 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

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

Eventuelt
Ingen saker

Styreevaluering 2016 (møtet lukkes/forvaltningslovens § 13 1. ledd)

I tråd med føringer i veileder for God virksomhetsstyring i helseforetak gjennomføres årlig
evaluering av styrets arbeid.
Drammen, 27. februar 2017
Torbjørn Almlid
styreleder
Ingeborg Sivertsen

Margrethe Snekkerbakken

Hildur Horn Øien

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Line Spiten

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår referanse:
Deres referanse:
Klinikk/avdeling:

Saksfremlegg

21. mars 2016
Monica Haugen
48039021

Årsrapport 2016
Møte
Styremøte

Saksnr.
15/2017

Møtedato
27.03.16

Forslag til 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.

Drammen, 21. mars 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

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

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

Bakgrunn
Foretaket er pliktig til å legge frem årsrapport i henhold til regnskapsloven. I tillegg utarbeides
en årlig melding til Helse Sør- Øst RHF basert på oppdrag og bestillingsdokumentet. Denne ble
behandlet av styret i møte i februar 27.2. 2017. For å få et helhetlig bilde av foretakets
virksomhet må begge disse sees i sammenheng. I denne saken fremlegges forslag til styrets
årsrapport som skal godkjennes av foretaksmøte. Revisors beretning legges frem direkte i
styremøte.
Saksutredning
Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på kr 155,8 MNOK.

Etter siste rapportering til styret i januar er resultatet betydelig forbedret med
om lag 29 MNOK. Endringen knytter seg i hovedsak til virkningsdato lønnsoppgjør, pensjon,
tilbakeføring av avsetninger fra Sykehuspartner og økte ISF-inntekter knyttet til lukking av 3.
tertial. Det vises til årsberetning og årsregnskap for en oppsummering av året og ytterligere
spesifikasjon og forklaring til regnskapet.
Resultatet viser for øvrig å samsvare godt med siste prognose som ble rapportert i styremøte
21.12.2016 på 156 MNOK.

Administrerende direktørs vurderinger
Resultatet er i tråd med styrets resultatkrav for 2016 og siste avlagte prognose fra
administrerende direktør.

Administrerende direktør foreslår at styret vedtar det fremlagt årsregnskap og styrets
årsberetning for 2016.

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2016

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

ÅRSRAPPORT 2016
Vestre Viken HF
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Innholdsfortegnelse
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Årsberetning
Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge, og er eid av det regionale helseforetaket
Helse Sør-Øst. Vestre Viken ble stiftet 30. mars 2009 og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester
til omlag 490 000 mennesker i 26 kommuner.
Helseforetaket består innen somatisk virksomhet av Bærum sykehus, Drammen sykehus,
Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.

Foretaket har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er),
tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.
Vestre Viken hadde ca. 9 400 ansatte som til sammen utførte om lag 7 150 årsverk i 2016.
Året før utførte ca. 9450 ansatte omlag 7 050 årsverk.

ORGANISERING

Administrerende direktør i foretaket er Nils Fr. Wisløff.

Samfunnsansvar ........................................................................ 5
- Menneskerettigheter ......................................................... 5
- Arbeidstakerrettigheter ..................................................... 6
- Sosiale forhold ................................................................... 7
- Ytre miljø ........................................................................... 8
- Antikorrupsjonsarbeid ....................................................... 8
Økonomi .................................................................................... 8
Styrets arbeid .......................................................................... 10
Glimt fra 2016 .......................................................................... 12

Årsregnskap ......................................................................... 19
Resultatregnskap ............................................................... 19
Balanse - eiendeler ............................................................ 20
Balanse - egenkapital og gjeld ........................................... 21
Signatur på regnskapet ...................................................... 21
Prinsippnote (Note 0) ........................................................ 22
Note 1 – 21 ........................................................................ 25

Vestre Viken var pr. 31.12.2016 organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus,
Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus samt tverrgående klinikker for interne tjenester,
medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus og prehospitale tjenester.

Organiseringen ble etablert i 2012. I tillegg er det en sentral stabsfunksjon som er organisert under fire
stabsdirektører: viseadministrerende direktør, fagdirektør, økonomidirektør og direktør for strategi,
kommunikasjon og samfunnskontakt.

Foretaket ledes av et styre med åtte medlemmer hvorav tre oppnevnes av og blant de ansatte i foretaket.
Styrets leder er Torbjørn Almlid.

HOVEDOPPGAVER

Helseforetakets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell samt
opplæring av pasienter og pårørende.

Kontantstrømoppstilling .................................................... 38
Revisors beretning ............................................................. 39
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Pasientbehandling

Ventetiden for pasienter som venter på utredning/
behandling er også betydelig redusert. Det ligger
derfor godt til rette for at ventetiden skal holde seg
innenfor målet fremover.

Økt aktivitet
Vestre Viken har hatt om lag 68 850 døgnopphold
på somatiske sykehus og om lag 4 150 døgnopphold
innen psykisk helse og rus/avhengighetsbehandling.
I tillegg var det til sammen i underkant av 620 000
polikliniske konsultasjoner innenfor somatikk og
psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling.

Målet er at ingen pasienter skal vente mer enn ett år.
Ved årets slutt hadde 32 pasienter ventet over ett år.
Mange tiltak er satt i verk
Reduksjon i ventetid har kommet som følge av en
rekke tiltak. Det har vært en generell effektivisering
med økt aktivitet og økt innsats rettet mot
spesifikke områder som har hatt presset kapasitet.
Det er også innført lengre planleggingshorisont på
poliklinikker. I tillegg samarbeides det med fastlegene slik at de i større grad kan overta kontroll
av pasienter som kan følges i primærhelsetjenesten.

Dette er en betydelig aktivitetsøkning fra 2015 hvor
det var om lag 66 500 døgnopphold på somatiske
sykehus, ca. 4 200 døgnopphold innen psykisk helse
og rus/avhengighetsbehandling og omlag 573 000
polikliniske konsultasjoner innen somatikk og
psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling.
Flere DRG-poeng
Somatisk aktivitet mottar innsatsstyrt finansiering
målt i DRG-poeng. (DRG=diagnoserelaterte grupper
som summert gir uttrykk for de diagnoser som er
behandlet). Samlet utgjorde denne finansieringen
106.834 DRG-poeng, noe som er i underkant av fire
prosent høyere enn i fjor.

Færre sykehusinfeksjoner enn landsgjennomsnittet
Gjennomsnittlig forekomst av sykehusinfeksjoner
målt som prevalens i fire undersøkelser (kvartalsvis) var 3,6 prosent i 2016. Det er på samme nivå
som året før.

Resultatet er bedre enn landsgjennomsnittet, men vi
har ikke nådd målet til Helse Sør-Øst om å redusere
omfanget til under 3 prosent. Det er utfordrende å
nå dette målet med dagens pasientpopulasjon.

Foretaket har et mål om at aktivitetsøkning
hovedsakelig skal skje innen dagbehandling og
poliklinisk behandling. De siste årenes satsning på å
øke dagbehandlinger og polikliniske behandlinger
samt å stabilisere antall innleggelser fortsatte i
2016 – både innen somatikk og psykiatri.

Forskning

Vestre Viken har som mål å gi pasientene kunnskapsbasert behandling som er trygg og av høy
kvalitet. Forskningsaktivitet er viktig for å sikre
dette. Forskning er en av fire lovpålagte oppgaver
som helseforetakene har, og bidrar til å forbedre
behandlingstilbudene.

Få fristbrudd
Andel pasienter som ble behandlet etter fristen var
0,8 prosent mot 0,9 prosent året før. Det var noe
økning mot slutten av året på grunn av arbeidskonflikten med Akademikerne. Det er dermed et lite
antall pasienter som behandles etter fristen, og de
fleste av disse får time kort tid etter fristen.

Mange pågående prosjekter
Vestre Viken er ansvarlig for 56 pågående
forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er
ansatt i foretaket i mange nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det forskes på flere ulike
temaer, men forskning innen hjerte, nevrologi og
alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende.
I 2016 fikk foretaket to nye bistillinger ved Universitetet i Oslo (UiO), henholdsvis et professorat
tilknyttet Bærum sykehus og en førsteamanuensis
tilknyttet Drammen sykehus. Til sammen har Vestre
Viken seks vitenskapelige stillinger ved universiteter (fire professorer og to førsteamanuensiser).

Målet er at så godt som ingen skal behandles etter
fristen. Foretaket er nær ved å nå dette målet.

Reduksjon i ventetider
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter
var 58 dager, en betydelig reduksjon fra 68 dager i
2015. Resultatet er godt under det nasjonale målet
på 65 dager.
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Doktorgrader
Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken; en innen
helsetjenesteforskning, en innen nevrologi, en innen
kvinnehelse og en innen fysioterapi.

0,8 prosent av budsjettet
Vestre Viken har som mål om å bruke 1 prosent av
foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje
med alle de andre sykehusene/helseforetakene
i Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus.
Dette målet er ikke nådd. I 2016 ble 0,8 prosent
av foretakets totale budsjett brukt på forskning,
noe som er en økning fra i fjor hvor 0,7 prosent ble
brukt på forskning.

Økning i forskningspoeng
Forskningsproduksjonen måles nasjonalt med
forskningspoeng, som inkluderer publiserte vitenskapelige artikler og doktorgrader.
I 2015 fikk Vestre Viken 59,38 forskningspoeng
(46,55 etter gammel utregning). Dette er omtrent
tilsvarende som året før, men i perioden fra 2009
til 2015 har det vært en tredobling av forskningsproduksjonen.
(Tallene for 2016 er ikke klare før 1. april 2017.)

Innovasjon

Innovasjonsprosjekter
Helseforetaket skal legge til rette for innovativ
virksomhet for å skape nye tjenester og produkter
som kan komme pasientene til gode. Ved utgangen
av 2016 var det ti slike pågående prosjekter, de
fleste innenfor brukerdreven innovasjon.

Publikasjonspoeng 2009 - 2015
50

To innovasjonsprosjekter innenfor ortopedi og
indremedisin fikk eksterne midler på til sammen
1,4 millioner kroner. Det ble meldt inn to ideer/
disclosure of invention (DOFI) til Inven2, som er
Vestre Vikens kommersialiseringspartner.

45
40
35
30

SAMFUNNSANSVAR

Samfunnsoppdraget til Vestre Viken er å gi trygge
og likeverdige helsetjenester til pasientene basert
på faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

25
20
15

Utover samfunnsoppdraget er store foretak forpliktet til å redegjøre hva de gjør innenfor de fem
områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse
av korrupsjon.
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2009

2011

2013

2015

2017

Publikasjonspoeng
Vestre Viken hadde 12 eksternt finansierte
forskningsprosjekter i fjor; åtte doktorgradsprosjekter, tre post dok-prosjekter og ett prosjekt fra
regionalt forskningsnettverk.

For å lykkes med dette arbeidet er foretaket avhengig av kompetente medarbeidere som blir godt
ivaretatt og en kontinuerlig dialog med Vestre
Vikens interessenter. Arbeidet mot korrupsjon og
misligheter er en viktig forutsetning for å forvalte
samfunnets ressurser effektivt og etisk forsvarlig.

Helseforetaket fordelte ca. 16,4 millioner kroner til
frie, søkbare prosjekter. Det ble tildelt midler til 30
prosjekter, noe som er en klar økning fra året før,
hvor det ble fordelt ca. 13 millioner kroner og 20
prosjekter fikk støtte.

1. Menneskerettigheter
Å sikre ansattes rettigheter skjer i hovedsak
gjennom arbeidet med å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like
muligheter og rettigheter samt å hindre forskjellsbehandling på grunn av kjønn, nasjonalt og etnisk
opphav, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn,
medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell
legning, nedsatt funksjonsevne og alder.
5

Målrettet arbeid mot diskriminering
Vestre Viken arbeider aktivt og målrettet for å
fremme Diskrimineringslovens formål. Aktivitetene
omfatter blant annet rekrutteringsprosesser,
lønns- og arbeidsvilkår, utviklingsmuligheter og
beskyttelse mot trakassering. Foretaket har som
mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke
forekommer.

ungdom. Det er laget lysbildepresentasjoner og
video, og lansering skjer i første halvår 2017.

Samhandling
Arbeid knyttet til samhandlingsreformen er videreført i 2016. Det er inngått avtaler med alle 26
kommuner i helseforetakets opptaksområde.
Ordningen med et overordnet samarbeidsutvalg og
fem lokale samarbeidsutvalg er videreført.
Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter.
Kommunene har blant annet opprettet kommunale
øyeblikkelig hjelp-senger. Hensikten med disse
sengene er å avlaste spesialisthelsetjenesten for
en del pasienter som kan behandles i kommunene.
Helseforetaket og kommunene er i en kontinuerlig
dialog for å øke effekten av dette tiltaket.

Likestilling og rekruttering
I praksis innebærer likestilling å gi alle arbeidstakere like rettigheter og muligheter til arbeid, faglig
utvikling og avansement.
Foretaket jobber for å fremme likestilling fra
stillinger blir lyst ut, via tilsetting og det løpende
arbeidsforholdet, til arbeidsforholdet blir avsluttet
i form av oppsigelse eller pensjon. Like lønns- og
arbeidsvilkår samt kompetanseutvikling er en
viktig del av dette arbeidet.

2. Arbeidstakerrettigheter
Foretaket arbeider for å etterleve bestemmelsene i
lov- og avtaleverket som er knyttet til det arbeidsrettslige området. Dette blir gjort gjennom
opplæring, rådgivning og controlling.
Det er gjennomført flere samlinger med lederopplæring hvor fokus er på arbeidsrettslige forhold.

I Vestre Viken er 77 prosent av de ansatte kvinner
og 23 prosent menn, dette tallet har vært stabilt de
siste årene. I foretaksledelsen er kjønnsfordelingen
31 prosent kvinner og 69 prosent menn.

Arbeidsmiljø
Vestre Viken skal ha en arbeidskultur som er preget
av et utviklingsorientert, godt og helsefremmende
arbeidsmiljø med motiverte og engasjerte
medarbeidere.

Brukermedvirkning
Vestre Vikens Brukerutvalg (BU) har jobbet videre i
henhold til sitt mandat og i samsvar med regionale
føringer. Leder og nestleder møter på styremøter og
styreseminarer med møte- og talerett.

Trivsel, utvikling og involvering
Foretaket ønsker at medarbeidere skal oppleve
trivsel, arbeidsglede, læring, utviklingsmuligheter
og god involvering. Alle medarbeidere skal være
kjent med hvilke krav og forventninger som stilles,
herunder den enkeltes medansvar for å bidra til et
godt arbeidsmiljø.

BU er representert i alle de åtte klinikkene med to
personer i hver klinikk, i klinikkens kvalitetsutvalg,
i utvidede klinikkledermøter sammen med ansattes
representanter, samt i Vestre Vikens «tyngre
prosjekter».
BU er også representert i helseforetakets pågående
arbeid med hoved- og delfunksjonsprogram,
sentralt kvalitetsutvalg, pasientsikkerhetskampanjen og kvalitets- og helsefaglig læringsnettverk. I tillegg har BU representanter i overordnet
kommunehelsesamarbeid og i lokale samarbeidsutvalg.

Store krav til lederferdigheter
Lederne har det overordnede og helhetlige ansvaret
for å drifte egen enhet og for å sørge for at de mål
som er satt nås innenfor gitte tidsfrister og
økonomiske rammer. Ledelse av komplekse
kompetansevirksomheter stiller store krav til
lederferdigheter, inkludert det å utvikle et godt
arbeidsmiljø.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har særlig fokus på at overgangen fra
å være ungdom til voksen på sykehus skal skje på en
best mulig måte.
Ungdomsrådets viktigste satsning i 2016 har vært
å utvikle en budskapsplattform. Målgruppene er
helsepersonell, de som arbeider i skoleverket og
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Ressursstyring
Å få til god ressursstyring og dermed redusere
brudd på arbeidstidsbestemmelsene forutsetter
at lederne har god kunnskap om, og fokus på, lov
og avtaleverk samt de muligheter som ligger i god
bemanningsplanlegging.

IA-arbeid
Vestre Viken gjennomførte opplæring og veiledning
i forebygging og oppfølging av sykefravær. I tillegg
er det etablert ledernettverk knyttet til IA-arbeidet.

Det var ca. 33 600 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2016, noe som er en reduksjon på 11,5
prosent siden året før (ca. 37 500 brudd). Foretaket
har fokus på å arbeide med opplæring av ledere og
utvikling av verktøy slik at ressursene kan styres
best mulig. Dette arbeidet fortsetter fremover, og
målet er å redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene med 25 prosent fra 2016 til 2017.

Samarbeidsprosjektet mellom Vestre Viken og NAV
om praksisplasser («Prosjekt Springbrett») er
videreført og utvidet i 2016.

IA-pris
Foretaket mottok IA-prisen i Buskerud for sitt
systematiske og grundige arbeid innen IA- området.

Bedriftshelsetjenesten
HMS-avdelingen har ansvar for koordinering og
leveranse av bedriftshelsetjenester. Foretaket har
kontrakt med Synergi Helse AS i Drammen. Forskrift
om organisering, ledelse og medvirkning regulerer
hvilke typer tjenester bedriftshelsetjenesten skal
bistå oppdragsgiver med.

Helse, miljø og sikkerhet
God kompetanse blant ledere, vernetjeneste og
medarbeidere er sentralt for at Vestre Viken skal
nærme seg målet om å ha et trygt og forsvarlig
arbeidsmiljø. Informasjon, veiledning og opplæring
blir derfor gitt på systematisk flere arenaer.

Utdanning
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med
utdanningsinstitusjoner. Foretaket bidrar dessuten
med utdanning av helsepersonell gjennom lærlingplasser innen ambulansefaget og helsefagarbeiderfaget samt hospitantordninger og praksisplasser
til studenter i de helsefaglige studiene ved ulike
høgskoler. I tillegg er det turnusplasser for leger,
fysioterapeuter og jordmødre.

Fokus på å håndtere avvik og å kvalitetssikre saksbehandlingen er viktig. HMS-avdelingen og
Kvalitetsavdelingen har ukentlige møter for å gå
gjennom avsluttede saker hvor man ser på
eventuelle sammenhenger mellom helse, miljø og
sikkerhet og pasientsikkerhet.

Kartlegginger og risikovurderinger
Det er HMS-avdelingen som har det helhetlige
systemansvaret for at helseforetaket har kontroll på
og etterlever krav og internkontrollforskriften for
helse, miljø og sikkerhet.

3. Sosiale forhold
Vestre Viken skal være en trygg arbeidsplass som
satser på et godt arbeidsmiljø. Ansatte skal oppleve
at sosiale forhold og samspill vektlegges, og at det
er fokus på deres helse og trivsel. I tillegg skal
foretaket legge til rette for at ansatte får en faglig
god utvikling.
For å lykkes i dette arbeidet må vi blant annet drive
opplæring, ha tydelige rutiner og sørge for ansattes
medvirkning. Foretaket arbeider dessuten systematisk for å oppnå et skadefritt og helsefremmende
arbeidsmiljø.

Kravene i internkontrollforskriften for helse, miljø
og sikkerhet er at man skal kartlegge, foreta
risikovurderinger og utarbeide tiltak samt
dokumentere aktivitet. Dette arbeidet øker i
omfang, noe som er nødvendig fordi foretaket
stadig er i situasjoner og prosesser som kan utgjøre
en risiko for ansattes arbeidsmiljø.

Totalt var sykefraværet for foretaket i 2016 på 7,3
prosent, omtrent det samme som i 2015. Korttidsfraværet (1-16 dager) var på 2,4 prosent i 2016,
omtrent likt som året før. Langtidsfraværet har
ligget stabilt på i underkant av 5 prosent de siste
par årene.

Av de 72 yrkesskadene er 16 registrert som slitasje
eller belastningssykdom. De resterende er uhell
eller ulykker. 17 ulykkeshendelser førte til
sykefravær.

Flere skader og ulykker
Det er meldt inn 72 hendelser som yrkesskade til
NAV mot 60 saker i 2015. Det er ikke mulig å
identifisere noen klar årsak til denne økningen.
Antall hendelser som er rapportert til NAV har
variert de siste årene.

Stabilt sykefravær
Sykefraværet måles i antall sykefraværsdager delt
på antall mulige arbeidsdager. Sykefraværet
inkluderer ikke fravær på grunn av barns sykdom.
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4. Ytre miljø
Det ytre miljøet påvirkes i hovedsak av sykehusenes
vannforbruk og energiforbruk samt hvordan avfall
håndteres. Foretaket har noe avfallsproduksjon,
men svært lite utslipp til vann, jord eller luft.

53 prosent av de ansatte har i løpet av de siste par
årene gjennomført kurs om dilemmatrening
antikorrupsjon og 43 prosent har gjennomført kurs
som overordnede etiske retningslinjer.
Varslingsutvalg
Korrupsjon skjer oftest som skjulte handlinger. En
viktig del av antikorrupsjonsarbeidet er å legge til
rette for og sikre en kultur som fremmer varsling.

Følger myndighetskrav
Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft
som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har
holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er
gitt.

Vestre Viken har et varslingsutvalg hvor ansatte kan
melde i fra om kritikkverdige forhold. Det har blitt
informert om varslingsutvalget i ledermøter på nivå
2 og 3, på lederopplæringskurs på alle nivåer og på
introduksjonsdager for nyansatte.

Vann- og energiforbruket øker                                            
Samlet vannforbruk var ca. 347 000 kubikkmeter,
noe som er en økning fra ca. 316 000 kubikkmeter i
2015.

ØKONOMI

Det samlede energiforbruket var ca. 81,5 GWh. Av
dette utgjorde fjernvarme, kjøling/biobrensel ca.
32 GWh. I 2015 var energiforbruket ca. 80 GWh og
andelen fjernvarme, kjøling/biobrensel var ca. 30
GWh.

Å tilpasse sykehusenes ressursforbruk til rammene
fra eier har vært hovedtema siden sykehusreformen
ble gjennomført i 2002.

Det er gjennomført en betydelig effektivisering av
driften i de ulike klinikkene i foretaket. Tilpasningen
har i stor grad omfattet økt pasientbehandling uten
at det har vært tilsvarende vekst i bemanningen.
Det har også vært en reduksjon av antall senger og
tilhørende årsverk samt en dreining fra døgnbehandling til dagbehandling og polikliniske avtaler.
Tilsvarende endringer finner man i andre helseforetak i Norge.

Avfallsmengden er stabil
All avfallshåndtering foregår i henhold til kravene
som myndighetene stiller. En stor andel av avfallet
sorteres til gjenvinning. Spesialavfall og farlig avfall
håndteres etter regler for dette, og i samsvar med
avtaleverket til Helse Sør-Øst.
Samlet avfallsmengde var ca. 2 100 tonn, omtrent
som året før.
Miljøstyringssystemet ble godkjent
Vestre Viken ble miljøsertifisert etter ISO 14001 i
desember 2015. I 2016 ble miljøstyringssystemet
revidert og godkjent av Veritas.

Økonomisk langtidsplan (ØLP)
Det er i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020
lagt opp til en gradvis økning av resultatet fra 150
millioner kroner i 2016 til 300 millioner kroner i
2020.

5. Antikorrupsjonsarbeid
Det er en prioritert oppgave å sørge for at foretakets
ressurser brukes på en effektiv måte, slik at ingen
tilegner seg urettmessige goder som kunne ha vært
brukt til pasientbehandling.

De samlede investeringene utgjorde 287 millioner
kroner, inkludert finansielle leasingavtaler til 44
millioner kroner.

Foretakets likviditetsbeholdning var 180 millioner
kroner pr. 31. desember 2016, omtrent på samme
nivå som året før.

Totale driftsinntekter var 8 694 millioner kroner,
mens totale driftskostnader utgjorde 8 533 millioner kroner og netto finans 5 millioner kroner.

Finansiell risiko
Foretaket er knyttet opp til Helse Sør-Øst sitt
konsernkontosystem. Vestre Viken får månedlige
overføringer fra Helse Sør-Øst til daglig drift og
investeringer. Hovedrisiko er knyttet til tilstrekkelig
evne til å gjennomføre investeringer i driftskritisk
utstyr. Utover dette foreligger det ingen finansiell
risiko i selskapet, da foretaket etter helseforetaksloven § 5 ikke kan slås konkurs.

ISF-inntekter er om lag 50 millioner kroner høyere
enn budsjettert. Lønnskostnadene viser et positivt
avvik på 20 millioner kroner i forhold til vedtatt
budsjett. Det har, som tidligere år, også i 2016 vært
en forbedring i produktiviteten (2,8 prosent).
For ytterligere spesifikasjoner og forklaringer til
årsregnskapet, se årsregnskapets noter.

Forutsetninger for fortsatt drift
Vestre Viken følger regnskapsloven og lov om
helseforetak. I henhold til § 7 hefter eier ubegrenset
for helseforetaket. Styret forutsetter at Vestre Viken
gjennom de tilførte verdier sikres en forsvarlig
egenkapital, og ut i fra dette er også forutsetningen
om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen
av regnskapet for 2016, se nærmere omtale i prinsippnote til regnskapet.

Forslag til føring av årets resultat
Årsresultatet for 2016 viser et overskudd på 156
millioner kroner. Styret foreslår at årets resultat
overføres til annen egenkapital.

Foretakets innskutte egenkapital er 3 511 millioner
kroner. Den totale egenkapitalen utgjør
3 417 millioner kroner som følge av at det
akkumulerte underskuddet fra tidligere år føres
opp som annen egenkapital i balansen.
Likviditet og investeringer
Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
i foretaket var på 233 millioner kroner. Samlet
sett har foretaket fått tilført en positiv endring i
likviditet med 0,5 millioner kroner.

Overskudd de siste årene bidrar til at Vestre Viken
er godt i rute med arbeidet for å nå målet om en
langsiktig bærekraftig økonomi som gir nødvendig
økonomisk handlingsrom. Dette har bidratt til at
investeringene i de senere årene har økt, og at det er
lagt inn forutsetninger om et høyt investeringsnivå
de kommende årene.

Vestre Viken har fulgt opp tiltak i implementeringsplanen til antikorrupsjonsprogrammet fra Helse
Sør-Øst i henhold til tidsplanen. Det har blitt
gjennomført en internrevisjon hvor temaet var
leverandørkontakt.
E-læringskurs om antikorrupsjon og etikk
Gjennom ledernes driftsavtaler er alle ansatte
pålagt å gjennomføre e-læringskurs innen antikorrupsjon og overordnede etiske retningslinjer.

Økonomiske resultater
Målet for foretaket i 2016 var et overskudd på
150 millioner kroner. Dette målet ble nådd,
og det regnskapsmessige resultatet ble et
overskudd på 156 millioner kroner.
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Stram og målrettet styring
For å oppnå planlagte resultatforbedringer må
foretaket videre omstilles, og det settes stadig større
krav til økt produktivitet i klinikkene. For den
kommende planperioden fra 2018-2021 er det
avgjørende at man tar høyde for sparing for å bygge
et nytt sykehus i Drammen og oppgradering av
sykehusene i Bærum, Ringerike og på Kongsberg.
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Styrets arbeid

Nytt sykehus
Styret har vært tett på planarbeidet med nytt
sykehus og erverv av sykehustomt. I mai
behandlet styret «Konseptfase nytt sykehus», og
i august fulgte saken «Arbeid med nytt sykehus
i Drammen». I desember behandlet styret «Nytt
sykehus i Drammen». Planarbeidet ble fullført som
planlagt, og i henhold til fremdriftsplanen.

Styret ledes av Torbjørn Almlid.

Orienteringer og omvisninger
Styret har blitt orientert om flytteprosessen fra
Lier til Blakstad innen psykisk helse og rus, bruk
av tvang innen psykiatrien, samarbeidet mellom
Kongsberg sykehus og Drammen sykehus innen
akuttkirurgi og om behandlingstilbudet
plastikkirurg ved Bærum sykehus.

Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 56 saker.
Det har vært fokus på aktivitetsutvikling, kvalitetsindikatorer, bemanning og økonomi gjennom hele
året.

Styret har også fått omvisning ved det nye
laboratoriet ved Bærum sykehus, det nye bygget
som Hallingdal sjukestugu tok i bruk høsten 2016
og bygningene ved Lier sykehus.

Behandler flere pasienter
Styret har fulgt utviklingen med hensyn til pasientbehandling nøye i hvert styremøte gjennom året.
I juni ble det vedtatt å styrke rammen for psykisk
helse og rus med 5 millioner kroner for å øke
pasientbehandlingen for 2. halvår.

Møte med Brukerutvalget
Det har gjennomført dialogmøte med
Brukerutvalget.

Styrets evaluering
Styret har gjennomført evaluering av sitt eget arbeid
i samsvar med krav fra Helse Sør-Øst.

Målet om å øke pasientbehandlingen innenfor
psykisk helse og rus er fulgt opp i hvert styremøte
utover høsten. Det har vært en markant økning i
pasientbehandlingen 2. halvår 2016 innenfor
psykisk helse- og rus.

Fremtidig utvikling og avsluttende
kommentarer

Styret vedtok i 2011 en strategi- og utviklingsplan
som har vært fulgt for å videreutvikle foretaket og
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.
I 2017 skal Vestre Viken utarbeide en ny strategiog utviklingsplan, som er en oppfølging av Nasjonal
helse- og sykehusplan.

Økonomi
Økonomien har vært nøye overvåket gjennom hele
året. Det ble uttrykt bekymring for den negative
utviklingen i juli og august, hvor det påløp større
kostnader enn forutsatt.
Etter at det ble iverksatt tiltak, stabiliserte økonomien seg og resultatet ble et overskudd på 156
millioner kroner. Dette er noe høyere enn styringsmålet på 150 millioner kroner. Styret er godt
fornøyd med resultatet blant annet sett i lys av at
det i 2016 ble belastet kostnader for tidligere års
gjestepasienter hos andre helseforetak.

Foretaket må gjøre store investeringer når det
gjelder bygninger, utstyr og IKT for fortsatt å sikre
høy kvalitet i pasientbehandlingen i årene fremover.
Målrettet videreutvikling av kompetansen til Vestre
Vikens om lag 9 400 medarbeidere vil også være
avgjørende for å møte fremtidens behov for spesialisthelsetjenester.
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Investeringsprogram på 14 milliarder kroner
Med resultatene som er opparbeidet og den
planlagte utviklingen videre, er foretaket godt
rustet finansielt for de store investeringene som
kommer. De neste 10 årene er det planlagt et
investeringsprogram på om lag 14 milliarder kroner.
Ca. 9 milliarder kroner er knyttet til nytt sykehus
i Drammen og 1,6 milliarder kroner er knyttet til
oppgradering og vedlikehold på sykehusene i
Bærum, Ringerike og på Kongsberg. I tillegg
kommer reinvesteringer i utstyr og øvrige
kapital som er nødvendig for å sikre et fortsatt
godt pasienttilbud til befolkningen.

regional inntektsmodell. I planforutsetningene fra
Helse Sør-Øst for perioden 2018-2021 er
det forutsatt en vekst i rammene på om lag 460
millioner kroner knyttet til økt aktivitet som følge
av befolkningsframskriving og oppdaterte kriterier i
inntektsmodellen. Befolkningsframskrivingen tilsier
fortsatt vekst i rammene i årene som kommer, men
det er forventet at eier også fremover vil sette krav
om økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten,
blant annet ved å videreføre 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 aktivitetsøkning. Aktivitetsøkningen kommer
dels som følge av befolkningsvekst og sammensetningen i befolkningen og dels fordi den
medisinske utviklingen, inkludert ny diagnostikk,
nye behandlingsmetoder/legemidler og ny
teknologi samt krav og forventning om
kortere ventetid.

Styret behandlet foretakets økonomiske bærekraft
for de neste 10 årene i desember i forbindelse med
vedtak i saken om »Konseptfase for nytt sykehus i
Drammen». Styret i Helse Sør-Øst har i 2017 vurdert
at både Vestre Viken og Helse Sør-Øst har bærekraft
til å gjennomføre prosjektet «Nytt sykehus i
Drammen». Begge styrene mener at resultatutviklingen som er planlagt tilfredsstiller kravene
om økonomisk bærekraft som gjelder for slike
prosjekter i Helse Sør-Øst.

Styret er godt fornøyd med foretakets økonomiske
resultat, pasientbehandlingen og forhold knyttet til
ansatte i året som har gått. Beslutninger som ble tatt
i 2016 gir et godt grunnlag for fortsatt drift og god
utvikling i årene som kommer. Styret takker ledere
og ansatte for innsatsen i året som gikk.

Forventes fortsatt krav om økt effektivisering
Rammevilkårene fastsettes for øvrig gjennom
statsbudsjettet. Helse Sør-Øst fordeler midler
bevilget over statsbudsjettet videre gjennom
Drammen, 27. mars 2017

Torbjørn Almlid

Ingeborg Sivertsen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Ansattes representant

Ansattes representant

Hildur Horn Øien
Line Spiten

Margrethe Snekkerbakken
Harald Bergan

Geir Kåre Strømmen
Styremedlem

Liv Blom-Stokstad

Ansattes representant

		
Nils Fr. Wisløff
		
Administrerende direktør
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Glimt fra 2016
Nytt sykehus i Drammen
Et enstemmig styre vedtok i desember at Helse Sør-Øst bør gå videre med planene for
det nye sykehuset på Brakerøya.
Anbefaler ikke trinnvis utbygging

Prosjektet er i løpet av høsten 2016 tilpasset og
innenfor styringsrammen på 8,2 milliarder kroner
(prisnivå pr. oktober 2015).

Styret anbefaler Helse Sør-Øst å videreføre
planarbeidet for nytt sykehus i Drammen til
forprosjektfase. Det forutsettes at tiltakene som
fremkom gjennom “Samlerapport - Optimalisering
av nytt sykehus i Drammen”, legges til grunn for det
videre arbeidet i forprosjektet. Styret anbefaler ikke
en trinnvis utbygging.

En oppfølgingsgruppe med representanter fra
Helse Sør-Øst, Sykehusbygg og Vestre Viken har
foreslått en optimalisering av skisseprosjektet som
til sammen gir en kostnadsreduksjon på ca. 400
millioner kroner. Besparelsen oppnås i hovedsak
gjennom å redusere fotavtrykket på bygget ved å
bygge høyere og mer kompakt samt ved å samle
lette funksjonsarealer i adkomstbygget.
- Rapporten fra oppfølgingsgruppen er en god
rapport som svarer ut mange utfordringer, og den vil
gi oss et godt sykehus. Antakelig er det nedskalerte
sykehuset også mer effektivt, sa styreleder Torbjørn
Almlid under behandlingen.

Styret tar til orientering at gjennomførte
undersøkelser av forurensing og grunnforhold
ikke gir grunnlag for å endre forutsetningene for
nytt sykehus på Brakerøya. Administrerende
direktør bes om å komme tilbake til styret med
konkretisering og implementering av endringer
innen fag- og funksjonsfordelinger i forbindelse
med arbeidet med Utviklingsplan i 2017.

Han la til at arbeidet som er lagt ned er gjennomført
på en god og ryddig måte.

De ansattes representanter i styret er fortsatt bekymret for dimensjoneringen, og er redd det
nye sykehuset er for lite når det står klart.

Saken sendes til Helse Sør-Øst for behandling der.

Illustrasjonene er pr. mai 2016,
og er utarbeidet av arkitektfirmaet Cura.

Saken ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst i februar 2017 og det ble besluttet å fortsette arbeidet med
planlegging av nytt sykehus i Drammen. Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fikk fullmakt til
å igangsette og gjennomføre ekspropriasjon for erverv av tomt på Brakerøya, herunder søke Drammen
kommune om ekspropriasjon og inngå avtale med Drammen kommune om den praktiske gjennomføringen av ekspropriasjonen. Supplerende grunnundersøkelser skal gjennomføres før erverv besluttes.
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Glimt fra 2016
Statsministeren imponert

Full pott til forskning

Statsminister Erna Solberg var tydelig imponert da hun ble orientert om hvordan
Vestre Viken helseforetak har arbeidet med å redusere ventetidene i forbindelse med
et besøk på Drammen sykehus i oktober.

Vestre Viken har fått innvilget 6 millioner kroner over fire år i forskerstipend fra
Helse Sør-Øst.

Statsminister Erna Solberg
ble imponert over arbeidet
som er gjort for å få ned
ventetidene i Vestre Viken.
Her er hun i samtale med
pasient Olaug Solberg og
avdelingsoverlege
Anne Froholdt ved Fysikalsk
medisinsk seksjon på
Drammen sykehus.

Forskningsavdelingen i Vestre Viken har i to år
arbeidet for å få Helse Sør-Øst til å sette av egne
midler som kan stimulere til økt forskning ved
sykehus som ikke har universitetsstatus.
I begynnelsen av 2016 vedtok styret i Helse
Sør-Øst at det skulle settes av penger til dette
formålet. Hvert helseforetak kunne sende inn
maksimum to søknader.

- I alt seks søknader har fått tildelt midler, og Vestre
Viken var det eneste foretaket som fikk begge sine
søknader innvilget. Dette er en av de mest gledelige
meldingene jeg har fått i min tid som forskningsdirektør, sier Bjørn Rishovd Rund.
Rishovd Rund forklarer at en av betingelsene for
søknadene var at de skulle være godt forankret i
foretaksledelsen og i forskningsstrategien.

Snudd på ett år

- Du har nå kommet til det mest kostnadseffektive
helseforetaket i Norge, sa viseadministrerende
direktør Marit Lund Hamkoll, før fagdirektør
Halfdan Aass kunne fortelle om arbeidet som har
vært utført for å redusere ventetidene i Vestre Viken.

Statsminister Erna Solberg fikk også en redegjørelse
om hva som konkret er gjort for å redusere ventetidene ved Nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, hvor besøket fant sted.

Ventetiden redusert fra 75 til 57 dager

- Situasjonen på poliklinikken for et par år siden bar
preg av økende ventelister, økende antall langtidsventende og stadig flere kontroller på vent. Vi kom
til en erkjennelse at vi måtte gjøre noe med poliklinikken vår, sa avdelingsoverlege Astrid Edland.

Aass fortalte at ventetiden i helseforetaket er redusert fra 75 dager til 57 dager i løpet av de siste fem
årene.

- Vi har satt oss klare mål, ansvarliggjort ledere på
alle nivåer, hatt tett oppfølging og justert underveis,
sa Aass. Han redegjorde for hvilke tiltak som har
resultert i den kraftige nedgangen i ventetider:

Betydelig økning i poliklinisk aktivitet, forbedringsprosjekter på enkelte poliklinikker, økt oppmerksomhet omkring pasienter med lang ventetid,
styrket samarbeid med fastleger via praksiskonsulenter og styrket samarbeid med avtalespesialister,
vurdering av hyppighet og nødvendighet av
kontroller og ekstra bruk av private var blant de
konkrete tiltakene som statsministeren ble
informert om.

Etter at en rekke tiltak ble iverksatt var situasjonen
totalt snudd ett år senere, med økt kapasitet på
alle deler av poliklinikken, ventetiden var nede i 65
dager og ingen var langtidsventende.

Veldig bra resultater

- Det er et imponerende arbeid som dere har gjort
for å få ned ventetidene. Dette er veldig bra resultater og et eksempel på hvordan man skal drive
sykehus på en ordentlig måte, sa statsminister Erna
Solberg.
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Prosjektene som er tildelt midler er:

Bærum sykehus, Medisinsk avdeling v/Sara Reinvik Ulimoen

Mange pasienter med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer har ingen plager i det hele tatt, mens
andre med samme tilstand har betydelige plager og orker nesten ingen ting. Når man undersøker
hjertets funksjon med vanlige metoder er det ingen åpenbar forklaring på hvorfor det er slik.
I det planlagte prosjektet som nå er tildelt stipend fra Helse Sør-Øst, vil Sara Reinvik Ulimoen og
medarbeidere undersøke sammenhengen mellom pasientenes plager, hjerterytmens grad av
uregelmessighet og sammentrekningsmønsteret i hjertets venstre forkammer.

Drammen sykehus, Nevrologisk avdeling v/Jeanette Koht

Epilepsi er en av de hyppigste hjernesykdommene vi har. Selv om de fleste med epilepsi blir godt
utredet vet vi fortsatt ikke årsaken til hvorfor så mange utvikler epilepsi i tidlig barne- og
ungdomsår.

Jeanette Koht leder prosjektet som kartlegger pasienter med epilepsi i Vestre Viken. Studien har som
mål å kartlegge unge mennesker med epilepsi, finne hyppigheten av epilepsi og finne nye genetiske
årsaker til epilepsi. Koht har fått post doc-midler for fire år fremover og samarbeider med andre
nasjonale og internasjonale forskere om studien.
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Glimt fra 2016
Sjukestugu er unik i Norge

IA-prisen til Vestre Viken

Pasientene i Hallingdal har fått et komplett distriktsmedisinsk senter i regionen.
Mye takket være intern samhandling.

Vestre Viken ble tildelt årets IA-pris i Buskerud for å ha jobbet systematisk med
inkluderende arbeidsliv gjennom flere år.

Komplett tilbud

Det at Sjukestugu har et nokså komplett tilbud til
en stor befolkningsgruppe skyldes god dialog og
samarbeid på tvers av klinikkene i Vestre Viken.
Med eget laboratorium og CT-maskin som åpnet
på forsommeren, er tilbudet til befolkning og
tilreisende i Hallingdal meget sterkt.
Bildeseksjonen på Sjukestugu gjennomfører i
prinsippet alle typer undersøkelser, bortsett fra
undersøkelse av traumepasienter som sendes til
Ringerike sykehus.

Hallingdal sjukestugu er unik i Norge.

Også laboratoriet har blitt forbedret det siste året.
Blant annet er analyserepertoaret utvidet med
elektrolytter og kreatinin og de har fått
blodkulturskap.

- Sjukestugu er helt unik. Det er ingen andre steder
i landet hvor man har etablert et så godt tilbud til
befolkningen så langt unna et av de store
sykehusene, sier administrerende direktør i
Vestre Viken, Nils Fr. Wisløff.

- Dette gjør at man raskere får avklart og behandlet
pasientene. Videre har vi startet trombolysevakt,
startet budbil som kjører tur/retur Ringerike - Ål
fem dager i uken og etablert en ordning som sikrer
at det til enhver tid er kriseblod tilgjengelig for
luftambulansen på Ål, sier avdelingssjef i Avdeling
for laboratoriemedisin, Trude Steinsvik.

Pasientene som behandles her er pasienter som
ellers måtte vært på sykehus flere timer unna
hjemstedet.

Samlokalisering

Viktig for pasientene

I tråd med samhandlingsreformen er det dessuten
fra og med november 2016 etablert samdrift i nye
lokaler hvor laboratorium og blodbank er lokalisert
sammen med Ål legekontor.

13. september åpnet en toppmoderne dag- og
døgnavdeling med 20 sengeplasser, 10 sengeplasser
for spesialist-helsetjenestene og 10 sengeplasser
for de seks kommunene i Hallingdal. Vestre Viken
drifter også de kommunale sengeplassene.

- Vårt utgangspunkt er at det beste er å samarbeide
med kommunene istedenfor å bygge opp dobbel
kapasitet. Det er mange fordeler med å ha et faglig
fellesskap og større miljø, sier Steinsvik.

- Dette er kanskje et av de viktigste tiltakene for å
få samhandlingsreformen til å fungere optimalt.
Sengeplassene som deles mellom kommune og
Vestre Viken gjør at pasienten slipper å bli fraktet
til kommunal institusjon, men får behandling
samme sted så lenge det er behov for det,
sier samhandlingssjef Reidar Aasheim.
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Prisen ble tildelt helseforetaket ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff av regiondirektør i NHO
Buskerud og leder av IA-rådet, Per Steinar Jensen,
under Inspirasjonskonferansen på Krona i Kongsberg.

Et forbilde for hele arbeidslivet

- Jeg er svært glad for at vi denne gangen gir
IA-prisen til Vestre Viken. Gjennom lang tid har de
arbeidet aktivt med sykefravær og arbeidsmiljø.
Arbeidet de har gjort for å tilrettelegge for personer
med redusert funksjonsevne er et foregangsarbeid.
Vestre Viken er et forbilde for hele arbeidslivet, sier
regiondirektør i NHO Buskerud og leder av IA-rådet,
Per Steinar Jensen.

Vestre Viken er et forbilde for hele arbeidslivet, sier
regiondirektør i NHO Buskerud og leder av IA-rådet,
Per Steinar Jensen (t.h.). Her sammen med
administrerende direktør i Vestre Viken,
Nils Fr. Wisløff.

Jensen påpeker videre at foretaket har jobbet langsiktig og systematisk med oppfølging av sykemeldte.
Fokus på inkluderende arbeidsliv har bidratt til økt
tilstedeværelse og utvikling av gode arbeidsmiljø.

- Det har vært viktig for oss å ha et tett og konstruktivt samarbeid med NAV. Jeg tror jeg har ordene i
behold når jeg sier at det har vært og er en kompetansereise både for oss og for NAV. Den har bidratt
til struktur, systematikk og god kvalitet i IA-arbeidet
for den enkelte leder, ikke minst på oppfølgingen av
sykemeldte arbeidstakere uansett hvilken kommune
og fylke de bor i, sier han.

Gir mennesker nye muligheter

Prisen begrunnes også med at Vestre Viken har vist
mot ved å jobbe innovativt og tenke nytt i samarbeid
med NAV.
- De har vist initiativ ved å sette i gang krevende
utviklingsprosesser, selv der det har vært utfordrende og resultatet ikke har vært gitt. De har gitt
mennesker nye muligheter på vei mot arbeid og et
mer aktivt liv, sier Jensen.

Inkluderende arbeidsplass

- Det er hyggelig å se at Vestre Vikens IA-arbeid også
har blitt lagt merke til av andre, og det er mange
å takke for at vi har kommet dit vi er i dag. Både
HR- avdelingen, ledere, tillitsvalgte, verneombud og
representanter fra NAV, sier Wisløff.
Han påpeker at helseforetaket ikke har tenkt å hvile
på sine laurbær, og at denne prisen er til stor inspirasjon for IA-arbeidet i tiden fremover.
- Det aller viktigste for oss er at Vestre Viken oppleves som en inkluderende arbeidsplass hvor våre
medarbeidere får utvikle seg, trives og har lyst til å
gå på jobb, avslutter administrerende direktør Nils
Fr. Wisløff i Vestre Viken helseforetak.

Målrettet og systematisk arbeid

Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff sier at tildelingen av IA-prisen er en veldig positiv og hyggelig
overraskelse.
- Siden vi ble en IA-bedrift i 2010 har vi jobbet målrettet og systematisk med alle delmålene i IA-avtalen. Alt fra å redusere sykefraværet, drive helsemessige omstillinger, inspirere seniorer til å stå lengre i
arbeid, til å gi arbeidstrening til de som står utenfor
arbeidslivet. Det siste gjennom vårt omtalte prosjekt
”Springbrett”, sier Wisløff.
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Glimt fra 2016
Nye nettsider lansert

ÅRSREGNSKAP

1. november lanserte Vestre Viken og de
andre helseforetakene i Helse Sør-Øst
nye nettsider.

Driftsinntekter og driftskostnader

- Disse sidene tror jeg er viktige for pasientene våre.
Ved å beskrive hvordan ulike diagnoser behandles
og hvordan undersøkelser utføres, tror jeg vi kan
gjøre pasientene tryggere i møte med spesialisthelsetjenesten, sier fagdirektør i Vestre Viken,
Halfdan Aass.

- Jeg tør påstå at vi nå har laget pasientens nettside.
De nye nettsidene tar utgangspunkt i pasientens
behov før, under og etter behandling, sier direktør
for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt i
Vestre Viken, Finn Egil Holm.

Gjennom prosessen har både pasienter, pårørende
og ansatte vært sterkt inne i utviklingen av de nye
sidene. I arbeidet med å bygge opp den nye,
nasjonale nettløsningen, ble 150 pasienter,
pårørende og helsepersonell gjennom 18 fokusgrupper ni steder i landet spurt om hva de ønsket
å få vite på internettsidene til sitt sykehus.

De nye nettsidene til Vestre Viken er skreddersydde
for pasientens behov for både praktisk informasjon
samt informasjon om diagnosen og behandlingen
han eller hun skal gjennom.
- De nye sidene skal være en del av behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten. Nettsidene er en
del av sykehuset, pasientreisen og behandlingen.
Den nye nettløsningen vil gjøre det enklere å finne
informasjon om hva som skjer før, under og etter
behandling, sier Holm.

En del av pasientbehandlingen

De som ble intervjuet sa klart i fra at de forventet
å finne helhetlig informasjon om pasientforløpet.
De var mindre opptatt av å lese om hvordan sykehuset er organisert og hvordan ansvaret for de ulike
delene av behandlingen er fordelt. Brukerne skilte
ikke mellom medisinsk og praktisk informasjon,
og det har prosjektet tatt konsekvensen av under
oppbygningen av de nye sidene.

Helse Norge-plattformen

Prosjektet «Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten» er et samarbeid mellom de regionale
helseforetakene og Direktoratet for e-helse. Alle
sykehusene i Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse
Vest har allerede fått nye nettsider med denne
løsningen. Nå som helseforetakene i Helse Sør-Øst
også har lansert sidene, har alle helseforetak
tilnærmet like nettsider.

- En av forutsetningene for de nye sidene er at all
informasjon som kan være felles, skal være felles.
Det gjør det enklere for pasientene å finne frem, sier
webredaktør i Vestre Viken, Linn Kristin Haavaldsen.

RESULTATREGNSKAP 01.01 - 31.12
Basisramme
Aktivitetsbasert inntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Kjøp av helsetjenester
Varekostnad
Lønn og annen personalkostnad
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

2016

2015

2
2
2

5 455 575
2 908 045
330 190
8 693 810

5 633 414
2 733 857
339 566
8 706 838

3
4
5
9,10
9,10
6

627 686
1 143 942
5 598 831
243 945
0
918 684
8 533 088
160 722

649 417
942 857
5 780 498
226 896
1 073
860 843
8 461 585
245 253

7
7

11 198
16 118
-4 921

13 476
31 896
-18 420

155 801

226 833

-155 801
-155 801

-226 833
-226 833

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekt
Finanskostnad
Netto finansposter
ÅRSRESULTAT

Overføringer
Overføringer til annen egenkapital
Sum overføringer
(Alle tall i NOK 1000)

Slik ser forsiden til
de nye nettsidene ut.
18

Note
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BALANSE

BALANSE - FORTS.

Eiendeler

Note

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler
Sum immaterielle eiendeler

9

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende
Anlegg under utførelse
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler
Andre finansielle anleggsmidler
Pensjonsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

2016

184
184

2015

235
235

10
10
10

2 690 612
521 753
166 339
3 378 705

2 669 593
468 911
210 835
3 349 339

11
12
16

335 117
770 491
1 555 608
2 661 216
6 040 105

317 008
668 863
1 600 768
2 586 639
5 936 213

4
13
14

51 974
188 403
179 780
420 157
6 460 262

49 102
128 568
179 315
356 985
6 293 199

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

Note

2016

2015

15

100
3 510 975
3 511 075

100
3 510 975
3 511 075

-94 177
-94 177
3 416 897

-249 979
-249 979
3 261 096

16
17

6 458
104 330
110 789

6 138
105 220
111 358

12

416 909
416 909

418 783
418 783

341 675
2 173 992
2 515 667
3 043 365
6 460 262

310 703
2 191 258
2 501 962
3 032 103
6 293 199
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Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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(Alle tall i NOK 1000)

Torbjørn Almlid

Ingeborg Sivertsen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Ansattes representant

Ansattes representant

Hildur Horn Øien
Line Spiten

Margrethe Snekkerbakken
Harald Bergan

Geir Kåre Strømmen
Styremedlem

Liv Blom-Stokstad

Ansattes representant

		
Nils Fr. Wisløff
		
Administrerende direktør
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NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER
Vurderings- og klassifiseringsprinsipper

Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Virksomhetsoverdragelser
Konserninterne virksomhetsoverdragelser bokføres
etter regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av
bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser
knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende
helseforetak, og et tingsinnskudd mottakene helseforetak.

De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i
helseforetaksloven i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Staten overførte formuesposisjonene
knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene
øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst 1. januar
2002. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringene skjedde som
tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet ble lagt
til grunn.

Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer
til bokført verdi som forutsettes å representere
bruksverdi.

Generelt om inntektsførings–
og kostnadsføringsprinsipper
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene
bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene
om transaksjon, opptjening, sammenstilling og
forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre
poster bygger disse på beste estimat, basert på tilgjengelig informasjon på balansedagen.

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til
Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning
1.1.2007.

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet
uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster
for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi.
I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit
og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også
for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost
beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004
i tilknytning til overføringen av rusomsorgen.

Prinsipper for inntektsføring
Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre:
Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte inntekter og andre driftsinntekter.
Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som
går via det regionale helseforetaket er bruttoført i
Helse Sør-Øst.

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for
2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde
nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på
fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert
på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet
ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble
åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi,
dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001.
Dette ble basert på at helseforetakene er non-profitvirksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig
balanse i driften, men ikke krav til avkastning på
innskutt kapital, og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det
per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk
eller kun ville være i bruk en begrenset periode i
fremtiden.
Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er
restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter
til å avhende faste eiendommer, avhende sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier
og pantstillelser.

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift.
Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse
Sør-Øst som fast bevilgning til drift av foretaket.
Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden
midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver
der departementet har holdt igjen midler for deler
av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i
regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet.
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Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter
(ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter
(refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og
salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte
ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient
Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn
til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner

og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har
vist at det forekommer både positive og negative
avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen
av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall.
Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med tilhørende
ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av helsetjenester. ISF inntekter og
poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden
aktiviteten er utført.

foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Eiendeler som har varig
verdifall nedskrives til gjenvinnbart beløp. Dersom
grunnlag for tidligere foretatt nedskrivning bortfaller,
vurderes denne reversert.
Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og
reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres.
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og
reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved
større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler
som erstattes, kostnadsføres.

Andre inntekter
Andre inntekter vil blant annet være salgsinntekter
fra kantine, leieinntekter fra eiendom /boliger og
gevinst ved salg av anleggsmidler. Andre inntekter
inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er
levert.

Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling
Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan
identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet
til utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler.
I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.
Balanseført utvikling avskrives lineært over den
økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som
forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og
avskrives over økonomisk levetid.

I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremerkede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres og i takt med kostnadene som er knyttet
til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet
er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til
fremtidige år.
Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til.
Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter,
kostnadsføres når de påløper.

Usikre forpliktelser
Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig
at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og
verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnadsføres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn
som en avsetning for forpliktelser i balansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster
som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes
til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til
anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og
avskrives lineært over forventet brukstid. Langsiktig
gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld
vises sammen med øvrig langsiktig gjeld.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost
og avskrives over driftsmidlets forventede levetid.
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en
økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris
på over 100 000 kroner. Driftsmidler avskrives fra
det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart
beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser
er verdsatt til kost.
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Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i
samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6
Pensjonskostnader. Selskapets pensjonsforpliktelser,
både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte
verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses
påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært
over den yrkesaktive perioden.
Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og
fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen.
Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad
overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales.
Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men
verdi av overfinansiering i en ordning og underfinansiering i andre ordninger nettoføres i balansen
såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnitt
av anskaffelseskost. Varelageret nedskrives dersom
virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost.

ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som
andre langsiktige fordringer, mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som avsetning for
forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i
pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen
og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og
avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig
gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene
som overstiger 10 prosent av det største av brutto
pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter
indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen
er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert
på egen linje i kontantstrømoppstillingen.
Likviditetsbeholdningen består av bundne midler
og bankkonti utenfor konsernkontoordningen.
Konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert
som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst i
det enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kostnader
er behandlet som konserninterne renter i
helseforetaket.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i
lønn og sosiale kostnader, og består av periodens
pensjonsopptjening, rentekostnad på den beregnede
pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av
pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer
i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning
av avvik mellom faktisk og forventet avkastning,
samt
periodisert arbeidsgiveravgift.

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder
Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og
korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte
mot egenkapitalen.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet
til fradrag i lønnskostnaden.

Skatt
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke
skattepliktig.

Konsolideringsprinsipper
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter
morselskapet Helse Sør-Øst og alle underliggende
helseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er
utarbeidet som om gruppen var én økonomisk
enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom
foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger
fra Helse- og omsorgsdepartementet føres via det
regionale helseforetaket.

NOTE 1 - VIRKSOMHETSOMRÅDER
2016

2015

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester
Psykisk helsevern VOP
Psykisk helsevern BUP
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet
Driftsinntekter pr virksomhetsområde

6 208 548
1 406 585
381 330
261 062
436 285
8 693 810

6 112 861
1 499 616
396 128
266 506
431 727
8 706 838

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske tjenester
Psykisk helsevern VOP
Psykisk helsevern BUP
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Annet
Driftskostnader pr virksomhetsområde

-6 085 867
-1 373 236
-378 847
-268 864
-426 274
-8 533 088

-5 968 815
-1 445 426
-376 711
-256 966
-413 666
-8 461 585

8 624 866
53 858
15 085
8 693 810

8 644 323
49 765
12 749
8 706 838

Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde
Pasienter hjemmehørende i resten av landet
Pasienter hjemmehørende i utlandet
Driftsinntekter fordelt på geografi
(Alle tall i NOK 1000)

Leieavtaler
Helseforetak har anledning til å inngå finansielle
leiekontrakter, jfr Helseforetaksloven § 33 og
vedtektene til Vestre Viken § 12. De finansielle
leieavtalene er balanseført til verdien av vederlaget
i leieavtalen, og avskrives over eiendelens levetid,
fordelt på de ulike delkomponentene.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i
balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av
individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en
uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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NOTE 2 - INNTEKTER

NOTE 3 - KJØP AV HELSETJENESTER

Driftsinntekter

2016

2015

Basisramme
Basisramme
Basisramme

5 455 575
5 455 575

5 633 414
5 633 414

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1)
Behandling av pasienter internt i egen region
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2)
Behandling av andre pasienter i egen region 3)
Poliklinikk, laboratorie og radiologi
Utskrivningsklare pasienter
Andre aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbasert inntekt

2 227 830
67 494
17 904
53 858
496 973
11 038
32 948
2 908 045

2 096 136
67 442
23 991
46 959
460 804
10 483
28 043
2 733 857

34 911
28 022
1 767
6 981
258 509
330 190

31 813
29 341
6 659
7 776
263 977
339 566

8 693 810

8 706 838

Annen driftsinntekt
Øremerket tilskudd til psykisk helsevern
Kvalitetsbasert finansiering
Øremerket tilskudd til "Raskere tilbake"
Øremerkede tilskudd til andre formål
Inntektsføring av investeringstilskudd 4)
Andre driftsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
(Alle tall i NOK 1000)

1)
2)
3)
4)
5)

Kjøp av helsetjenester

2016

2015

45 840
452 264
23 940
13 539
29 773
4 260
1 773
10 361
1 065
582 814
43 727
181
438
526
44 872
0
627 686

82 488
444 095
25 825
19 983
23 191
2 743
730
5 199
1 409
605 662
43 020
70
484
182
43 755
0
649 417

2016

2015

Øvrige beholdninger
Sum lager til videresalg
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk)
Sum lager til eget bruk
Sum varebeholdning

3 632
3 632
48 343
48 343
51 974

4 244
4 244
44 857
44 857
49 102

Anskaffelseskost
Nedskrivning for verdifall
Bokført verdi 31.12

55 299
-3 325
51 974

51 249
-2 147
49 102

2016

2015

600 312
448 551
77 286
17 794
1 143 942

453 447
399 141
73 244
17 026
942 857

Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester somatikk
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester psykiatri
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt
Kjøp av offentlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen
Kjøp av private helsetjenester rus
Sum gjestepasientkostnader
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå
Kjøp fra luftambulanse
Kjøp av andre ambulansetjenester
Andre kjøp av helsetjenester
Sum kjøp av andre helsetjenester
RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene
Sum kjøp av helsetjenester
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 4 - VARER

ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt “sørge for”-ansvar
ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF sitt “sørge for”-ansvar
Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)
Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF til foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert 		

Aktivitetstall

2016

2015

Aktivitetstall somatikk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret
Antall DRG poeng iht. eieransvaret
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

107 053
105 875
378 864

102 867
100 977
349 527

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

111
88 177

124
86 770

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

3 512
115 845

3 522
111 167

492
30 667

538
25 704

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner

Varebeholdning

Varekostnad
Legemidler
Medisinske forbruksvarer
Andre varekostnader til eget forbruk
Innkjøpte varer for videresalg
Sum varekostnad
(Alle tall i NOK 1000)

Aktiviteten innen somatikk er delvis finansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet til behandlingsaktivitet. Ved sammenligning av
foretakenes inntekter over tid må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet til behandlingsaktivitet og basisramme kan variere.
DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet homogene.
Inntektene i DRG-systemet er i 2016 satt til 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 20.731 per DRG poeng.
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NOTE 6 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader
Lønnskostnader
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
- balanseførte lønnskostnader egne ansatte
Sum lønn og andre personalkostnader
(Alle tall i NOK 1000)

Gjennomsnittlig antall ansatte
Gjennomsnittlig antall årsverk

2016

2015

3 955 250
568 869
1 004 297
76 310
-5 895
5 598 831

3 825 618
551 785
1 335 545
74 550
-6 999
5 780 498

9 401
7 153

9 450
7 050

Lønn til ledende ansatte
Navn
Wisløff, Nils Fredrik
Hamkoll, Marit Lund
Aass, Halfdan
Holm, Finn Egil
Sandvik, Ørjan Angel
Clementsen, Torkil
Furnes, Narve H.
Hallgren, Inger Lise
Hørthe, Kirsten
Eidsvoll, Britt Elin
Hals, Jardar
Bleikelia, Per Skaugen
Agledal, Stein-Are
Mandelid, Janne Berit
Pedersen, Eva Håheim

Tittel
Adm. direktør
Viseadm. dir
Fagdirektør
Dir. for kommuni
Økonomidirektør
Kl.dir. KMD
Kl.dir. KIS
Kl.dir. PHT
Kl.dir. PHR
Kl.dir DS
Kl.dir. BS
Kl.dir. RS
Kl.dir. KS
Konst. kl.dir. KS
Kl.dir. KS

Lønn
1 781 660
1 454 883
1 454 883
825 641
1 253 562
1 333 426
1 393 948
1 235 377
1 404 071
1 418 331
1 386 626
1 318 526
496 532
942 529
754 412
18 454 407

Pensjon
237 127
117 421
128 278
299 858
249 014
246 069
253 446
297 607
252 350
251 163
209 692
259 380
358 017
159 139
322 278
3 640 839

Andre
Godtgjørelser
6 942
107 826
5 034
3 361
6 747
5 034
5 034
5 034
5 034
7 488
15 605
5 034
2 047
5 034
4 926
190 180

Sum
2 025 729
1 680 130
1 588 195
1 128 860
1 509 323
1 584 529
1 652 428
1 538 018
1 661 455
1 676 982
1 611 923
1 582 940
856 596
1 106 702
1 081 616
22 285 426

Tjenesteperiode
08.10 - dd
01.10 - dd
06.10 - dd
05.16 - dd
09.11 - dd
05.13 - dd
01.10 - dd
01.12 - dd
04.12 - dd
01.10 - dd
01.10 - dd
02.12 - dd
08.16 - dd
05.16 - 08. 16
10.10 - 05.16

Ansettelsesperiode
08.10 - dd
01.94 - dd
10.03 - dd
05.16 - dd
01.11 - dd
02.12 - dd
01.05 - dd
02.06 - dd
09.05 - dd
01.05 - dd
01.88 - dd
02.12 - dd
08.16 - dd
07.08 - dd
10.10 - 05.16

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter
Godtgjørelse til styrets medlemmer
Navn
Almlid, Torbjørn
Sivertsen, Ingeborg
Øien, Hildur Horn
Strømmen, Geir Kåre
Snekkerbakken, Margrethe
Spiten, Line
Bergan, Harald
Kvamsøe, John Egil
Magnus, Trine

Tittel
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styrehonorar
226 339
157 577
113 800
113 800
99 576
113 800
113 800
113 800
14 452
1 066 944

Lønn

Annen
Godtgjørelse

547 793
984 916
521 783

8 642
3 142
8 642

2 054 492

20 426

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon
Utvidet revisjon
Andre attestasjonstjenester
Skatte-og avgiftsrådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum godtgjørelse til revisor
Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale

Sum
226 339
157 577
113 800
113 800
99 576
670 235
1 101 858
644 225
14 452
3 141 862

Tjenesteperiode
10.12 - dd
02.14 - dd
04.12 - dd
02.14 - dd
02.16 - dd
03.15 - dd
12.09 - dd
03.13 - dd
02.14 - 03.16

457 500
0
0
0
0
457 500

Andre driftskostnader

2016

2015

110 894
147 809
49 840
50 454
352 314
79 937
43 361
11 620
16 502
3 826
4 398
47 728
918 684

107 179
129 826
43 561
51 402
321 202
82 966
41 429
9 849
15 563
3 829
2 881
51 157
860 843

2016

2015

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter
Andre renteinntekter
Andre finansinntekter (agio)
Finansinntekter

6 791
4 310
97
11 198

8 678
4 749
49
13 476

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader
Andre rentekostnader
Andre finanskostnader (disagio)
Finanskostnader

14 010
235
1 874
16 118

31 592
195
109
31 896

Transport av pasienter
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv.
Konsulenttjenester
Annen ekstern tjeneste
Reparasjon vedlikehold og service
Kontor og kommunikasjonskostnader
Kostnader forbundet med transportmidler
Reisekostnader
Forsikringskostnader
Pasientskadeerstatning
Øvrige driftskostnader
Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 7 - FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER
Finansposter

(Alle tall i NOK 1000)

210 125
0
0
0
0
210 125

(Tall i kroner. Alle tall er inkl merverdiavgift)
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NOTE 10 - VARIGE DRIFTSMIDLER

NOTE 8 - FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning og utvikling
Øremerket tilskudd fra eier til forskning
Andre inntekter til forskning
Basisramme til forskning
Sum inntekter til forskning
Øremerkede tilskudd fra eier til utvikling
Andre inntekter  til utvikling
Basisramme til utvikling
Sum inntekter til utvikling
Sum inntekter til forskning og utvikling

31.12.2016

31.12.2015

6 671
17 093
44 669
68 434
1 944
0
9 410
11 353
79 787

4 905
17 455
40 978
63 338
0
3 465
10 557
14 022
77 361

Anskaffelseskost 1.1

Antall avlagte doktorgrader
Antall publiserte artikler
Antall årsverk forskning
Antall årsverk utvikling

51 114
16 953
367
68 434

50 608
12 493
238
63 338

9 303
890
1 160
11 353
79 787

10 317
2 841
865
14 022
77 361

4
128
59
10,3

4
90
55
13,4

(Alle tall i hele 1000)

Forskning og
utvikling

Anskaffelseskost 1.1
Anskaffelseskost 31.12.16
Akkumulerte avskrivninger 31.12.16
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16
Balanseført verdi 31.12.16
Årets ordinære avskrivninger

EDB
programvare

Anlegg under
utførelse

0
0

2 522
2 522
-2 338

0
0

0

184
-51

0

Sum
Immatrielle
eiendeler
2 522
2 522
-2 338
0
184
-51

274 878

Bygninger
4 763 633

Åpningsbalanse korrigert

274 878

Avgang

1 378 191

123

-123

210 958

1 378 069

399 985

7 027 522

242 587

35 437

9 150

287 173

-3 396

-8 904

-53 925

179 653

-287 205

88 729

18 823

0

4 903 996

166 339

4 763 633

-2 335

Fra anlegg under utførelse
Anskaffelseskost 31.12.16

272 542

-39 290

7 027 522
0

1 498 838

419 055

7 260 771

-1 066 397

-326 008

-3 821 548

-8 776

-48 007

-3 473

-263

-60 519

263 767

2 426 845

Årets ordinære avskrivninger

428 969

92 784

3 378 704

-145 137

-74 253

-24 504

-243 894

-28 128

-3 396

-8 486

-40 011

Avgang akk.avskrivninger

166 339

Helseforetaket benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

*Bygninger      
20-60 år
*Medisinsk-teknisk utstyr      
3-15 år
*Annet utstyr, inventar og transportmiddel        
3-15 år
*Personalboliger
Avskrives ikke
*Tomter
Avskrives ikke

Herav finansiell leie

Tomter og
boliger

Bygninger

Anlegg under
Medisinsk- Transportmidl. Sum varige
utførelse teknisk utstyr
og annet driftsmidler

Bokført verdi 31.12

54 894

15 729

70 623

Årets ordinære avskrivninger

-4 715

-2 740

-7 455

2 027

2 020

Hvilket år kontrakten(e) utgår
Vestre Viken HF

Tomter og
boliger

Bygninger

Leiebeløp

Anlegg under
Medisinsk- Transportmidl. Sum varige
utførelse teknisk utstyr
og annet driftsmidler
909

16 747

0-5 år

3-5 år

Varighet (år)
Vestre Viken HF
(Alle tall i NOK 1000)

Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden er beregnet til:
* Anlegg under utførelse
Avskrives ikke
* Programvare
5 år
(Alle tall i NOK 1000)
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399 985

-2 429 144

Akkumulerte avskrivninger 31.12.16
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.16

Anlegg under
Medisinsk- Transportmidl. Sum varige
utførelse teknisk utstyr
og annet driftsmidler
210 835

Tilgang

Operasjonell leasing/leieavtaler

NOTE 9 - IMMATERIELLE DRIFTSMIDLER

Tomter og
boliger

Korrigeringer IB

Balanseført verdi 31.12.16

Kostnader til forskning :
- somatikk
- psykisk helsevern
- TSB
Sum kostnader til forskning
Kostnader til utvikling :
- somatikk
- psykisk helsevern
- TSB
Sum kostnader til utvikling
Sum kostnader forskning og utvikling

Immaterielle driftsmidler

Varige driftsmidler
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17 656

NOTE 14 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD

NOTE 11 - EIERANDEL I DATTER- OG TILKN. FORETAK
Eierandeler
Investeringer i andre aksjer og andeler
Andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP
Sum investeringer i andre aksjer og andeler

2016

2015

0
335 117
335 117

0
317 008
317 008

Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får tildelt aksjer.

Likviditet
Innestående skattetrekksmidler
Andre bundne konti
Sum bundne bankinnskudd
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet
Sum bankinnskudd og kontanter

2016

2015

173 827
5 395
179 222
557
179 780

170 281
8 482
178 764
552
179 315

Vestre Viken har en kredittramme på 1615 millioner kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 1 183,6 millioner kroner.

(Alle tall i NOK 1000)

Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst og i foretaksgruppen.
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 12 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG GJELD
Finansielle anleggsmidler og gjeld

2016

2015

Finansielle anleggsmidler
Lån til foretak i samme foretaksgruppe
Sum finansielle anleggsmidler

770 491
770 491

668 863
668 863

NOTE 15 - EGENKAPITAL
Egenkapital

Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år

346 678
70 231
416 909
160 107

385 292
33 491
418 783
196 221

(Alle tall i NOK 1000)

Inngående balanse 1.1
Korrigeringer IB, spesifiser nedenfor
Åpningsbalanse korrigert
Egenkapitaltransaksjoner, spesifiser nedenfor
Årets resultat
Egenkapital 31.12.16

NOTE 13 - KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER
2016

2015

29 403
127 155
7 492
24 353
188 403

27 351
69 631
6 498
25 088
128 568

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1.
Årets endring i avsetning til tap på krav
Avsetning for tap på fordringer 31.12
Årets konstanterte tap

-4 830
-1 950
-6 780
3 833

-3 950
-880
-4 830
3 276

Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer
Forfalte fordringer 1-30 dager
Forfalte fordringer 30-60 dager
Forfalte fordringer 60-90 dager
Forfalte fordringer over 90 dager
Kundefordringer pålydende 31.12

13 089
4 411
2 940
1 815
7 148
29 403

18 277
2 414
759
852
5 049
27 351

Fordringer
Kundefordringer
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.)
Øvrige kortsiktige fordringer
Fordringer

(Alle tall i NOK 1000)
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Annen
egenkapital

100

3 510 975

-249 979

3 261 096

100

3 510 975

-249 979

3 261 096

3 510 975

155 801
-94 177

155 801
3 416 897

100

(Alle tall i NOK 1000)

Fordringer

Annen
innskutt
egenkapital

Foretakskapital
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Total
egenkapital

NOTE 16 - PENSJONER FORTS.

NOTE 16 - PENSJONER
Pensjoner

2016

2015

Vestre Viken HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 30 321 personer, hvorav 7 306 er yrkesaktive, 16 887 er oppsatte og 6 128
er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter sluttlønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser.  
Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom
pensjonsordningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for
sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK (Statens Pensjonskasse), PKH (Pensjonskassen for helseforetakene i
hovedstadsområdet) og Oslo pensjonsforsikring AS.
I tillegg til den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP) til aldersgruppen
62 til og med 66 år. AFP etter 65 år er dekket med tilskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte ”multiemployer plan”.
				
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse
Pensjonsmidler
Netto pensjonsforpliktelse
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse
Ikke resultatført tap/(gev) av estimat- og planavvik inkl aga
Netto balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgift

13 795 271
-11 830 808
1 964 463
279 969
-3 793 582
-1 549 149

12 942 782
-10 644 751
2 298 031
574 199
-4 466 859
-1 594 630

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inkl aga
Herav balanseført netto pensjonsmidler inkl aga

6 458
1 555 608

6 138
1 600 768

Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen
Årets brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Administrasjonskostnad
Netto pensjonskostnad inkl adm.kost
Aga netto pensjonskostnad inkl adm kost
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst)
Resultatført planendring
Årets netto pensjonskostnad

584 681
360 986
945 667
-366 948
23 962
602 681
91 680
207 049
32 031
70 857
1 004 297

684 931
341 499
1 026 430
-321 405
27 954
732 979
103 320
435 110
64 136
0
1 335 545

2,6
3,6
2,5
1,48
2,25

2,7
3,3
2,5
1,48
2,25

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning på pensjonsmidler
Årlig lønnsregulering
Årets pensjonsregulering
Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Pensjonskostnaden for 2016 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse.
Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2016 basert på de økonomiske forutsetningene som er
angitt for 2016. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2016 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene
pr. 31.12.2016. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon.

Forutsetninger
Anvendt dødlighetstabell
Forventet uttakshyppighet AFP
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år
Sykepleiere
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år
Sykehusleger
Fellesordning

2015

K2013BE
15-46%

K2005
15-46%

<20
20,00

20-23
8,00

24-25
6,00

26-30
6,00

31-45
4,00

46-50
1,00

>50
0,00

<20
20,00
20,00

20-23
20,00
15,00

24-25
15,00
10,00

26-30
8,00
7,50

31-45
5,00
5,00

46-50
2,00
2,00

>50
0,00
0,00

(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 17 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER		
Forpliktelser
Tariffestet utdanningspermisjon
Investeringstilskudd
Avsetning for pasientskadeerstatning
Sum avsetning for forpliktelser

2016

2015

38 438
64 320
1 572
104 330

40 341
64 879
0
105 220

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 554 overlegeårsverk. Uttakstilbøyeligheten er satt til 43 % for overlegestillingene.
Overordnede leger og spesialister i Vestre Viken HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon hvert femte år.
Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avsettes som en langsiktig forpliktelse
etter hvert som retten opparbeides.  Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt mellom de
enkelte avdelinger i foretakene.				
Pasientskadeerstatning kostnadsføres løpende gjennom året.
I årene 2012-2016 er det kostnadsført totalt
Herav kostnadsført i 2016
Gjennomsnitt for årene
Ved beslutning i pasientskadenemnda påføres Vestre Viken en egenandel på 100

2016
16 498
4 398
3 300

(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 18 - KORTSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst
Påløpte feriepenger
Påløpte lønnskostnader
Annen kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
(Alle tall i NOK 1000)

Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene benyttet forutsetninger som i pensjonskassens
forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

34

2016

35

2016

2015

139 007
1 372 629
452 828
129 350
80 179
2 173 992

125 076
1 434 180
438 415
110 245
83 342
2 191 258

NOTE 21 – ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR

NOTE 19 - EIERS STYRINGSMÅL
Styringsmål
Årsresultat
Endrede pensjonskostnader som er blitt hensyntatt i resultat
Resultat jf økonomiske krav fra HOD
Resultatkrav fra HOD
Avvik fra resultatkrav

2016

2015

2002-2016

155 801

226 833

155 801
150 000
5 801

226 833
200 000
26 833

1 330 904
-372 000
958 904
1 302 600
-343 696

(Alle tall i NOK 1000)

Nærstående parter

Transaksjoner
Transaksjoner med andre helseforetak er i
hovedsak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det
vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og som
på grunn av midlertidig opphold, fritt sykehusvalg
eller manglende kompetanse eller kapasitet i eget
foretak får behandling i et annet helseforetak innen
regionen, i en annen region eller ved private
sykehus som vår eller andre helseregioner har
avtale med. Henviser for øvrig til note 3 for
ytterligere detaljer.

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter
og avtaler om tilsyn / legemiddelkontroll fra
Sykehusapotekene på 262 millioner kroner.
Inntekter knyttet opp mot Sykehusapotekene
beløper seg til 3,3 millioner kroner og gjelder
hovedsakelig leie/lokaler med tilhørende
tjenester. Videre er det ordinære kjøp av medisinsk
forbruksmateriell fra den regionale leverandøren
Forsyningssenteret 97,5 millioner kroner og kjøp
av IKT- og HR tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner på 366 millioner
kroner. Salg av tjenester til Sykehuspartner beløper
seg til 2,5 millioner kroner. Forsyningssenteret er
en avdeling innunder Helse Sør-Øst.

Det er etablert rutiner som skal bidra til å sikre at
ansatte som er ansvarlig for, eller har innflytelse
på inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller
salgsavtaler ikke sitter med verv eller har andre
relasjoner til leverandører eller kunder mv som kan
tenkes å komme i konflikt deres rolle i foretakene.

Vestre Viken definerer personer i stillingene
administrerende direktør, viseadministrerende
direktør, fagdirektør, økonomidirektør og
klinikkdirektører som ledende ansatte.

Vestre Viken følger retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper
(fastsatt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011)
hvor hovedprinsippet er at:

NOTE 20 – NÆRSTÅENDE PARTER

Vestre Viken er 100 prosent eid av Helse Sør-Øst.

Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Kartlegging av verv
Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon av styremedlemmers og ledende ansattes verv
som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner
som foretaket har til andre aktører:

•
		
		
		
•
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		

En av foretakets ledende ansatte er
nestleder i Pensjonskasse for helseforetak
i hovedstadsområdet (PKH) og en er
varamedlem i samme styret.
En av foretakets ledende ansatte er
styremedlem i styret for Sykehuset Østfold og
en er styreleder i «Voksne for barn».
En ledende ansatt er styreleder i Vestviken
110 IKS samt nestleder i styret for Modum
Bad. Vestre Viken og Modum Bad har en årlig
avtale vedrørende kjøp av psykiatriske
tjenester for voksne. Midler til dette tildeles
Vestre Viken fra Helse Sør-Øst. Kjøp av disse
tjenestene utgjorde 6,1 millioner kroner i
2016.
Ledervervet til styret i henholdsvis
Emma Hjorts Boligstiftelse og Blakstad
Boligstiftelse innehas også av en ledende
ansatt i foretaket. For sistnevnte stiftelse er
den totale omsetningen i regnskapsåret på
0,5 millioner kroner.

•
		
		
		
		
		

Lederlønningene i selskaper med helt
eller delvis statlig eierskap skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende
sammenlignet med tilsvarende selskaper.
Selskapene skal bidra til moderasjon i
lederlønningene.

Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken
16. februar 2012, jf aksjelovens § 6-16a med
virkning for regnskapsåret 2012.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016
Følgende er praksis og anbefales videreført:
•
		
		
		
•
		
		
		

Lønnsoppgjøret i Vestre Viken har skjedd
samlet, med unntak av administrerende
direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte
av styret.

Ledere på nivå 2, det vil si de som rapporterer
til administrerende direktør, har blitt
lønnsvurdert av administrerende direktør.
Samtlige av disse er unntatt overenskomst.

Generelle forhold
• Lederlønningene skal være konkurranse		 dyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet
		 med tilsvarende virksomheter med samme
		 kompleksitet.
• Hovedelementet i en kompensasjonsordning
		 skal være den faste grunnlønnen.
• Kompensasjonsordningene skal utformes slik
		 at lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne
		 forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke.
• De enkelte elementer i en lønnspakke skal
		 vurderes samlet, med fast lønn og andre goder
		 som pensjoner og sluttvederlag som en helhet.
		 Styret skal ha en oversikt over den samlede
		 verdi av den enkelte leders avtalte
		 kompensasjon.
• Administrerende direktørs godtgjørelse
		 fastsettes av styret.
• Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke
		 gir uheldige virkninger for helseforetaket eller
		 svekker dets omdømme.
• Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt
		 godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i
		 samme foretaksgruppe.
• Variabel lønn skal ikke benyttes ved
		 fastsettelse av lederlønn.

Pensjonsytelser
• Pensjonsvilkår skal være på linje med andre
		 ansattes vilkår i Helse Sør-Øst.
• I den grad det avtales lavere pensjonsalder
		 enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal
		 pensjonsalderen som hovedregel ikke settes
		 lavere enn 65 år.
• For Helse Sør-Øst skal samlet pensjons		 grunnlag ikke overstige 12 G.

Ingen av ovennevnte anses som en utfordring i
forbindelse med kartleggingen.

Utover dette er det ingen ledende ansatte eller
styremedlemmer i Vestre Viken som har roller,
ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i
konflikt med relasjoner foretaket har til andre
aktører.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Årsresultat
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt
Endring i omløpsmidler
Endring i kortsiktig gjeld
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning
Inntektsført investeringstilskudd
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

2016

2015

155 801
-20 983
243 945
0
0
-197 722
13 706
45 480
-7 539
232 688

226 833
-49 700
226 896
1 073
25 460
-121 740
-739 124
589 222
-7 776
151 143

34 898
-287 173
-18 109
-270 385

128 147
-294 469
-44 989
-211 311

-5 230
6 981
36 410
38 161

43 998
8 865
-1 215
51 649

464
179 315
179 780

-8 519
187 834
179 315

-431 408
-251 629
-1 615 000
179 780

-985 832
-840 008
-2 191 700
179 315

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Innbetaling av investeringstilskudd
Endring øvrige langsiktige forpliktelser
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Netto endring i likviditetsbeholdning
Likviditetsbeholdning pr 01.01.
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12
Ubenyttet trekkramme 31.12
Likviditetsreserve 31.12
Innvilget trekkramme 31.12.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
(Alle tall i NOK 1000)
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Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram virksomhetsrapport for februar i tråd med styrets årshjul.
Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 28. februar
2017 er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

19 777

42 507

265 000

Mål

22 083

44 167

265 000

Avvik

-2 306

-1 660

I fjor

5 129

13 676

155 801

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

Virkelig

8 761

18 262

105 224

Mål

8 890

17 802

105 224

Avvik

-129

460

-0

I fjor

8 340

17 028

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

22 265

46 585

254 300

Mål

21 318

46 494

254 300

Avvik

947

91

0

I fjor

20 923

40 991

240 123

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

Virkelig

56

55

58
58

Mål

58

58

Avvik

-2

-3

0

I fjor

59

61

59

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

Virkelig

46

47

45

Mål

45

45

45

Avvik

1

2

0

I fjor

52

51

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,8 %

0,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,8 %

0,9 %

0,0 %

I fjor

0,3 %

0,3 %

0,8 %

Virkelig

1,9 %

1,9 %

0,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

1,9 %

0,0 %

I fjor

2,7 %

2,6 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 112

7 096

7 180

Mål

7 092

7 078

7 153

Avvik

20

18

27

I fjor

7 093

7 056

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,2

8,2

7,1

Mål

7,6

7,6

7,1

Avvik

0,6

0,6

0,0

I fjor

7,4

7,4

7,4

Virkelig

2 525

5 174

24 883
24 883

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)
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Denne måned

Mål

1 893

3 670

Avvik

632

1 504

0

I fjor

2 415

4 935

4 935
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Økonomi
Resultat fra ordinær drift pr februar viser et overskudd på 42,5 MNOK, som er 1,7 MNOK bak
budsjett. Resultat i februar måned isolert viser et overskudd på 19,8 MNOK, som er 2,3 MNOK
bak budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et
overskudd på 22,1 MNOK per måned. Resultatet hittil i år er 28,8 MNOK foran samme periode i
fjor.
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De fleste klinikker viser pr februar resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett. Klinikk
for psykisk helse og rus og intern service har negative budsjettavvik. De fleste klinikker har
negative avvik i februar måned isolert sett.
Aktivitet

DRG-poeng somatikk
Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 460 poeng foran budsjett.
Dette er 1234 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 7,2 % per februar
sammenlignet med 2016.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 91 foran
budsjett hittil i år og er 5594 konsultasjoner foran samme periode i fjor. Dette er 0,2 % foran
plan. Veksten i antall konsultasjoner i forhold til samme periode i fjor er 13,6 %.
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 47 dager, noe over målet på
45 dager. Gjennomsnittlig ventetid er imidlertid 4 dager mindre enn samme periode i fjor,
utviklingen går således i positiv retning.
Fristbrudd
Fristbrudd hittil i år er på 0,9 %. Det vurderes som akseptabelt, men målet er å ligge noe lavere.

Korridorpasienter
I februar er det registrert 1,9 % korridorpasienter som forrige måned. Andelen både i januar og
februar har vært lavere enn i fjor selv om aktiviteten har vært høyere. Her går således også
utviklingen i riktig retning, selv om målet er et godt stykke unna. Tiltakene anbefalt av
konsernrevisjonen følges opp.
HR

Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i mars er 7112. Dette er 20 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i
år er det 18 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,6 % mot fjoråret.

Sykefravær
Sykefraværet i januar er på 8,2 %. Dette er høyere enn målet for perioden, og høyere enn ved
samme periode i fjor.

Sykefraværet for 2016 ble på 7,4 %, som er noe høyere enn målet på 7,1 %. Sykefraværet økte
mye på slutten av året grunnet influensa og omgangssyke. For 2017 er det som mål at
sykefraværet skal være på 7,1 %.

AML-brudd
AML brudd er nytt parameter i måltavlen. AML brudd i februar 2017 viser at Vestre Viken ligger
på samme nivå som i februar 2016, men er et stykke unna målet om en reduksjon på 25 %. Det
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er igangsatt en prosess i klinikkene for å øke innsatsen med å redusere AML brudd, og i de
seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i antall brudd.
Andre forhold

Pensjonskostnader – ny aktuarberegning
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2017, som gir en total reduksjon i
pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Det er endret forutsetninger for rente som er årsaken til
pensjonskostnadsreduksjon. 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. Den økonomiske effekten skal
bidra til å bringe økonomien i balanse.

Administrerende direktørs vurderinger
Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til februar resultatet. På noen områder er estimater lagt til
grunn både når det gjelder inntekts- og kostnadsutviklingen.

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.

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. Dette ved å redusere døgnplassene
samtidig som pasientbehandlingen dreies mot ambulante team og poliklinikk. Det vises til sak
17/2017, Status for klinikk psykisk helse og rus (PHR).

Ventetid og fristbrudd er i samsvar med de mål som er satt for 2017. Det har vært 1,9 %
korridorpasienter i februar. Dette er en betydelig nedgang sammenlignet med februar i fjor der
nivå var på 2,7 %.
Sykefraværet har vært betydelig høyere i oppstart av 2017 enn ved samme periode i 2016 som
var vesentlig lavere enn tidligere år. Det vil bli utarbeidet en mer detaljert analyse som skal
fremlegges fra HAMU 5. april og som vil følge virksomhetsrapporteringen for mars.
Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr 28. februar til orientering.
Vedlegg:
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1. Virksomhetsrapportering pr februar 2017
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Virksomhetsrapportering
pr februar 2017
Vedlegg til styresak 16/2017
Vestre Viken
Pr 15.mars 2017

Innhold
Presentasjonen viser utvikling og økonomisk
status pr februar 2017
• Resultat
• Aktivitet
• HR
• Styringsparameter
• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ

2

Vestre Viken HF
1

2

Måltavle
VVHF
pr
februar
2017

3

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Hittil i år

19 777

42 507

265 000

Mål

22 083

44 167

265 000

Avvik

-2 306

-1 660

I fjor

5 129

13 676

155 801

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

Virkelig

8 761

18 262

105 224

Mål

8 890

17 802

105 224

Avvik

-129

460

-0

I fjor

8 340

17 028

101 765

AKTIVITET PHR
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

22 265

46 585

254 300

Mål

21 318

46 494

254 300

Avvik

947

91

0

I fjor

20 923

40 991

240 123

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

Virkelig

56

55

58

Mål

58

58

58

Avvik

-2

-3

0

I fjor

59

61

59

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

Virkelig

46

47

45

Mål

45

45

45

Avvik

1

2

0

I fjor

52

51

47

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,8 %

0,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,8 %

0,9 %

0,0 %

I fjor

0,3 %

0,3 %

0,8 %

Virkelig

1,9 %

1,9 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

1,9 %

0,0 %

I fjor

2,7 %

2,6 %

1,7 %

HR
Brutto månedsverk
(tom neste måned)
ANTALL

Virkelig

7 112

7 096

7 180

Mål

7 092

7 078

7 153

Avvik

20

18

27

I fjor

7 093

7 056

7 153

HR
Sykefravær i PROSENT

Virkelig

8,2

8,2

7,1

Mål

7,6

7,6

7,1

Avvik

0,6

0,6

0,0

I fjor

7,4

7,4

7,4

Virkelig

2 525

5 174

24 883

Mål

1 893

3 670

24 883

Avvik

632

1 504

0

I fjor

2 415

4 935

4 935

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
AML brudd
ANTALL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Virkelig

(etterskuddsvis)
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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 12,1 MNOK.
4

Resultat

•

•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 54,6 MNOK. Resultat hittil i år er 10,5
MNOK foran budsjett, inklusiv redusert pensjonskostnader på 12,1 MNOK. Resultat
fra ordinær drift er 1,7 MNOK bak budsjett, og er 28,8 MNOK foran februar i fjor.
Resultat i februar fra ordinær drift er 2,3 MNOK bak budsjett.
5

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.

6

Prognose for året
pr februar 2017

Avviks
%

Budsjett
2017

Estimat
2017

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

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

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

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

1 013 049
579 666
24 865
5 692 065
253 872
856 607
8 293
8 428 417

Resultat fra ordinær drift

- 265 000

- 265 000

- 265 000

- 72 766
- 337 766 -22 %

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Redusert pensjon (jan.aktuar)
Resultat

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

Resultatprognose pr februar 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.
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Brutto månedsverk 2017
• Brutto månedsverk er 17
over plan hittil i 2017

• Brutto månedsverk i
mars er 19 over plan, og
19 over samme periode i
fjor

pr mars

Jan

Feb

Sum VVHF 2017

7 106

7 071

7 112

4

-35

41

7 073

7 070

32

Endring fra forrige måned
Plan 2017
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2016
Endring i år ift samme periode

Mar

Hittil
i år

• Brutto månedsverk i
mars er 41 månedsverk
mer enn i februar

Endring
ift hittil i fjor

7 096

41

7 092

7 079

17

0

19

17

7 045

7 029

7 093

7 056

61

42

19

41

41

8

Sykefravær totalt VVHF

• Sykefravær i januar 2017 var 8,2 %, som er over plan og høyere enn
samme periode i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.

9

Budsjettavvik per klinikk

•
•

Det er klinikk for psykisk helse og rus, intern service og fellesøkonomi som har
underskudd pr februar 2017
Årsaken til avviket i klinikk for psykisk helse og rus er knyttet til overforbruk på
lønnsområdet og lavere ISF-inntekter enn forutsatt, i klinikk for intern service
er det forsinket effekt av tiltak

10

Aktivitet – somatikk

• Pr februar er det inntektsført totalt 19 940 DRG-poeng. Dette er
561 flere poeng enn budsjettert.
• Alle klinikker viser positivt avvik mot budsjett pr februar.
• Aktivitet pr februar i år er foran samme periode i fjor.

11

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

Antall DRG-poeng i februar er bak budsjett men høyere enn i februar i fjor.
Antall DRG-poeng pr februar er foran budsjett.

12

Polikliniske konsultasjoner totalt
Psykisk helse og rus

Totale antall polikliniske konsultasjoner i februar er høyere enn budsjett.
Pr februar er antall polikliniske konsultasjoner 0,2 % over budsjett.

13

Prioriteringsregel – poliklinisk aktivitet
Pr februar
Hittil i år

Hittil i fjor

Endring
fra i fjor

Budsjett
hittil i år

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner

•

•

Somatikk

69 165

64 844

6,7 %

66 453

4,1 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

22 260
18 352
5 973
46 585

20 670
15 361
4 960
40 991

7,7 %
19,5 %
20,4 %
13,6 %

23 613
17 018
5 863
46 494

-5,7 %
7,8 %
1,9 %
0,2 %

Hittil i år er aktiviteten for somatikk 4,1 % foran budsjett, og for psykisk
helse og rus 0,2 % foran budsjett. Både Barne- og ungdomspsykiatri og rus
behandling viser et positiv avvik mot budsjett pr februar.
Polikliniske konsultasjoner har vokst med 13,6 % i PHR vs. 6,7 % i
somatikk. Alle områder innenfor PHR viser større vekst i forhold til
samme periode i fjor enn somatikk.

14

Produktivitet somatikk totalt
Produktivitet målt som
antall DRG pr årsverk er på
2,59 pr februar. Dette er
høyere enn budsjettert
produktivitet på 2,52
DRG/årsverk.

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

Pr februar i fjor var det 2,56
DRG/årsverk.
Hittil
i fjor

Hittil
i år

Budsjett
hittil i år

6 988,0 7 109,8 7 082,2
17 884,2 18 441,3 17 880,8
2,56
2,59
2,52
1,3 %
-1,3 %

Faktisk ift
budsjett

27,6
560,5
0,07
2,7 %

I fjor
totalt

Budsjett
i år

42 826,2 42 980,2
102 256,1 105 752,3
2,39
2,46
3,0 %
15

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.

16

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp
Psykisk helse og rus

•
•

Mål for ventetid innenfor PHR er 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid
hittil i år er 47 dager. Total ventetid i februar måned er 46 dager.
Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid i VOP 37 dager, BUP er 53 dager og
TSB er på 51 dager. BUP og TSB har ventetider som er lenger enn mål.
17

Andel fristbrudd avviklet

Andel fristbrudd denne måned var på 0,8 %. Dette er 0,5 % mer enn i
februar i fjor, men 0,1% lavere enn i januar (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 1,9 % denne måned.
Andel i samme periode i fjor var på 2,7 %.
Mål for korridorpasienter er 0%.

19

Andel epikriser sendt innen 7 dager

Andel epikriser sendt innen 7 dager er 87 % denne måned. Målet er 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.

20

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er 89
% i januar. Målet er 90 %.
Andel timeavtale rapporteres etterskuddsvis en måned.

21

Antall ventende over 1 år totalt

Antall ventende over ett år er 20 denne måned. Dette er 89 mindre enn i
februar i fjor, og 2 mindre enn januar.
Gjennomsnitt i 2016 er 69.

22

•
•

•• • VESTRE VIKEN

Beleggsprosent somatikk og PHR
100 %
91%
90%
• 2016-02
80%

75 o

• 2016-03
• 2016-04

70%

• 2016-05
60%

• 2016-06
• 2016-07

50%

• 2016-08
40%

• 2016-09
• 2016-10

30%

• 2016-11
2016-12

20%

2017-01
10 %

2017-02

O%

PHR

Somatikk

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

88 %
66 %

91 %
68 %

87 %
67 %

88 %
67 %
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Utskrivningsklare pasienter

•
•

Grafene viser antall liggedøgn
fakturert kommunene
Antall fakturerte døgn er totalt
252 flere enn på samme tid i fjor.
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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 februar var trekk på kassekreditt på 1,1 MMNOK. Dette er
521 MNOK mindre enn driftskredittrammen på 1,615 MMNOK, men 188
MNOK mer enn budsjettert.
26

AML-brudd

Mål for året er en reduksjon på 25% i forhold til i fjor.
I februar er antall AML-brudd lavere enn i januar, men høyere enn mål.
Antall AML-brudd i februar er på samme nivå som i februar i fjor.
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Mediedekning for Vestre Viken – februar 2017

Dato:
Saksbehandler:

20.03.2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Status klinikk for psykisk helse og rus (PHR)
Møte
Styremøte

Saksnr.
17/2017

Møtedato
27.03. 2017

Forslag til vedtak
Styret drøfter saken.

Drammen, 20. mars 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
Styret er orientert om omfattende omstilling i PHR i 2017, både i arbeid med
prioriteringsregelen, de økonomiske utfordringer og avvikling av Lier sykehus.
Saksutredning
Administrerende direktør vil i tillegg til virksomhetsrapporten fremme statusrapporter til styret
for klinikken i kommende styremøter.

I møte i april vil administrerende direktør presentere tiltak for kostnadsreduksjoner slik at
budsjettrammen kan overholdes. I tillegg vil økonomisk langtidsplan (ØLP) omhandle
utviklingen i PHR.

I møte i mai skal styret ha første temamøte om Utvikling- og strategiplan 2035. Utfordringsbildet
i psykisk helse og rus vil være et av temaene.

I møte i juni vil status for prioriteringsregelen og eventuelt budsjettkorreksjoner bli tatt opp i 1.
tertialrapport.

I løpet av høsten vil arbeidet med Utvikling- og strategiplan 2035 og budsjett 2018 i betydelig
grad involvere styret i utvikling av klinikkens tjenestetilbud.

Administrerende direktørs vurderinger
Det er viktig at styret følger tett utviklingen i PHR i 2017, og at det er en konkret framdriftsplan
for det.
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret drøfter saken.
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Dato:
10. mars 2017
Saksbehandler: Kirsten Hørthe

NOTAT
Til: Administrerende direktør
Fra: Klinikkdirektør Kirsten Hørthe

Oppslag i A-magasinet og Aftenposten om psykiatri og Drammen DPS - til
orientering
Bakgrunn
Bakgrunnen for oppslagene i dagens A-magasin og Aftenposten er boken “Tvang og tvil” som
overlege Marianne Mjaaland, ved Drammen DPS, utgir på Kagge forlag i disse dager.
Temaene i boken er norsk psykiatri generelt og hennes opplevelser av arbeidsforhold og
pasientbehandling ved blant annet Lier, Blakstad og Drammen DPS spesielt.
Pasienthistorier og kollegaforhold er omtalt (men omarbeidet og anonymisert).

A-magasinet har i forbindelse med boka intervjuet Mjaaland (Overlege sykmelder psykiatrien –
dagens utgave). I tillegg omtales forhold ved Drammen DPS spesielt i et oppslag som etter det
foretaket har fått vite, kommer i morgen, lørdag.

I begge saker er foretaket kontaktet av Aftenposten med mulighet for å gi tilsvar. Når det gjelder
A-magasinet, har klinikken gitt en kort uttalelse med sitat fagsjef Torgeir Vethe.
Når det gjelder oppslaget som kommer i avisens lørdagsutgave om Drammen DPS,
har foretaket sendt et lengre og mer utfyllende skriftlig svar på spørsmål fra avisen. Der er
klinikkdirektør Kirsten Hørthe sitert.

Hovedmålet med foretakets tilsvar er i tillegg til å svare på de spørsmål som er stilt, å nyansere
bildet Mjaaland tegner av forholdene og spesielt beskrivelsen rett etter oppstart av
Akuttseksjonen ved Drammen DPS. Hvor mye av det foretaket har formidlet som vil bli gjengitt
på trykk er det vanskelig å forutsi.

Det klinikken vet er at Mjaaland i artikkelen er kritisk til mange sider av driften, spesielt ved
Akuttseksjonen der hun fungerte som overlege i en periode i 2013/14. Hun er i dag ansatt ved
poliklinikken på Drammen DPS.
I samme reportasje omtales et selvmord ved akuttseksjonen i 2014. Etter det klinikken vet er
det uttalelser fra pårørende om tragedien det var å miste noen, og at pårørende mener at det
kunne vært avverget. Helsetilsynet fant ikke kritikkverdige forhold da saken ble gjennomgått,

men NPE (Norsk pasientskadeerstatning) ga pårørende medhold.

Fylkeslegen i Buskerud har også en kort kommentar i reportasjen. Denne vil, dersom den
kommer med i endelig versjon av reportasjen, underbygge det klinikken har svart.

Klinikkdirektøren ønsker med dette å orientere administrerende direktør om fakta og
situasjonen for Drammen DPS før saken blir publisert i lørdagens utgave av Aftenposten på nett
og papir.
Saksutredning

Etableringen av Akuttseksjonen i Drammen DPS var en del av en større endring i Klinikk for
psykisk helse og rus (2013) - orientert om i styremøte 26.08. 2013.

Bakgrunnen for etableringen var føringer fra helsemyndighetene, blant annet gjennom
oppdragsdokument, om å overføre deler av de akuttpsykiatriske oppgavene fra sykehuspsykiatri
til DPS. I tråd med dette skulle tilbudene desentraliseres ved å styrke kompetansen ved DPS-ene
og oppgaver skulle overføres fra sykehus til DPS. Et sentralt mål var bedre tilgjengelighet for
pasientene.

Klinikk for psykisk helse og rus etablerte ny akuttberedskap ved alle de fem DPS-ene i Vestre
Viken i 2013. Det har vært diskusjon i fagmiljøene om dette er hensiktsmessig. Klinikk for
psykisk helse og rus skiller seg således ikke ut fra klinikker i andre helseforetak. Det har vært
debatter og faglig uenighet om omfang og tempo i omleggingen fra de tradisjonelle lukkede
sengeavdelingene til frivillig akutt behandling i et DPS.

Om etablering av akuttseksjonen
Akuttseksjonen i Drammen DPS ble etablert blant annet ved å overføre en akuttpost fra
Psykiatrisk avdeling Lier til Drammen DPS. Den ble slått sammen med akutt ambulant team og
medarbeidere fra poliklinikken i Drammen DPS. Seksjonen er på Lier og blir flyttet sammen med
øvrig døgnseksjon på Thorsberg i løpet av 2017. Det er som kjent prosjektert nybygg på
Thorsberg for Drammen DPS.
Lederbytter
Etableringen av akuttseksjonen ble planlagt av daværende avdelingssjef som flyttet før
igangsetting av det nye tilbudet. Frem til ny avdelingssjef tiltrådde fungerte en erfaren psykiater
som leder. Hun hadde hatt funksjonen som stedfortreder. Denne perioden varte ca 3 måneder.
Ny avdelingssjef begynte på samme tidspunkt som akuttseksjonen åpnet.

Etableringen av den nye Akuttseksjonen ved Drammen DPS hadde utfordringer knyttet til
rekruttering av nødvendig spesialistkompetanse. Det var derfor nødvendig å benytte beordring i
perioder. Dette for til enhver tid å kunne oppfylle krav til forsvarlig bemanning. Seksjonen ble
også forsterket ved utlån av to spesialister fra to av de andre DPS-ene.

Klinikken har i forbindelse med reportasjen i Aftenposten gjennomgått de avviksmeldingene
som er gitt av ansatte om HMS (helse, miljø, sikkerhet) og driftsrelaterte forhold for
Akuttseksjonen Drammen DPS.
Klinikken finner én konkret melding som handler om for lite bemanning. De resterende
avviksmeldingene (19 stk) handler om medisiner, IKT, bestilling av mat og andre praktiske ting.
De fleste av disse meldingene er kommet de to første årene (2013 og 2014).

Fra 2013 til 2017 er det meldt 4 selvmord fra Akuttseksjonen i Drammen DPS.
Det ble sendt en bekymringsmelding fra to ansatte til fylkeslegen i 2014. Denne har
klinikkledelsen ikke sett. Bekymringsmeldingene omhandlet kvaliteten på tilbudet.
Fylkeslegen vurderte at det ikke var grunnlag for å gå videre med saken.

I forbindelse med mediesaken er foretaket blitt spurt om ledelsen kjenner seg igjen i
beskrivelsen som gis av forholdene på Akuttseksjonen.
Her er bakgrunn for klinikkens svar:
Alle innspill Mjaaland har gitt om forhold som hun mener er kritikkverdige, er tatt opp og
vurdert. Noen innspill er ikke tatt til følge, mens andre forslag er hensyntatt og har bidratt til
bedre tjenester.
Et av innspillene er svar på en mail sendt fra ledelsen om aktuelle temaer til et gruppeintervju av
overlegene i Drammen DPS i forbindelse med evalueringen av Akuttseksjonen. I dette intervjuet
ble punktene fra overlegene gjennomgått sammen med dem. Status høsten 2016 var at punktene
har tiltak knyttet til seg, men legegruppen fastholdt at ledelsen burde ha lyttet mer og gjort mer,
spesielt under oppstarten av akuttseksjonen.

Noen av utfordringene med driften av akuttseksjonen mener klinikken også dels skyldes at
virksomheten har vært lokalisert på flere steder, og dels at bygningsmessige forhold har vært
krevende.

Da omorganiseringen ble evaluert i 2015, var det områder som kunne ha vært håndtert bedre.
Blant annet burde informasjonen til medarbeiderne om hva som faktisk var gjort fra ledelsens
side vært tydeligere. Et eksempel er gjennomføringen av risikoanalyser som sentrale personer i
overlegegruppen ikke var gjort tilstrekkelig kjent med.
Oversikt over noen av tiltakene iverksatt fra 2013:
Tiltak for å sikre forsvarlig pasientbehandling:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Beordret personell for å sikre spesialistkompetanse i pasientbehandling
Innhentet spesialister fra andre DPS i klinikken
Gjennomført risikoanalyser med tillitsvalgte, vernetjeneste, ledere i Drammen DPS og fra
psykiatrisk avdeling Lier og klinikkledelse
Suicid og andre alvorlige pasienthendelser blir gjennomgått av klinikkens sentrale
pasientsikkerhetsutvalg og fulgt opp i etterkant med veiledning og analyse
Forbedret rutiner og gitt opplæring til ansatte i selvmordsforebyggende arbeid
Innført nasjonalt Pasientsikkerhetsprogram knyttet til selvmordsforebygging og
overdosedødsfall og nye sjekklister for å avdekke selvmordsrisiko
Etablert Brukerråd som deltar i videreutviklingen av avdelingens tjenester inkludert
Akuttseksjonen.
Bedre møtestruktur for å sikre spesialistvurdering av pasientene
Kompetanseprogram for å sikre riktig og redusert bruk av medisiner (psykofarmaka)

Evalueringer og planlagte endringer:
•
•

Prosjektering av utbygging og nybygg for akuttseksjonen (planlagt ferdigstilt i 2017)
Evaluering av omleggingen ved de 5 DPSene (gjennomført i 2014 og 2015 )

•
•
•

•

Fylkeslegens gjennomgang av dokumentasjon av forbedringstiltak iverksatt ved
Drammen DPS. ( 2015)
Fokusgruppeintervjuer med overlegegruppen i Drammen DPS (2016)
Igangsetting av aktivitets og pasientforløpsanalyser som utgangspunkt for
dimensjonering og utvikling av tjenestene i PHR (2016 - 2019 )(foreligger omfattende
dokumentasjon av pasientflyt og forløp)
Prosjekt “Fremtidens akutt tjeneste“ i regi av Drammen DPS og i samarbeid med
klinikkledelsen (2016 og 2017)

Oppsummering
Det var uro rundt etableringen av Akuttseksjonen, men situasjonen ble fulgt nøye og tiltak ble
iverksatt.

Dato:
Saksbehandler:

Saksfremlegg

20. mars 2017
Kristine
Sahlberg/Halfdan
Aass

Forskning og innovasjon i Vestre Viken - status
Møte
Styremøte

Saksnr.
18/2017

Møtedato
27.03.16

Forslag til vedtak
Styret tar sak om forskning og innovasjon til orientering.

Drammen, 20.mars 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Styret for Vestre Viken vedtok i sak 006/2014 forskningsstrategien for Vestre Viken for
perioden 2014 – 2017. Strategien inneholder fire hovedmål for forskning og innovasjon:
• Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang.
• Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene og
skal i økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene.
• Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes.
• God forskningsformidling skal ha prioritet.
Forskningsproduksjonen i Vestre Viken måles av nasjonale institusjoner. Det gis
forskningspoeng for antall fullførte doktorgrader rapportert til NIFU (Nordisk institutt for
studier av innovasjon, forskning og utdanning) og antall vitenskapelige artikler rapportert til
Cristin (Current Research Information System in Norway) som er et forskningsinformasjonssystem for helsesektoren, instituttsektoren og universitet- og høgskolesektoren.
Saken gir en statusrapport for forskning og innovasjonsaktiviteten i Vestre Viken.

Saksutredning
Forskning og innovasjon i Vestre Viken er organisert i en forskningsenhet i stab bestående av 2,2
stillinger med systemansvar for forskning og innovasjon samt forskningsmiljøer i klinikkene.
Klinikkene har egne forskningsansvarlige. De fleste forskningsansvarlige i klinikk og stab er
aktive med egne forskningsprosjekter og dermed bidrar til forskningsproduksjonen.

Forskning
Forskningsproduksjonen i Vestre Viken er tredoblet fra 2009 til 2016 (målt i ”Cristin-poeng”/
publikasjonspoeng). I 2016 publiserte ansatte i Vestre Viken 127 vitenskapelige artikler og 4
doktorgrader ble fullført (en av dem delt med Oslo universitetssykehus). I dag har foretaket 35
doktorgradsstudenter som er oppmeldte i doktorgradsprogrammer.

Det er 54 pågående forskningsprosjekter hvor Vestre Viken er prosjekteier
(databehandlingsansvarlig), og foretaket deltar i 58 multisenterstudier hvor en samarbeidende
institusjon er prosjektansvarlig. I tillegg inkluderes en rekke pasienter i en rekke
oppdragsstudier. Det er samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. I oppdragsdokumentet fra
Helse Sør-Øst for 2017 er det et nytt mål om at 5 % av pasientene som behandles i Vestre Viken
skal inkluderes i kliniske forskningsstudier. Foretaket har i dag ikke oversikt over denne
andelen. Det arbeides med å kartlegge omfanget og vurdere tiltak som kan ivareta Helse SørØsts mål.

Av forskningstemaer med et større omfang kan nevnes forskning innen atrieflimmer
(forkammerflimmer), annen hjerteforskning, hjerneslag, schizofreni og psykose, nevrologi og
screening av tykktarmskreft.

Vestre Viken brukte 68 MNOK til forskning i 2016. Det tilsvarer 0,8 % av det totale
driftsbudsjettet til Vestre Viken og økte fra 2015 hvor det ble brukt 0,7 %. Målsetningen har
vært å anvende 1 % til forskning i løpet av inneværende strategiperiode.

Forskning finansieres både over ordinær drift og med interne og eksterne prosjektmidler som
tildeles etter søknad. De interne midlene fordeles etter kvalitetsvurdering av en ekstern komite.
I 2017 brukes det omlag 30 MNOK i prosjektmidler til forskning, en økning på 6 MNOK i løpet av
de to siste årene. I år er 15,7 MNOK eksterne midler. Den eksterne finansieringen av
forskningsmidler er økende.
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Det var totalt 59 årsverk knyttet til forskning i 2016.

I 2016 fikk Vestre Viken to nye akademiske bistillinger ved Universitetet i Oslo. Foretaket har nå
seks bistillinger ved Medisinsk Fakultet og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, hvorav
fire professorer og to førsteamanuensis-stillinger.

Som det eneste ikke-universitetssykehus i Helse Sør-Øst leder Vestre Viken regionale
forskningsnettverk med bevilgning fra det regionale foretaket, ett på brystkreft og ett innen
atrieflimmer. Hensikten med regionale forskningsnettverk er å skape gode
samarbeidsrelasjoner som skal bidra til å styrke forskningen innen et fagområde.

Forsknings- og innovasjonsstrategien vil bli revidert for perioden fra 2018 og fremover. Sentralt
i dette arbeidet er utpekning av satsingsområder for forskning i Vestre Viken. Brukere og
tillitsvalgte deltar i dette arbeidet.

Innovasjon
I Oppdrag og bestilling for 2017 anføres: «Vestre Viken skal styrke innovasjonssamarbeidet
mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for
oppfølging av Helse og Omsorg 2021-stategien». Helse og Omsorg 2021 er en nasjonal strategi
for forskning og innovasjon innen helse og omsorg.

Innovasjonsprosjekter kan ha utspring fra forskning, såkalt forskerdrevet innovasjon, eller
oppstå som ideer og løsninger fra ansatte (eller pasienter/pårørende) i helsetjenesten, såkalt
brukerdreven innovasjon. Vestre Viken har 10 pågående innovasjonsprosjekter, hvorav de fleste
er innen brukerdreven innovasjon. Trådløs overføring av bilder fra mobil røntgen, automatisk
påvisning av sykdom i tarmen, ny og bedre håndtering av trippelvarslinger innen
nødmeldetjenesten og endret forløp for bruddbehandling er noen eksempler på
innovasjonsprosjekter i Vestre Viken.
Vestre Viken bruker Inven2 som kommersialiseringsaktør for innovasjon og for
kontraktinngåelse på oppdragsforskning. Inven2 eies av Universitet i Oslo og Oslo
universitetssykehus og har avtale med alle foretak i Helse Sør-Øst.. Inven2 bistår Vestre Viken i
patentering og kommersialisering, hovedsakelig innen forskerdreven innovasjon. Vestre Viken
meldte inn 5 ideer i 2015 og 2 ideer i 2016 til Inven2, men de har ikke vært aktuelle for
kommersialisering.

Forskningsenheten har nylig startet et pilotprosjekt med et idémottak for innovasjon hvor
ansatte i Klinikk for medisinsk diagnostikk er invitert til å melde inn sine idéer som så blir
vurdert og hjulpet videre. Prosjektet, som går over et halvt år, skal gi erfaringer knyttet til
hvordan innovasjon kan understøttes i foretaket. Etter oppstart i februar er det så langt meldt
inn 12 ideer.

I forbindelse med nytt sykehus i Drammen har det vært mange innspill om styrking av
samarbeidet mellom sykehus, forskning og næringsutvikling gjennom etablering av blant annet
«cluster» etter modell av Oslo Cancer Cluster. Dette vil bli fulgt opp både gjennom
eiendomsprosjektet og i samarbeid med forskningsmiljøene i Vestre Viken. Det har også vært
dialog mellom Kongsberg sykehus og byens næringspark med tilsvarende tilnærming og
tenkning.
Administrerende direktørs vurdering
Administrerende direktørs vurdering er at forskningen i Vestre Viken viser en positiv økning i
forskningsproduksjonen og ekstern finansiering av forskningsprosjekter. Samarbeidet med
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andre forskningsgrupper både nasjonalt og internasjonalt er også økt de senere årene. Dette er i
tråd med hovedmål i forskningsstrategien.
Hovedtyngden av den medisinske forskning skjer naturlig nok ved universitetssykehusene. Det
er også viktig at foretak som Vestre Viken har sin egen forskningsstrategi, og driver forskning
med utgangspunkt i omfattende klinisk virksomhet. Det bidrar til kompetanse og fagutvikling i
eget foretak.
Innovasjon vil være spesielt på agendaen i forbindelse med nytt sykehus i Drammen.
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Dato:
Saksbehandler:

20. mars 2017
T. D. Lybeck

Saksfremlegg
Grunnavståelse ved regulering av Arnegårdsveien, Ringerike

Møte
Styremøte

Saksnr.
19/2017

Møtedato
27. 3. 2017

Forslag til 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.

Sted, 20. mars 2017
Nils Fr. Wisløff

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Saken handler om grunnavståelse av 2.188 m² som er regulert til utbedring av vei og fortau i
Arnegårdsveien og Tandbergmoveien ved Ringerike sykehus, samt en del på 229,4 m² som ble
liggende løsrevet fra sykehustomta som egen teig etter en tidligere grunnavståelse til vei.
Saken legges frem for at styret i Vestre Viken skal kunne beslutte om arealet skal avståes.

Bakgrunnen til at saken kommer opp nå er at Tandberglia boligområde skal bygges ut og deler
av sykehuseiendommen er derfor regulert til vei og fortau i reguleringsplan vedtatt av
kommunestyret i Ringerike kommune.

Saksutredning
Den 7. oktober 1963 avsto fylkesmannen på vegne av Buskerud fylke areal på “Sykehustomten”
og “Fødehjemstomten” på Ringerike sykehus til Norderhov kommune. Overdragelsen var
vederlagsfri. Arealet var regulert til veigrunn. Kommunen hadde rett til å anlegge nødvendige
skråninger og fyllinger utenfor veiprofilet.
Et hjørne av sykehustomten ble liggende som en egen teig på 229,4 m² på andre siden av veien.
Den er siden opparbeidet og benyttet av huseieren på eiendommen gnr. 37 bnr. 81 som del av
hagen.
Ringerike kommune vedtok den 26. juni 2014 en ny reguleringsplan for veien som et ledd i
utbygging av Tandberglia boligområde. Veien skal forbedres og det skal bygges fortau.

Fossen Utvikling AS i har henvendt seg til Vestre Viken med tilbud i form av en kontrakt og en
takst på det aktuelle arealet. Og eier av gnr 37, bnr 81, Arne Evenstuen har også tatt kontakt for
eventuelt å kjøpe ut teigen på 229,4 m².
Det var imidlertid en del usikkerhet omkring tomtegrenser, eieforhold og eiendommenes verdi.
Vestre Viken engasjerte derfor Wikborg og Rein advokater og OPAK AS taksering for å avklare
forholdene. Forholdene som var uklare er nå oppklart. Og verdiene er taksert.

Utvidelsen av veien og fortauet har små ulemper for Ringerike sykehus, og tiltaket vil heller ikke
medføre alminnelige eller særskilte ulemper for fremtidig utnyttelse av sykehuseiendommen.
Formålet må vurderes som samfunnsnyttig, og alternativet til frivillig avståelse av tomtegrunn
er sannsynligvis ekspropriasjon.
Vedtekter for Vestre Viken, § 10, har fastsatt at Styret kan beslutte avhending av fast eiendom
når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner. Samlet verdi av de aktuelle
eiendommene i denne saken er på mindre enn 300.000,- kroner.
De to teigene er avmerket på vedlagt kart, vedlegg 1.

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

Administrerende direktørs vurderinger
Utvidelsen av veien og fortauet har små ulemper for Ringerike sykehus, og tiltaket vil heller ikke
medføre alminnelige eller særskilte ulemper for fremtidig utnyttelse av sykehuseiendommen.
Formålet må vurderes som samfunnsnyttig, og alternativet til frivillig avståelse av tomtegrunn
er sannsynligvis ekspropriasjon.
Vedtekter for Vestre Viken, § 10, har fastsatt at Styret kan beslutte avhending av fast eiendom
når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner. Samlet verdi av de aktuelle
eiendommene i denne saken er på mindre enn 300.000,- kroner.

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at veigrunn og hageflekk avhendes etter
intern rutine i Helse Sør Øst etter beslutning i styret i Vestre Viken.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Oversiktskart Arnegårdsveien, Ringerike

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
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Dato:
Saksbehandler:

20. mars 2017
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte

Saksnr.
20/2017

Møtedato
27.03. 2017

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

Drammen, 20. mars 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. Foreløpig møteprotokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst datert 9. mars
Viser til vedlegg 1
2. Referat fra Brukerutvalget datert 13. mars
Viser til vedlegg 2

3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 20. mars
Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Vedlegg:

1. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 9. mars 2017
2. Brukerutvalg referat 13. mars 2017
3. Oversikt over planlagte saker til styret 2017 pr 20. mars
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo

Dato:

Styremøte 9. mars 2017

Tidspunkt:

Kl 0915-1600

Følgende medlemmer møtte:
Ann-Kristin Olsen
Anne Cathrine Frøstrup
Eyolf Bakke
Kirsten Brubakk
Terje Bjørn Keyn
Bernadette Kumar
Geir Nilsen
Truls Velgaard
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Til kl 1405

Fravær kl 1230-1430

Fra brukerutvalget møtte:
Øistein Myhre Winje
Rune Kløvtveit

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, kst.
fagdirektør Geir Bøhler, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor
Espen Anderssen
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Saker som ble behandlet:

017-2017

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

018-2017

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
2. FEBRUAR 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøtet 2. februar 2017 godkjennes.

019-2017

KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER
JANUAR 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2017 til etterretning.

020-2017

ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser styret for Helse Sør-Øst RHF
at:
 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell,
forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd
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med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og
foretaksmøteprotokoller.
Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2016 er fulgt opp. Styret
er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen
enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en
bedring.

2.

Administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument.

3.

Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

021-2017

ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2018-2021.
PLANFORUTSETNINGER

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende
overordnede mål:
 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
2. Følgende regionale mål legges til grunn for planleggingen i perioden:
 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3%
 Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen
 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen
med etablering av forbedringstiltak for egen enhet
 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
3. Krav med hensyn på innretning av og vekst i pasientbehandlingen, herunder aktivitet
målt i ISF-poeng, settes på bakgrunn av føringer i statsbudsjettet det enkelte år.
Følgende planforutsetninger skal legges til grunn angående aktivitet og prioritering
for perioden:
 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være i overkant av 2 % i 2018.
 Vekst i aktiviteten innen somatikk skal være om lag 7 % i planperioden.
 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 legge til rette for at dette innfris for
foretaksgruppen hvert år i perioden.
4. Det skal planlegges for at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres hvert år, og være
under 60 dager for somatikk og under 45 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling.
5. Målet om at ressursbruk til forskning over tid skal utgjøre 5 % av samlet ressursbruk,
søkes primært ivaretatt gjennom økt forskning med ekstern finansiering.
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6. Helseforetakene må gjennomføre egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle
fagområder og knytte dette til egne utviklingsplaner. Analysene må følges opp av
tiltak i perioden som bidrar til å sikre at utdanning og kompetanse er i samsvar med
helseforetakets behov.
7. Helseforetakenes innspill til økonomisk resultat i perioden skal baseres på realistiske
forutsetninger om kostnads- og inntektsutvikling i helseforetaket, og tiltak for å oppnå
det planlagte resultat skal i størst mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet
skal skje i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner.
8. Foretaksgruppens samlede resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst
utgjøre 2,5 % av samlede inntekter.
9. Det forutsettes at økonomiske gevinster som følge av store investeringsprosjekter og
felles regionale satsninger, herunder nytt sykehus på Kalnes og avtale med ekstern
leverandør av infrastrukturmodernisering innen IKT, realiseres i henhold til plan.
10. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne
positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i
eget helseforetak. Forutsetning om egenfinansiering av investeringsprosjekter i
økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig
finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den
enkelte investeringsbeslutning.
11. For perioden 2018-2021 skal helseforetakene benytte sine kartlegginger av status og
behov for medisinsk teknisk utstyr, foreta prioriteringer og innarbeide
anskaffelsesplaner i innspillet til økonomisk langtidsplan. Det skal også vises hvilke
effekter dette får på gjennomsnittlig alder på det medisinsk- tekniske utstyret.
12. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for
eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de
dårligste byggene som skal brukes videre. Helseforetakene må sette av midler til
både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I gjennomsnitt bør dette ligge på 250
kr/kvm for hele bygningsmassen.

022-2017

SAMARBEIDSORGANET FOR HELSE SØR-ØST RHF OG
UNIVERSITETET I OSLO – REVIDERT MANDAT

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revidert mandat for Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og
Universitetet i Oslo.
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023-2017

SAMARBEIDSORGANET MELLOM HELSE SØR-ØST RHF,
HELSEFORETAKENE/ SYKEHUSENE I REGIONEN,
HØGSKOLENE, NTNU I GJØVIK OG UNIVERSITETET I AGDER

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner reviderte mandat for samarbeidsorganene mellom Helse Sør-Øst
RHF, helseforetakene/sykehusene i regionen, høgskolene, NTNU i Gjøvik og
Universitetet i Agder.

024-2017

DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER TREDJE TERTIAL 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar status per tredje tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til
orientering.

025-2017

MODERNISERING AV IKT-INFRASTRUKTUR. EKSTERN
LEVERANDØR. RAPPORT PER TREDJE TERTIAL

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar saken til orientering.

026-2017

NOU 2016:25 ORGANISERING OG STYRING AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN – HØRINGSSVAR FRA HELSE
SØR-ØST RHF

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til forslaget til høringssvar til NOU 2016:25 Organisering og styring
av spesialisthelsetjenesten.
2. Styret tar høringsuttalelsen fra brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF til orientering.

5

Protokolltilførsel fra styremedlem Terje Keyn:
Spesialisthelsetjenesten bør fortsatt være regionalisert. En bør likevel ta en debatt og vurdering
av regioninndelingen. Helse Sør-Øst utgjør om lag 60% av spesialisthelsetjenesten, og det er
mange som mener at det representerer en uheldig ubalanse i regioninndelingen. Kvinnslandsutvalgets arbeid bør derfor følges opp med en utredning som inkluderer dette viktige perspektivet.
I vurderingen må det legges vekt på risiko og kostnader knyttet til omstilling. Det må vurderes
grundig hvilke konsekvenser det vil få å forlate prinsippet om at hver region skal ha eget
regionsykehus, med tanke på det regionale sørge-for ansvaret. I tillegg må det vurderes hvilke
konsekvenser den påtenkte, nye regionsinndelingen av Norge vil få for den regionale inndelingen
av spesialisthelsetjenesten.

027-2017

STATUS OVERFØRING AV OPPGAVER OG RESSURSER FRA
HELSEFORETAKENE I REGIONEN TIL SYKEHUSINNKJØP HF

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar redegjørelsen om status i arbeidet med overføring av oppgaver og ressurser
fra helseforetakene i regionen til Sykehusinnkjøp HF til orientering.

028-2017

REVISJON AV FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Styrets enstemmige
VEDTAK
1.

Styret godkjenner revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst.

2.

Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå låneavtaler i forbindelse
med godkjente lokale investeringer i IKT som skal gjennomføres i regi av
Sykehuspartner HF.

Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland:
Angående OPS vises til protokolltilførsel i foretaksmøtet 10.januar hvor det påpekes at man har
svært dyrekjøpte erfaringene med OPS i britisk helsevesen.

029-2017

AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF,
FLEKKEFJORD

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Sørlandet sykehus HF har i sak 013-2017 behandlet Akuttfunksjoner i
Flekkefjord. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter er oversendt Helse SørØst RHF for styrebehandling.
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2. I samsvar med protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF den 4. mai 2016, sak
7 Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal arbeidet med avklaringer av
akuttfunksjoner skje i tråd med krav i Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.
Dette inkluderer blant annet at det skal gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser og
ekstern kvalitetssikring. Det vises i denne sammenheng også til styresak 056-2016 i
Helse Sør-Øst RHF.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF konstaterer at Sørlandet sykehus HF har gjennomført en
krevende prosess i utredningen av endret driftsmodell for Flekkefjord sykehus. Det
foreligger en omfattende dokumentasjon av arbeidet. Styret i Helse Sør-Øst RHF
mener likevel at det er mangler i forhold til de krav til prosess og dokumentasjon som
gjelder for saker hvor det planlegges endring i akuttfunksjoner.
4. Styret tilrår at beslutningen om fremtidig driftsmodell ved Sørlandet sykehus,
Flekkefjord, samordnes med helseforetakets videre arbeid med en samlet og
helhetlig utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF, jf. krav i oppdrag og bestilling
2017. Frist for oversendelse av utviklingsplan er satt til 1. mars 2018.
5. I det videre arbeidet med utviklingsplanen må følgende forhold vektlegges særskilt
for Sørlandet sykehus, Flekkefjord:
 Den foreslåtte driftsmodellen må risikovurderes og tiltak for å håndtere
risikobildet må beskrives
 Det må utarbeides mulighetsanalyse
 Det må utarbeides reiseavstandsanalyser som må vurderes opp mot prehospital
tilgjengelighet og kapasitet
 Pasientforløpene for akutte tilstander må beskrives detaljert i den foreslåtte
driftsmodell for Sørlandet sykehus, Flekkefjord, inkludert rollene til kommunale
legevakter, AMK og prehospitale tjenester
 Hvordan de tre sykehusene på Sørlandet skal videreutvikle sitt
nettverksamarbeid i tråd med beskrivelsen i Nasjonal helse- og sykehusplan
 Hvordan helseforetaket vil styrke kompetansen i akuttmottaket ved Sørlandet
sykehus, Flekkefjord, og på hvilken måte den nye spesialiteten innen
mottaksmedisin kan bidra til dette
6. Styrets vedtak med tilhørende saksdokumenter oversendes Helse- og
omsorgsdepartementet.

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Terje Keyn og Svein Øverland:
-

Det sentrale tema HSØ RHF har ansvar for i denne type saker er å sørge for et godt å
likeverdig helsetilbud
Flekkefjord ligger midt mellom de to nærmeste sykehusene med akuttmottak i Kristiansand
og Stavanger
avstanden og befolkningsmengden er slik at man ut fra sørge-for-ansvaret bør ha et fullverdig
akuttmottak i Flekkefjord
SSHF må sørge for et driftsopplegg som sikrer kvalitet
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030-2017

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – FORLENGELSE AV
LEIEAVTALE FOR AREALER I FORSKNINGSVEIEN 2

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon
om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2 A, B, C og D med
ytterligere 10 år.

031-2017

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV TOMT
TIL OPPFØRING AV STORBYLEGEVAKT VED AKER
SYKEHUS, GNR. 85, DEL AV BNR. 265 I 0301 OSLO KOMMUNE

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HFs anmodning
om samtykke til salg av nødvendig tomt til oppføring av storbylegevakt på Aker
sykehus, gnr. 85, del av bnr. 265 i 0301 Oslo kommune, til foretaksmøtet i Helse
Sør-Øst RHF.
2. Styret legger til grunn at nødvendig tomt for oppføring av storbylegevakt avhendes
direkte til Oslo kommune til markedsverdi.
3. Styret legger videre til grunn at foreslått plassering og oppføring av storbylegevakt
avstemmes med planene om utbygging av lokalsykehus på Aker og at avhendingen
gjennomføres når planene for utnyttelsen av hele området er klare. Avhendingen må
også sees i sammenheng med Oslo universitetssykehus HFs kjøp av eiendommer
fra Oslo kommune.
4. Inntektene fra avhendingen skal reserveres til eventuelt erverv av annen tomtegrunn
for utvikling av Oslo universitetssykehus HF.
5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen
gjennomføres korrekt i henhold til styrende dokumenter og avhendingsstrategien i
Helse Sør-Øst, samt at Oslo universitetssykehus HF bærer all risiko knyttet til
avhendingen, Tomten avhendes som den er, og ansvar for videre bruk av tomten er
kjøpers ansvar, herunder forurensning, vernebestemmelser o.l.
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032-2017

ORIENTERINGSSAK: BESLUTNINGSFORUM FOR NYE
METODER – ÅRSOPPSUMMERING 2016

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar årsoppsummeringen 2016 for Beslutningsforum for nye metoder til orientering.

033-2017

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2017

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

034-2017

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Administrerende direktør orienterte i lukket møte om oppfølging styresak 103-2016, jf
offentlighetslovens § 23, første ledd.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer
 Styreleder orienterer
 Foreløpig protokoll fra brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017
 Brev fra styret i Venner av Bærum sykehus
 Uttalelse fra Lister pårørende og brukerutvalg

Møtet hevet kl 1540
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Oslo, 8. mars 2017

Ann-Kristin Olsen
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Eyolf Bakke

Kirsten Brubakk

Terje Bjørn Keyn

Bernadette Kumar

Geir Nilsen

Truls Velgaard

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
16.03.2017
14:00 – 18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen, møterom Glitre 1
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 pasient og brukerombudet:
Pasient og brukerombud i Buskerud AnneLene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Viseadministrerende direktør Marit Lund
Hamkoll og klinikkdirektør psykisk helse
og rusbehandling Kirsten Hørthe (sak
15/17), fagsjef helsefag Bærum sykehus
Kjersti Vanberg (sak 17/17),
spesialrådgiver Martin F. Olsen,
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste = OK
Godkjenning av referat fra møte 13. februar 2017 = OK
Nye saker:
15/17

Direktøren har ordet
• Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll og Kirsten Hørthe orienterte om
hvordan helseforetaket og klinikk for psykisk helse og rusbehandling (PHR) har rigget
arbeidet for å innfri den «Den gyldne regel». Den gyldne regel beskrives i 3
hovedområder:
• Større økning i aktivitet i PHR enn i somatikk
o Aktivitet måles på poliklinikk (Krav: 6 % økning i 2017).
o Det skal arbeides mer ambulant – krever større samarbeid med
kommunene
• Ventetiden skal være kortere enn i somatikk
o 2016: Ventetid 47 dager (ulikt fordelt- høyest i BUP, lavest i noen
DPS’er). Mål å få dette ned i BUP (målet totalt er 45 dager)
• Større bemanningsøkning i PHR enn i somatikk
o Strandveien boliger har vært et kommunalt oppdrag som klinikk PHR har
utførtfor Asker og Bærum kommune. Gjennom et samarbeid med
kommuner har beboerne nå fått et annet egnet botilbud, og tilbudet
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ved Strandveien kan derfor avvikles. Antall ansatte vil derfor gå ned i
klinikken.
Disse variablene følges tett av ledelsen og styret i VVHF. Brukerrepresentantene stillet
spørsmål på andre områder knyttet til PHR:
• Medisinfri behandling er etablert i VVHF. Foreløpig få henvendelser om dette. Det
arbeides med formidling av tilbudet.
• Omtale i A-magasinet 10/3-17 – Kritikk av psykiatrien i Norge generelt og forhold i
VVHF spesielt. Svart ut fra ledelsen i VVHF.
16/17

Pasient- og Brukerombudet har ordet
v/ Anne-Lene Egeland Arnesen
Anne-Lene informerte om årsmeldingen for Buskerud (se vedlegg).
Årsmeldingen fra Pasient- og Brukerombudet i Oslo og Akershus ble etterspurt i møtet, og
ligger derfor også ved.
Konklusjon: Brukerutvalget takker for en god redegjørelse.

17/17

Gjennomgang av Pasient- og brukerombudets årsmelding
Se sak 16/17.

18/17

Kommunikasjonsprosjektet på Bærum sykehus
v/Kjersti Vanberg
Kjersti presenterte hvordan Bærum sykehus arbeider med dette. Se vedlegg.
Konklusjon: Brukerutvalget takker for presentasjonen og er positiv til det pågående arbeidet
med fokus på kommunikasjon. God kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell er
viktig for pasientsikkerheten ved HF-et og brukerutvalget vil arbeide videre med dette
temaet, basert på erfaringene som allerede er gjort.

19/17

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
Dessuten:
• Toril har deltatt i møte med flere kommuner vedrørende «Trygg utskrivning» i regi
Drammen sykehus.
• Kjell har deltatt på første møte vedr. «Pasientforløp». Neste møte er i mai.
• Lillemor skal 1. møte i «Øyeutvalget» 31.3
• Heidi skal i møte på Drammen DPS 15.3 vedr. Brukerråd
• Torun/Anne Helene: På KKU på Bærum sykehus var det fokus på smittevern

20/17

«Hysj-kampanjen»
v/Anne Helene Lindseth – Martin F. Olsen
Flere HF har hatt en kampanje om taushetsplikten. Har stått på «vent» i VVHF.
Utkast til brosjyre er utarbeidet - en standardpresentasjon til KKU’ene. Bedt om innspill til
plakater fra kommunikasjonsavdelingen: Brosjyre muligens for mye, lommekort i tillegg til
plakater? Veien videre må diskuteres med de forskjellige KKU’er.
Gjennomføres som en tidsavgrenset kampanje – materiell er ferdig rett over påske.
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Vedtak:
- Det utarbeides plakater og lommekort
- Kampanjeperiode blir september – oktober
- BU’s medlemmer tar materiell med i de respektive KKU’er
- Toril og Anne-Helene tar dette opp i SKU
- Martin og Anne-Helene lager en standardpresentasjon med «speaking notes»
22/17

Orientering om VVHF’s arbeid med å unngå korridorpasienter
v/Martin F. Olsen
Høsten 2016 hadde konsernrevisjonene fokus på korridorpasienter.
Orientering om VVHF’s arbeid med å unngå dette ligger ved.
Konklusjon: Brukerutvalget tar til orientering Konsernrevisjonens revisjon av helseforetakets
arbeid med å unngå korridorpasienter, og hvordan anbefalingene i rapporten følges opp.

23/17

Innføring av Kjernejournal i VVHF
v/Martin F. Olsen
Se vedlegg
Konklusjon: Plan for innføring av Kjernejournal i Vestre Viken tas til orientering.
Eventuelt
• Torunn har fått forespørsel om å delta i arbeidsgruppe på Bærum DPS om utvikling
av deres tjenester. Foreløpig litt uklart om det er VVHF’s brukerutvalg eller
kommunens brukerråd (eller begge) som er korrekt adressat for henvendelsen.
Arbeidet skal starte i uke 12 på Dr. Høst. Torunn følger opp nå mer informasjon
foreligger. Anne-Helene ønsker også delta på dette.
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Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017

Møtedato
Mandag
27. februar

Beslutningssaker

-

Mandag
27. mars
Mandag
24. april

-

-

Mandag
22. mai
Mandag
19. juni

-

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
Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Årsberetning/årsregnskap

Virksomhetsrapport mars kort/PPT
vedlegg
ØLP 2018-2021
Områdeplan IKT
Konkurranseutsetting
LGG
Ringerike sykehus legevakt

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

-

Virksomhetsrapport 1. tertial
Budsjettprosess 2018

Orienteringssaker

-

-

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
HAMU 6. 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 18. april pga påsken.

25. april kl.19. Sykehusrevy
premiere– invitasjon til styret
Lønnsforhandlinger 2017
Pasientombudet – årsrapport 2016
15. juni kl.10-12, Lier.
Dialogmøte med kommunen
Samhandling ønsker tid 19.juni for

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017

Møtedato

Beslutningssaker

Mandag
28. august
Mandag
25. september

Mandag
30. oktober
Sted:
Mandag
27. november

Mandag
18. desember

-

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

-

-

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

-

Merknad
Annen info til styret
å orientere om «Status
samhandling med kommunene» v/
Christine Furuholmen.

Lokaler for samlokalisering av
poliklinikker BUP Bærum

Styreseminar
Utvikling- og strategiplan
- Virksomhetsrapport 2. tertial

-

Orienteringssaker

Mottaksprosjekt- nytt sykehus

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

Virksomhetsrapport september
kort/PPT vedlegg
Virksomhetsrapport oktober kort/PPT
vedlegg

-

Virksomhetsrapport november
kort/PPT vedlegg

-

Dialogmøte med brukerutvalget

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

ØLP 2018-2021 – investeringer –
konsekvensanalyser

Brukerutvalg 4. desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i

Styreevaluering
Julemiddag

Brukerutvalg 13. november
HAMU 14. november
Sentralt kvalitetsutvalg 14.
november
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 16. november

Tema: Status utviklingsplan
Budsjettseminar

Årsplan for styret i Vestre Viken HF pr 20. februar 2017

Møtedato
Sted:

Beslutningssaker

-

Medarbeiderundersøkelsen 2017?
Budsjett og mål 2018
Utviklingsplan
Desember 2016 – oppfølging
• Endelig avtale om salg/leie
fotballbane Blakstad
• Revisjonsrapport 2017 bruk
av tvang i PHR

Orienteringssaker

-

HSØ 14. desember

Merknad
Annen info til styret
Utviklingsplan sendes kommunene
til høring i etterkant

