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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken

Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 14. desember 2018
Vår ref. Styresekretær

Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Møte13. 2018

PROGRAM

Styremøte
17. desember
kl. 12-17
Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen

Kl.12.00 – 17.00

Behandling av styresaker og andre orienteringer

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

Alternativt til:

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

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen
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Saksliste:

GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.

55/2018

Sak
Møteinnkalling styremøte 17. desember
Godkjenning av styreprotokoll 28. oktober og 1. november
Vedlegg:
1. Foreløpig møteprotokoll 28. oktober 2018
2. Foreløpig møteprotokoll 1. november 2018

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.
Sak
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2018
56/2018 Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr november 2018
Budsjett og mål 2019 (oppdatert )
Vedlegg:
1. Budsjett og mål 2019
57/2018
2. Referat fra behandling i HAMU 11.desember 2018
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 13.desember 2018
4. NSF fremmer et eget vedlegg til styret vedrørende punktene 3.2.4, 3.2.6 og
3.2.7.
Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget fra 2019
58/ 2018 Vedlegg
1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
Oppnevning av valgstyre
Vedlegg:
59/2018
1. Lov om Helseforetak
2. Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til
representasjon i de regionale helseforetaks og helseforetakets styrer
ORIENTERINGER
60/ 2018 Orienteringer
Vedlegg
1. Brukerutvalg 5. november
2. Brukerutvalg 3. desember
3. HAMU 6. november
4. HAMU 4. desember
5. Ekstraordinært HAMU 11 des.
6. SKU 6. november
7. SKU 4. desember
8. Drøfting budsjett med FTV 13. desember
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. november
10. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 13. desember Styrets arbeid 2019
pr desember 2018
ANDRE ORIENTERINGER
• Selvmordsforebyggende arbeid v/ klinikkdirektør Kirsten Hørthe
• Status utarbeidelse teknologistrategi v/ direktør teknologi Cecilie B.
Løken
• Status utarbeidelse eiendomsstrategi v/ klinikkdirektør Narve Furnes
• Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune Abrahamsen
EVENTUELT
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Møteinnkalling
for
Styret i Vestre Viken
Møte13. 2018
Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 14. desember 2018
Vår ref. Styresekretær
Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Styremøte
17. desember
kl. 12-17
Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen

PROGRAM
Kl.12.00 – 17.00

Behandling av styresaker og andre orienteringer

Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.
Ved forfall vennligst gi beskjed til:

Alternativt til:

Styresekretær: Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504
E-post:
elin.onsoyen@vestreviken.no

Cecilie Søfting Monsen
Telefon: 928 64 147
E-post:
cecilie.softing.monsen@vestreviken.no

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen

1

Saksliste:
GODKJENNINGSSAKER
Saksnr.
55/2018

Sak
Møteinnkalling styremøte 17. desember
Godkjenning av styreprotokoll 28. oktober og 1. november
Vedlegg:
1. Foreløpig møteprotokoll 28. oktober 2018
2. Foreløpig møteprotokoll 1. november 2018

BESLUTNINGSSSAKER
Saksnr.
Sak
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2018 (ettersendes)
56/2018 Vedlegg:
1. Virksomhetsrapportering pr november 2018
Budsjett og mål 2019 (oppdatert)
Vedlegg:
1. Budsjett og mål 2019
57/2018
2. Referat fra behandling i HAMU 11.desember 2018 (ettersendes)
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 13.desember 2018
(ettersendes)
Oppnevning av medlemmer til Brukerutvalget fra 2019
58/ 2018 Vedlegg
1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak
Oppnevning av valgstyre
Vedlegg:
59/2018
1. Lov om Helseforetak
2. Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til
representasjon i de regionale helseforetaks og helseforetakets styrer
ORIENTERINGER
60/ 2018 Orienteringer
Vedlegg
1. Brukerutvalg 5. november
2. Brukerutvalg 3. desember
3. HAMU 6. november
4. HAMU 4. desember
5. Ekstraordinært HAMU 11 des. (ettersendes )
6. SKU 6. november
7. SKU 4. desember
8. Drøfting budsjett med FTV 13. desember (ettersendes)
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 14. november
10. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 13. desember (ettersendes)
11. Styrets arbeid 2019 pr desember 2018
ANDRE ORIENTERINGER
 Selvmordsforebyggende arbeid v/ klinikkdirektør Kirsten Hørthe
 Status utarbeidelse teknologistrategi v/ direktør teknologi Cecilie B.
Løken
 Status utarbeidelse eiendomsstrategi v/ klinikkdirektør Narve Furnes
 Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune Abrahamsen
EVENTUELT
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

29. oktober 2018
Elin Onsøyen
95812504

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

Styremøte

29. oktober 2018
Kl. 12:00– 14.45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Torkil Bjørnson
Bovild Tjønn
Cathrine Winsnes Lange
Harald Bergan
John Egil Kvamsøe

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og
talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Lisbeth Sommervoll
Administrerende direktør
Kari Jussie Lønning
Direktør kompetanse
Halfdan Aass
Direktør fag
Mette Lise Lindblad
Direktør økonomi
Rune Aksel Abrahamsen
Prosjektdirektør
Finn Egil Holm
Direktør administrasjon og kommunikasjon
Cecilie B. Løken
Direktør teknologi
Cecilie Søfting Monsen
Administrasjonskonsulent
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.
Protokollfører: Elin Onsøyen
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Godkjenningssak
Sak 51/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 24. september 2018
Styrets enstemmige
Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 24. september 2018 godkjennes.

Dialogmøte med brukerutvalget 2018

Brukerutvalget stilte med 7 representanter i møtet: Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune Hansen
Gunnerød, Dordi S. Strand, Elisabeth Schwencke, Dordi S. Strand, Lillemor Sandberg og Franck Tore
Larsen.

Temaer som ble tatt opp:
• Pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus
• Åpenhet og dialog med pasienten
• Hva er viktig i forhold til rehabilitering?
Kommunen har ikke alltid nødvendig kompetanse. Derfor kan ikke sykehusene sende all
oppfølging tilbake til kommunene. Sykehusene må kjenne til hva hjemkommunen kan gi av
behandling. Informasjon om rehabiliteringssentre er ikke alltid kjent i kommunene. Kan det
være en ide å lage et pakkeforløp for rehabilitering for å sikre samarbeidet mellom foretak
og kommune?
Bedre og samordnede tjenester for pasientene vil gi bedre løsninger for pasienten. Det må
samarbeides på tvers av kommunegrenser med felles ordninger.
• Foretaket har ikke god nok informasjon om likepersonsarbeid. Dette bør
sykehusavdelingene ta tak i og gi kontaktinformasjon om likepersonsarbeid for å hjelpe
pasientene i etterkant av behandling. Disse personene har erfaring og kursopplæring og kan
være en god støtte for pasienten bla i forhold til å ta seg fram i forhold til systemet eks. NAV.
Dette er en sak som bør kunne styrkes via de lokale samarbeidsutvalgene.
• Hvordan skal ambulansetjeneste i Vestre Viken organiseres? Saken skal nå løftes fram av
Helse Sør-Øst da Vestre Viken og OUS ikke er blitt enige om hvordan denne saken skal løses.
• Matforskyning i nytt sykehus Drammen er det knyttet bekymring til da det bare er satt av
32 m2 spiserom til 80 pasienter
• Kommunikasjon mellom pasient og behandlere er viktig. Informasjon om pasienten
inkludert trygge teknologiske løsninger må være tilgjengelig for alle som skal samarbeide
om pasienten. Dette gjelder også kommunikasjon mellom sykehus og kommune.
• Pasientorganisasjonene har mye kompetanse som alle helsearbeidere kan ha god nytte av.
• Brukerutvalget bør være opptatt av ventetid. FAST vil kunne bidra til redusert ventetid.
Måten en organiserer timer til behandling og logistikken i sykehusene bør det gjøres noe
med for å bidra til reduksjon i ventetid.
• Brukerutvalget er interessert og viser stort engasjement i sitt eget arbeid. Det er ønskelig å
få mer tid til høringsdokumenter for å få en god behandling i utvalget.

Beslutningssak

Sak 52/2018 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2018
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.
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Oppsummering:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Samlet for foretaket er resultatutviklingen god.
Utfordringer innen enkelte av de somatiske klinikkene og KMD
– arbeides med tiltak for å bedre situasjonen og for å sikre en bedre styringsfart inn
mot 2019.
Utfordring prioriteringsregelen.
BUP - fortsatt lavere aktivitet enn mål.
Ventetidene innen psykiatri er vesentlig forbedret. BUP 10 dager lavere ventetid enn pr
september 2017.
Ventetid i somatikk er høyere enn ønsket, men positiv utvikling på fristbrudd.
Fortsatt positiv utvikling på sykefravær.
Positiv utvikling korridorpasienter.
AML brudd ligger høyt, men jobber med forbedringspunkter.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret er fornøyd med den økonomiske utviklingen i HF. Drammen sykehus og Ringerike sykehus
vil følges nøye av styret i tiden framover. Styret stilte spørsmål ved om tiltakene for økonomisk
balanse ved Ringerike er konkrete nok, og om tiltakene har utsikter til å gi varig effekt.
Ringerike sykehus arbeider med å se på korridorpasientene gjennom et eget prosjekt. Drammen
sykehus arbeider med tiltak.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapport pr september 2018 til orientering.

Orienteringer

Sak 53/2018 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:

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

Andre orienteringer
•
•
•

Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen
Ny personopplysningslov og personvernforordning (GDPR) v/
informasjonssikkerhetsleder/personvernombud Henriette Henriksen
Prosjekt akuttkirurgi Kongsberg – status/jfr styresak 24/2018 v/ direktør fag Halfdan Aass

Eventuelt

Ingen saker under dette punktet.
Drammen 24. september 2018
Torbjørn Almlid
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styreleder
Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

1.november 2018
Elin Onsøyen
95812504

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

Ekstraordinært telefonstyremøte
29. oktober 2018
Kl. 09.00 – 09.25

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Torkil Bjørnson
Bovild Tjønn
Cathrine Winsnes Lange
Harald Bergan
John Egil Kvamsøe

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og
talerett.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Funksjon
Lisbeth Sommervoll
Administrerende direktør
Halfdan Aass
Fagdirektør
Kari Jussie Lønning
Direktør kompetanse
Finn Egil Holm
Direktør administrasjon og kommunikasjon
Elin Onsøyen
Spesialrådgiver/styresekretær

Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram saken.
Protokollfører: Elin Onsøyen
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Beslutningssak
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i styrets instruks jfr styrets møter pkt 7.
og helseforetaksloven § 26 a pkt 3.
Sak 54/2018 Forelegg ilagt Vestre Viken HF

Sør-Øst politidistrikts forelegg datert 22. mai 2018 vedtas.
Drammen 1. november 2018
Torbjørn Almlid
styreleder
Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Harald Bergan

Cathrine Winsnes Lange

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:

13. desember 2018
Merete Bjørkenes

Saksfremlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr november 2018
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
56/2018

Møtedato
17.12.18

Forslag til vedtak
1. Styret tar virksomhetsrapport pr. november 2018 til orientering.

Drammen, 14. desember 2018
Lisbeth Sommervoll

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram rapportering pr november i tråd med styrets årshjul.

Saksutredning

De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 30.november
2018 er oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF
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2

3

4

5

6

7

8

9

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

74 542

249 558

248 000

24 667

183 333

200 000

Avvik

49 876

66 225

48 000

I fjor

30 507

94 407

152 336

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

Virkelig

9 749

99 343

108 100
108 462

Mål

9 820

99 464

Avvik

-71

-121

-362

I fjor

9 334

96 198

104 720

AKTIVITET Voksenpsykiatri
og rusbehandling Polikliniske
konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

15 558

145 716

157 170

Mål

15 048

142 974

153 920

Avvik

510

2 742

3 250

I fjor

14 971

137 361

148 083

AKTIVITET Barne- og
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

6 955

65 159

69 950

Mål

7 462

70 893

76 320

Avvik

-507

-5 734

-6 370

I fjor

7 056

66 865

71 749

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for
pasienter totalt - somatikk
DAGER

Virkelig

60

59

57

Mål

56

56

56

Avvik

4

3

1

I fjor

57

57

57

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

Virkelig

34

43

40

Mål

40

40

40

Avvik

-6

3

0

I fjor

42

48

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,4 %

1,6 %

0,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Brutto månedsverk
ANTALL
HR
Sykefravær i PROSENT

HR
AML brudd
ANDEL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Mål

(etterskuddsvis)

11

Hittil i år

Virkelig

(neste måned)
10

Denne måned

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,4 %

1,6 %

0,0 %

I fjor

2,3 %

1,5 %

1,5 %

Virkelig

1,9 %

2,0 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

2,0 %

0,0 %

I fjor

1,5 %

1,2 %

1,3 %

Virkelig

7 234

7 175

7 182
7 153

Mål

7 130

7 153

Avvik

104

22

29

I fjor

7 168

7 179

7 179

Virkelig

7,3 %

7,5 %

7,5 %

Mål

6,6 %

7,0 %

7,0 %

Avvik

0,7 %

0,5 %

-0,5 %

I fjor

7,3 %

7,6 %

7,7 %

Virkelig

2,2 %

2,5 %

2,5 %

Mål

1,6 %

2,0 %

2,0 %

Avvik

0,6 %

0,5 %

0,5 %

I fjor

1,7 %

2,2 %

2,1 %
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*Prognose ventetid avviklet for pasienter PHR er ventetid ved årets slutt

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Des

Økonomi
Totalresultat pr 30.november viser et overskudd på 249,6 MNOK. Det har vært ekstraordinære
inntekter på til sammen 57,3 MNOK i november. Dette gjelder ny 2018 ISF-enhetspris, 2017 ISFavregning og bevilgninger som følge av nye laboratorietakster i 2018.

Prognosen for året er forbedret til 248 MNOK på grunn av overnevnte ekstraordinære inntekter.

Driftsinntekter (eks basisramme) er 83,7 MNOK høyere enn budsjett og 273,5 MNOK høyere enn
samme periode i fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 52,2 MNOK
høyere enn budsjett, og gjestepasientinntekter er 33 MNOK høyere budsjett. Inntekter for
polikliniske laboratorieundersøkelser pr november er om lag 19,8 MNOK lavere enn aktiviteten
skulle tilsi som følge av reduserte takster. Dette er delvis kompensert med tilleggsbevilgningene
i november på 9,1 MNOK. Netto tap ved innføring av nye laboratorietakster er 10,7 MNOK hittil i
år.
Driftskostnader, inklusive finans og korrigert for reduksjon i pensjonskostnader, er 19,5 MNOK
høyere enn budsjettert. Overforbruket er hovedsakelig knyttet til varekost (inklusiv
medikamenter), overtid/innleie, og andre driftskostnader. Innleie er 8 MNOK høyere enn
budsjett pr november, men 8,7 MNOK lavere enn samme periode i fjor. Kjøp av eksterne
tjenester og gjestepasientkostnader viser et positivt avvik mot budsjett på 22,1 MNOK.
Kostnader for medikamenter brukt i sykehus er 25,1 MNOK høyere enn budsjett pr november.

November har et spesielt godt resultat som følge av ekstraordinære inntekter. Dette forbedrer
resultatene i de somatiske sykehusene, psykisk helse og rus, klinikk for medisinsk diagnostikk
og fellesøkonomien. Akkumulert pr november viser de somatiske sykehusene og klinikk for
medisinsk diagnostikk et samlet negativt resultatavvik på 37,7 MNOK. Klinikk Drammen
sykehus har et negativt avvik på 14,2 MNOK og klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt
avvik på 16,1 MNOK pr november, hvorav om lag 10,7 MNOK skyldes netto effekt av endret
refusjonsordning for laboratorieundersøkelser. Klinikkene følges opp på tiltaksplanene og det
jobbes nå særskilt med tiltak inn mot budsjett 2019. Klinikk Kongsberg sykehus, klinikk for
psykisk helse og rus, prehospitale tjenester, stabsområdene og fellesøkonomi har positive
resultatavvik pr november.

Aktivitet
DRG-poeng
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 121 poeng bak budsjett, og 3145
poeng foran samme periode i fjor. Antall pasientbehandlinger er foran budsjett for alle
omsorgsgrupper, men lavere DRG-indeks enn plan gir negativt avvik på DRG-poeng. ISF-refusjon
på H-resepter er foran budsjett.
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er
2742 foran budsjett hittil i år, og er 8355 konsultasjoner foran samme periode i fjor.

Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 5734 konsultasjoner bak
budsjett, og er 1706 konsultasjoner bak samme periode i fjor. Det er iverksatt flere tiltak for å
øke behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Tiltakene har positiv effekt, men ikke i
tilstrekkelig grad til å oppnå årets måltall.

Kvalitet
Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 59 dager. Dette er noe
høyere enn målet på 56 dager, og også noe høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Det skjer
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til tross for økt aktivitet. Det er stor oppmerksomhet omkring ventetider, og det er behov for
kontinuerlig arbeid med forbedring av ventetidene.

Ventetid psykisk helse og rus
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 34 dager i november og 43 dager hittil i
år. Ventetiden i oktober og november har vært godt under 40 dager både innen voksenpsykiatri,
barne- og ungdomspsykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. . Tiltakene som er
iverksatt innen psykisk helse og rusbehandling viser således god effekt., og målet om ventetid på
40 dager ved utløpet av året vil nås.

Fristbrudd
Andel avviklet med fristbrudd er 0,4 % i november og 1,6 % hittil i år. Resultat under 1 %
vurderes som tilfredsstillende. Fristbruddene er spredt på flere avdelinger innen somatikk. Det
er tilfredsstillende lav andel fristbrudd innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Korridorpasienter
I november var andel korridorpasienter i somatikk 1,9 %. Andelen hittil i år er 2,0 %, en økning
fra 1,2 % i fjor. Andelen i november i år tilsvarer at gjennomsnittlig 13 pasienter hver morgen
var korridorpasienter i Vestre Vikens somatiske sykehus.

Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Her pågår et forbedringsprosjekt.
Det arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det er
imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet.

HR
Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk i desember er 7234. Dette er 104 månedsverk flere enn budsjettert,
og 66 flere enn i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7175, som er 22 over budsjett og på samme
nivå som i fjor.
Sykefravær
Sykefraværet i oktober er 7,3 %. Dette er høyere enn målet på 6,6 %, og på samme nivå som
september i fjor. Hittil i år er sykefraværet 7,5 % mot 7,0 % i budsjett.

AML-brudd
Det var 2603 AML-brudd i november. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,2 % av alle vakter i
foretaket.

Risikovurdering
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr november med faktiske
forhold. Vurderinger er foretatt av ledelsen. Risiko er redusert for driftsøkonomi i november
som følge av ekstraordinære inntekter mottatt i november (økt ISF-pris og kompensasjon for
redusert laboratorietakster).
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Tiltak for å redusere risiko:
Risk
ID

Tiltak

1

Tiltak i klinikkene og ekstraordinær oppfølging av enkelte
klinikker

2
3
4

Omstillingstiltak i klinikken
Tiltak i PHR for å øke aktivitet
Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom
økonomistyring

5

Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom
økonomistyring

6
7
8

Løpende dialog med HSØ
Korte ventetider og god kvalitet
Løpende dialog med HSØ

9

Omstillingstiltak i klinikkene
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Administrerende direktørs vurderinger
November viser et spesielt godt resultat som følge av inntektsavregningene både for 2017 og
2018. Det er selvsagt gledelig at foretaket tilføres friske midler, men det må samtidig bemerkes
at dette kommer sent. Lave ISF inntekter og laboratorierefusjoner har medført særskilte krav til
omstilling i enkelte klinikker gjennom 2018. Resultatet i november eksklusive disse inntekter er
fortsatt positiv. Foretaket har en styringsfart som er i bedre enn plan, og som gir god
inngangsfart inn i 2019.

Prognoser for de somatiske klinikker og klinikk for medisinsk diagnostikk er forbedret som følge
av høy aktivitet i november samt endringer i ISF-enhetspris og kompensasjon for takstendringer
mottatt i november. Pasientbehandlingen i somatikken er god, med flere pasientbehandlinger
enn budsjettert, men det er lavere DRG-indeks enn forventet. KMD påvirkes særlig negativt av
reduserte takster for laboratorieanalyser og merkostnader knyttet til innleie ved Avdeling for
patologi.

Flere av kvalitetsindikatorene viser positiv utvikling. Ventetiden innen psykisk helse og rus viser
en god utvikling og har holdt seg lavere enn måltall fra september. Innenfor somatikk er
ventetidene fortsatt høye, mens fristbrudd er 0,4 % i november. Sykefraværet øker i oktober, og
ligger på samme nivå som i fjor.

Aktiviteten innen Barne- og ungdomspsykiatrien er fortsatt under måltall. Flere tiltak er
iverksatt og forventes å gi en god utvikling.

Administrerende direktør øker resultatprognosen med 43 MNOK fra forrige måned på grunn av
ekstraordinære inntekter. Det er flere risikomomenter knyttet til måloppnåelse, spesielt knyttet
til risiko for etterslep i fakturering fra andre sykehus for gjestepasienter, og risiko knyttet til
resultatene i de somatiske klinikkene. Positive resultater innen psykiatrien og på fellesområder
møter til dels disse faktorene i tillegg til de pågående aktivitetene for å bedre
resultatutviklingen.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr november til
orientering.
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr november 2018
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Virksomhetsrapportering
pr november 2018
Vedlegg til styresak 56/2018
Vestre Viken
Pr 14.desember 2018

Innledning
• Presentasjonen viser utvikling og status pr.
november
– Resultat
– Aktivitet
– HR
– Styringsparametre

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
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Reduserte pensjonskostnader
Pensjonsendring
Endring i pensjonskostnader
Basisreduskjon i RNB
Netto resultat effekt

MNOK
75,2
73,1
2,1

• I juni 2018 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir
en total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK. Endrede
renteforutsetninger er årsaken til kostnadsreduksjonen.
• I Revidert Statsbudsjett (RNB) ble helseforetakenes
basisfinansiering redusert som følge av pensjonsreduksjon.
Basisramme til VVHF er redusert med 73,1 MNOK. Reduksjonen
føres med 1/12 pr måned.
• Reduksjonene gir resultatavvik mot budsjett for både
basisramme og pensjonskostnader.
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Ekstraordinære inntekter nov 2018
MNOK

Område

+ 27,8

2018 ISF-enhetspris

+ 20,4

2017 ISF-avregning og prisjusteringer

+ 6,1

Laboratoria bevilgning Prop 25S

+ 3,0

Laboratoria takster - bevilgning HSØ

+ 57,3

TOTALT

Postene er resultatført i november.

Kommentarer pr november 2018
• Totalresultat pr 30.november viser et overskudd på 249,6
MNOK. Dette er 66,2 MNOK foran budsjett.

– Resultat eksklusiv økning i ISF-enhetspris og 2017 ISF-avregninger
viser et overskudd på 203,2 MNOK, som er 19,9 MNOK foran budsjett.

• Resultatet hittil i år inkluderer tap på ca. 10,7 MNOK knyttet til
ny refusjonsordning for polikliniske laboratorieundersøkelser.
Tapet er redusert i november med 9 MNOK som følge av
bevilgninger fra HSØ.
• Resultatet i november viser et overskudd på 74,5 MNOK, som
er 57,9 MNOK foran budsjett
– Resultat i november eksklusiv økning i ISF-enhetspris og 2017 ISFavregning viser et overskudd på 28,2 MNOK som er 11,5 MNOK foran
budsjett.
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Måltavle pr november – Økonomi og aktivitet
Vestre Viken HF
1

2

3

4

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

74 542

249 558

248 000

Mål

24 667

183 333

200 000

Avvik

49 876

66 225

48 000

I fjor

30 507

94 407

152 336

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

Virkelig

9 749

99 343

108 100

Mål

9 820

99 464

108 462

Avvik

-71

-121

-362

I fjor

9 334

96 198

104 720

AKTIVITET Voksenpsykiatri
og rusbehandling
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

15 558

145 716

157 170

Mål

15 048

142 974

153 920

Avvik

510

2 742

3 250

I fjor

14 971

137 361

148 083

AKTIVITET Barne- og
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

6 955

65 159

69 950

Mål

7 462

70 893

76 320

Avvik

-507

-5 734

-6 370

I fjor

7 056

66 865

71 749
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Måltavle pr november – Kvalitet
Vestre Viken HF
5

6

7

8

Denne måned

Hittil i år

Prognose

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet
for pasienter totalt somatikk

Virkelig

60

59

57

Mål

56

56

56

Avvik

4

3

1

I fjor

57

57

57

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

Virkelig

34

43

40

Mål

40

40

40

Avvik

-6

3

0

I fjor

42

48

45

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

Virkelig

0,4 %

1,6 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

0,4 %

1,6 %

0,0 %

I fjor

2,3 %

1,5 %

1,5 %

Virkelig

1,9 %

2,0 %

0,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

1,9 %

2,0 %

0,0 %

I fjor

1,5 %

1,2 %

1,3 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

*Prognose ventetid avviklet for pasienter PHR er ventetid ved årets slutt
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Måltavle pr november – HR
Vestre Viken HF
9

HR
Brutto månedsverk
ANTALL
(neste måned)

10

HR
Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

11

HR
AML brudd
ANDEL

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

7 234

7 175

7 182

Mål

7 130

7 153

7 153

Avvik

104

22

29

I fjor

7 168

7 179

7 179

Virkelig

7,3 %

7,5 %

7,5 %

Mål

6,6 %

7,0 %

7,0 %

Avvik

0,7 %

0,5 %

-0,5 %

I fjor

7,3 %

7,6 %

7,7 %

Virkelig

2,2 %

2,5 %

2,5 %

Mål

1,6 %

2,0 %

2,0 %

Avvik

0,6 %

0,5 %

0,5 %

I fjor

1,7 %

2,2 %

2,1 %
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Resultat

•
•

Resultat hittil i år viser et overskudd på 249,6 MNOK. Resultat eksklusiv ISFprisøkning og 2017 ISF-avregning er 203,2 MNOK.
November resultat viser et overskudd på 74,5 MNOK. November resultat eks.
prisøkning og ISF-avregning er 28,2 MNOK, som er 11,5 MNOK foran budsjett.
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Resultat

Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader
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Prognose for året
pr november 2018

Budsjett
2018

Estimat
2018

- 5 404 664
- 2 620 332
- 128 222
- 780 791
- 8 934 009

- 5 331 603
- 2 670 203
- 160 793
- 761 992
- 8 924 591

- 73 061
49 871
32 571
- 18 799
- 9 418

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

1 166 318
631 323
19 996
5 684 854
273 931
949 972
7 615
8 734 008

1 181 318
610 323
28 696
5 627 653
273 531
953 455
1 615
8 676 591

- 15 000
21 000
- 8 700
57 201
400
- 3 483
6 000
57 417

Resultat

- 200 000

- 248 000

48 000

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

Avvik

Avviks
%
-1,4 %
1,9 %
25,4 %
-2,4 %
-0,1 %
-1,3 %
3,3 %
-43,5 %
1,0 %
0,1 %
-0,4 %
78,8 %
0,7 %
-19,4 %

Resultatprognose pr denne måned viser et overskudd på 248 MNOK, som er
en forbedring på 43 MNOK fra forrige måned.
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Budsjettavvik per klinikk

•
•
•

Klinikker markert med grønt har resultater som er bedre enn eller i tråd med
budsjett.
Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som ikke er mer enn -0,5%,
av totale budsjettert driftskostnader i perioden.
Klinikker med avvik som utgjør mer enn ca. 0,5% av totale budsjettert
12
driftskostnader i perioden vises med rødt.

Brutto månedsverk 2018
• Månedsverk hittil
i år er 22 over plan
• Månedsverk i
desember er 104
høyere enn plan
• Månedsverk i
desember er 69
høyere enn per
desember i fjor
pr november 2018

Jan

Feb

Sum VVHF

7 103

7 045

7 078

7 030

7 050

7 199

-20

-59

34

-48

19

-7

156

7 014

7 001

7 071

7 064

7 035

7 065

89

44

7

-33

15

7 106

7 071

7 112

7 103

-3

-26

-33

-72

Endring fra forrige måned
Plan 2018
Avvik i forhold til plan

Utvikling 2017
Endring i år ift samme periode

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Hittil
i år

Sep

Okt

Nov

Des

7 437

7 456

7 238

7 182

7 234

238

19

-217

-57

52

7 157

7 467

7 529

7 173

7 130

7 130

7 153

-22

42

-30

-73

66

52

104

22

7 081

7 091

7 202

7 459

7 471

7 180

7 109

7 165

7 179

-31

-48

-3

-22

-16

58

73

69

-5

7 043

Aug

7 175
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Sykefravær totalt VVHF 2018

• Sykefravær i oktober 2018 er høyere enn plan, men lavere enn samme
måned i fjor.
• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.
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AML-brudd – antall

• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor. Det er
flere AML brudd hittil i år enn målet.
• Hittil i år er det 4418 flere AML-brudd enn ved samme periode i fjor.
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VVHF totale antall DRG-poeng
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner

16

Poliklinikk PHR totalt

Totale antall polikliniske konsultasjoner er 2992 bak budsjett hittil i år.
17

Prioriteringsregel
pr
november

Hittil i år

Faktisk Budsjettert
endring fra i endring fra Budsjett
Hittil i fjor
fjor
i fjor
hittil i år

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk

379 404

362 794

4,6 %

2,6 %

372 198

1,9 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

115 878
65 159
29 838
210 875

107 948
66 865
29 413
204 226

7,3 %
-2,6 %
1,4 %
3,3 %

-0,2 %
6,0 %
3,5 %
2,4 %

107 713
70 893
30 431
209 037

7,6 %
-8,1 %
-1,9 %
0,9 %

Somatikk

59

57

4,5 %

-1,7 %

56

6,2 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

42
48
38
43

45
58
39
48

-5,4 %
-17,9 %
-3,8 %
-9,6 %

-10,7 %
-31,1 %
2,5 %
-16,4 %

40
40
40
40

5,9 %
19,1 %
-6,1 %
8,2 %

Ventetid

•

•

Avvik mot
budsjett

Antall polikliniske konsultasjoner hittil i år viser en økning på 3,3% i PHR og 4,6% i
somatikk i forhold til i fjor. BUP viser en reduksjon i forhold til samme periode i
fjor.
Ventetid i PHR er lavere enn i somatikk. Ventetid i PHR er redusert i forhold til
samme periode i fjor, men er høyere enn mål. Ventetid i somatikk er høyere pr
november enn ved samme periode i fjor, og høyere enn budsjett.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Hittil
i år

MÅL

59
65
57
49
43

56
60
52
51
44

Hittil i fjor

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

57
62
52
49
48

Gjennomsnittlig ventetid somatikk
hittil i år er 59 dager. Mål er 56
dager.
Gjennomsnittlig ventetid ved
samme periode i fjor var på 57
dager.
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR

Hittil
i år

MÅL

Psykisk helse og rus

43

40

48

VOP

42
48
38

40
40
40

44
58
35

Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR

BUP

TSB

Gjennomsnittlig ventetid hittil i
år er 43 dager.
Mål for ventetid innenfor PHR
er 40 dager. Avviklet ventetid
denne måned er 34 dager.
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Andel fristbrudd avviklet

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

0,0 %

1,5 %

0,0 %
0,0 %

1,6 %
0,3 %

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

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

Andel avviklet fristbrudd
1,6 %
Vestre Viken HF totalt
Somatikk
1,7 %
Psykisk helsevern og rus 0,2 %

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

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

Total andel fristbrudd denne måned var på
0,4%. Fristbrudd hittil i år er på 1,6%.
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS).
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Andel korridorpasienter somatikk

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

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

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

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

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

Andel korridorpasienter somatikk er på 1,9%
denne måned. Andel i samme periode i fjor var
på 1,5%.
Hittil i år er andel korridorpasienter 2,0%.
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Andel epikriser sendt innen 7 dager

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

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

88 %
88 %
88 %
91 %
90 %
76 %

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

87 %
88 %
87 %
91 %
90 %
77 %

Andel epikriser sendt innen 7 dager er 89%
denne måned. Målet er 95%.
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Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt
henvisning

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

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

88 %
88 %
89 %
86 %
91 %
87 %

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

84 %
81 %
90 %
83 %
85 %
87 %

Andel timeavtale sammen med
bekreftelse av mottatt henvisning
er 87% i oktober måned.
Andel timeavtale rapporteres
etterskuddsvis.
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Antall kontakter med passert planlagt tid

Antall pasientkontakter som har passert planlagt tidSep2018 Okt2018 Nov2018
VV totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

16 055
10 888
1 677
1 404
1 147
938

14 428
9 775
1 472
1 358
938
884

13 569
9 330
1 161
1 261
936
880

25

Antall ventende over 1 år totalt

Hittil
i år

MÅL

Hittil i fjor

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

32
19
9
1
2
1

0
0
0
0
0
0

21
11
4
3
1
0

Antall ventende over ett år er
31 denne måned.
Hittil i år er det
gjennomsnittlig 32 pasienter
som har ventet over 1 år.
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Investeringer pr november
Tall i hele 1000 kr

Regnskap hittil Revidert bud
2018
hittil 2018

Avvik hittil
2018

Revidert
budsjett 2018

Disponible
midler 2018

Diff.
(disp.midler 18 Sum prognose
progn.18)
2018

Investeringer omstillingsprosjekter psyk.

52 541

46 898

-5 643

48 000

45 488

52 541

-7 053

Drammen DPS

11 114

-

-11 114

-

22 580

20 690

1 890

2 171

-

-2 171

-

8 360

8 360

-

Investeringer Drammen Sykehus
Sum øvrige bygginvesteringer, inkl. BRK

54 912

116 421

61 509

134 500

152 375

104 375

48 000

Sum MTU og andre investeringer

52 421

57 038

4 617

65 500

75 540

75 540

-

Sum IKT-investeringer

11 970

22 000

10 030

24 000

29 532

25 463

4 069

-

-

-

18 000

18 000

15 000

3 000

Egenkapital innskudd pensjon
Sum investeringsramme VVHF
Sum investeringer annen finansiering
Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering

185 128

242 357

57 229

290 000

351 875

301 969

49 906

44 482

103 467

58 984

110 000

112 088

85 488

26 600

229 610

345 824

116 213

400 000

463 963

387 457

76 506
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Dato:
Saksbehandler:

12. desember 2018
Sheryl Swenson

Saksfremlegg
Budsjett og mål 2019
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
56/2018

Møtedato
17.12.18

Forslag til vedtak
1. Styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett 2019, som fremkommer i
administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med totale inntekter på
9497 MNOK, hvorav 5701 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Styret vedtar
budsjettet med et overskudd på 254,8 MNOK.

2. Budsjett og mål for 2019 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten
det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav,
helseforetakets egne mål, herunder bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.

3. Budsjett 2019 inkluderer følgende disponeringer og satsningsområder:
• Økte midler til Prehospitale tjenester for å styrke ambulansevirksomhet.
• Kompensasjon til klinikk for medisinsk diagnostikk for varig inntektstap etter
innføring av nye laboratorietakster i 2018.
• Midler til mottaksprosjekter til teknologistab i forbindelse med innføring av ny
IKT-løsninger i foretaket.
• Økte midler til prosjektorganisasjon for nytt sykehus i Drammen.
4. Prioriterte mål 2019 er:
• Etablere beste praksis i Vestre Viken.
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
• Tiltak for å bedre pasientsikkerhet og kvalitet står sentralt.
5. Styret vedtar en samlet investeringsramme på 332 MNOK.

Investeringer i BRK og Bærum BUP følger tidligere vedtatt program.

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

E-postadresse: postmottak@vestreviken.no
Webadresse: www.vestreviken.no
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Investeringer finansieres med 260 MNOK i egne midler, og 75 MNOK med finansielle
leasing. Bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse Sør Øst.

Investeringsnivået forutsettes delvis finansiert ved salg av eiendom. Om salgene ikke
gjennomføres i 2019, må investeringsnivået reduseres tilsvarende.

Investering i Mammografibuss forutsetter full kostnadsdekning fra de regionale
helseforetakene.

6. Det forutsettes at omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes
organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn
for samarbeid og dialog. Likeledes legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til
grunn for dialog med brukerne og deres organisasjoner.

7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer
gjennom året, blant annet som følge av endrede DRG-indekser, nye bevilgninger eller
føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av
feilbudsjetteringer med videre.
Drammen, 10. desember 2018
Lisbeth Sommervoll
Administrerende direktør
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Bakgrunn
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2019 i sak om økonomisk
langtidsplan 2019-2022 (ØLP) i mai 2018. Denne saken beskriver foretakets hovedmål og
forslag til budsjett for 2019. Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli gjentatt i
styrebehandlingen av oppdrags- og bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2019. Dette vil
fremlegges som egen styresak så snart endelig oppdrags- og bestillingsdokument foreligger.

Saksutredning
Budsjett 2019 bygger på premisser og forutsetninger lagt til grunn for økonomisk langtidsplan
2019-2022 (ØLP) behandlet av styret i møte den 3.mai 2018. Resultatmål for budsjett 2019 er i
tråd med ØLP, dog korrigert blant annet for reklassifisering av byggvedlikehold fra investering
til drift og gevinst ved salg av eiendom.

Det økonomiske opplegget som presenteres både for drifts- og investeringsbudsjettet for 2019
bygger i hovedsak på en videreføring av de rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i
økonomisk langtidsplan 2019-2022. Resultatkravet er redusert fra ØLP vedtatt mål for 2019 på
286 MNOK til 254,8 MNOK som følge av følgende forhold:
• Resultatkrav er økt med 38,5 MNOK knyttet til salg av eiendom. Det budsjetteres i 2019
med gevinst ved salg på 6,5 MNOK knyttet til de resterende leiligheter på Helgerud. Salg
av leilighetene var planlagt i 2018 men er utsatt til våren 2019. Det planlegges også med
salg av barnehagene i Bærum i 2019 høsten 2019, og budsjetteres med gevinst ved salg
på 32 MNOK knyttet til salgene.
• En detaljert gjennomgang av Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK) prosjektet har
avdekket at vesentlig deler av prosjektet er å anse som vedlikehold og derav skal
klassifiseres som driftskostnad og ikke investering. Dette medfører at et grunnlag på
75,5 MNOK er reklassifisert fra investering til vedlikeholdskostnader.
Investeringsrammen reduseres med samme beløp og driftskostnadene øker tilsvarende,
dog fratrukket mva på eksterne kjøp. Likviditetsmessig gir dette ingen endring utover
spart merverdiavgift. Reklassifiseringen er drøftet med HSØ.
• Reklassifisering av kjøp av mindre MTU for til sammen 9 MNOK planlegges tatt over drift
og reduserer resultatkrav og investeringsnivå tilsvarende, dog fratrukket mva.
For å oppnå et resultatoverskudd på 254,8 MNOK i 2019 har foretaket i budsjettarbeidet lagt til
grunn et produktivitetskrav tilsvarende 0,6 %.
Endringer i DRG-indekser (groupereffekt) for somatisk pasientbehandling i sykehus er ikke
innarbeidet i budsjett 2019. Dette gjør at inntektssiden er noe usikker for de somatiske
klinikkene. Foretaket baserer seg inntil videre på de signaler som er gitt fra Helsedirektoratet,
som gir en netto inntektsøkning på om lag 10 MNOK. Den informasjonen som foreligger om
grouper 2019 p.t. gir indikasjoner på en inntektsøkning utover de 10 MNOK. Det trygger
resultatmålet.

Budsjett 2019 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, og dette gis fortsatt
høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg gis følgende mål særlig prioritet i budsjett 2019:
• Etablere beste praksis i Vestre Viken.
• Redusere unødvendig venting, og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
I forbindelse med inngåelse avdriftsavtalene for 2019 med klinikkene vil dette følges opp.
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Det foreslås bevilgning av 35,9 MNOK til følgende områder i budsjett for 2019:

MNOK Område
7,5
Styrking av ambulansetjenesten i Prehospitale tjenester.
22,0 Kompensasjon til klinikk for medisinsk diagnostikk for inntektstap etter innføring av
nye laboratorietakster i 2018. Kompensasjonen vil vurderes når nye takster på
området foreligger.
1,9
Ny koordinatorstilling for LIS-utdanning, sikkerhet i foretaket (helårseffekt av 2018
satsningsområde), lederutvikling, skanning av arkiv og varslingsinstituttet.
2,0
Prosjektorganisasjon nytt sykehus i Drammen (NSD)
1,5
IKT mottaksprosjekter (engangskostnad som vil tilbakeføres i 2020)
1,0
Arkitektkonkurranse Drammen Sykehus (engangskostnad som vil tilbakeføres i 2020)

ØLP la opp til et investeringsnivå på 421 MNOK for 2019, basert på det ordinære
finansieringsregimet. Investeringsnivået er redusert i budsjett 2019 hovedsakelig som følge av
reklassifisering av byggvedlikeholdsprosjekter fra investering til drift.

Investeringsbudsjettet 2019 for eiendommer og bygg er på 101 MNOK. Budsjettet inkluderer
ferdigstillelse av samlokalisering Lier og Blakstad Sykehus med 9,6 MNOK, oppgradering av
Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus (BRK) med 75,8 MNOK, oppgradering av Drammen
Sykehus med 8 MNOK og samlokalisering av Bærum barne- og ungdomspsykiatrien med 12,8
MNOK. I tillegg kommer de deler av prosjektene som er vedlikehold og som tas over drift.
Foretaket vil ha en samlet oppfølging av investerings- og vedlikeholdsprosjektene knyttet til
bygg.

Investeringer innenfor MTU er til sammen 112 MNOK, i tråd med ØLP. Av MTU-investeringer
forutsettes 40 MNOK finansiert ved bruk av finansiell leasing. Det planlegges i tillegg investering
i ambulanser og en ny mammografibuss som forutsettes finansiert med bruk av finansiell
leasing. Gjeldene retningslinjer for bruk av finansiell leasing forutsetter godkjenning av Helse
Sør Øst. Spesielt gjelder mammografibuss som Vestre Vikens søknad er basert på, en
forutsetning om at leasingkostnad dekkes inn av refusjon fra de regionale foretak som delta i
ordningen. Dette er p.t. ikke avklart.

Administrerende direktørs vurderinger
Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i budsjettprosessen.
For enkelte klinikker er utfordringsbildet for budsjett 2019 knyttet til underskudd i 2018 og
derav inngangsfart i 2019. Disse klinikkene har en spesielt krevende situasjon i 2019 med å
tilpasse virksomheten til de økonomiske rammene. Det setter ytterligere krav til
kostnadskontroll og aktivitetsstyrt bemanning i 2019. Det er samtidig viktig å gi klinikkene
mulighet til langsiktighet i planlegging av ytterligere tiltak. En eventuell inntektsøkning knyttet
til groupereffekter for 2019 forventes å bedre den økonomiske situasjonen. I tillegg til risiko ved
enkelte klinikker, medfører blant annet endringer i gjestepasientkostnader risiko i
fellesøkonomien.
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett bidrar til forutsigbarhet i
klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk langtidsplan
2020-2023 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til grunn i
denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2019 og økonomisk langtidsplan 2020-2023 i
sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2020-2023 vil bli forelagt styret mai 2019.

Administrerende direktør foreslår at styret slutter seg til de mål og prioriteringer for budsjett
2019, som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Det foreslås at budsjettet
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vedtas med en samlet ramme til drift på 9497 MNOK, hvorav 5701 MNOK er
basisrammetildeling fra HSØ. Styret foreslås å vedta budsjettet med et overskudd på 254,8
MNOK.

Administrerende direktør har lagt vekt på at foretakets likviditet skal være godt ivaretatt. Dette
er en forutsetning for finansieringsplanen for nytt sykehus i Drammen og for gjennomføring av
vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus.

Administrerende direktør understreker at foretaket har en stor utfordring knyttet til å sikre
investeringskraft og gi foretakets drift gode rammer. Foreliggende budsjett balanserer disse
hensyn på en tilfredsstillende måte. Foretakets målsetninger innenfor kvalitet og
pasientsikkerhet vil bli ivaretatt og prioritert, og omstillingsarbeidet og forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten vil bli lagt til grunn for driftsavtaler med
klinikkene for å sikre kontinuerlig forbedring av tjenesten. Endelig oppdrag- og bestilling fra
Helse Sør Øst vil vedtas i foretaksmøte i februar, men det legges til grunn at oppdraget vil kunne
gjennomføres med de rammer som nå vedtas.
Vedlegg:
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1. Budsjett og mål 2019
2. Referat fra behandling i HAMU 11.desember 2018 (ettersendes)
3. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte og
vernetjeneste 13.desember 2018 (ettersendes)
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1. Innledende kommentarer
Det er i budsjettprosessen lagt vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og verneombud på alle
nivåer. Krav på dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv.
Budsjettet er drøftet på flere nivåer i organisasjonen.
•

•

•

•

•

Klinikkene:
Alle klinikker har avholdt drøftinger med lokale tillitsvalgte og vernetjeneste før klinikkvis
innlevering av budsjettet den 5. desember.

Hovedtillitsvalgte og vernetjeneste:
Foretakstillitsvalgte og vernetjeneste er løpende informert om budsjettarbeidet i
samarbeidsmøtene med foretaksledelsen høsten 2018 (fast møtestruktur).
Foretakstillitsvalgte og vernetjeneste deltok i ledermøtets sluttsaldering av budsjett 2019 i
møte 13.november. Formell drøfting med de tillitsvalgte og vernetjeneste er berammet til
den 13. desember.
Hoved Arbeidsmiljø Utvalg (HAMU):
HAMU behandler budsjett 2019 den 11. desember.

Brukerutvalget:
Det er gitt en orientering om budsjett 2019 til brukerutvalget i møte 3.desember.

Styremøter:
5.mai
29.okt
17.desember

ØLP 2019 - 2022
Budsjettseminar
Budsjett 2019

2. Hovedtrekk budsjett 2019
De økonomiske planene som presenteres i denne saken er i hovedsak en videreføring av de
rammer og forutsetninger som ble lagt til grunn i økonomisk langtidsplan 2019-2022.
Inntektsrammer fra Helse Sør-Øst er innarbeidet jf. vedtak i sak 102/2018 på styremøte
15.11.18, «Budsjett 2019 – fordeling av midler til drift og investeringer». Inntektsrammer fra
Helse Sør-Øst RHF bygger på bevilgningsforslag og forutsetninger som er gitt i regjeringens
forslag til statsbudsjett 2019.

Budsjett 2019 viderefører arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet og dette gis fortsatt høyest
prioritet av alle fokusområder. I tillegg har følgende mål særlig prioritet i 2019:
• Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
• Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
• IKT.
• Ressursutnyttelse og samordning.
• Etablering av beste praksis i Vestre Viken.

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

For å oppnå resultatmålet om å frigjøre likviditet gjennom overskudd til økt investeringsnivå,
må foretaket gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger i 2019. For budsjett 2019 er det
lagt til grunn krav om økt kostnadseffektivitet i klinikkene og stabsområdet på om lag 0,6 %.
Dette er i tråd med effektiviserings- og avbyråkratiseringskrav i Statsbudsjettet.

I budsjett for 2019 er det betydelige endringer på flere områder:
• Kostnader for H-resepter øker med 102 MNOK i budsjett 2019. Økningen skyldes
helårseffekter av nye medikamenter i 2018, samt overføring av finansieringsansvar for
medikamenter for behandling av sjeldne sykdommer og veksthormoner fra og med 2019.
•

•

•

•

•

DRG-indeks for ISF-refusjoner på H-resepter er redusert i 2019 med om lag 20 % og gir en
beregnet reduksjon på om lag 26,3 MNOK. ISF-refusjoner totalt vokser allikevel med 7,7
MNOK i forhold til prognose 2018, på grunn av inklusjon av flere medikamenter i ISFordningen fra og med 2019. VVHF budsjetter med en gjennomsnittlig refusjonsgrad på om
lag 40 % av kostnader for medikamenter inkludert i refusjonsordningen. Refusjonsgrad i
2018 prognosen er 48 %.

Økt bruk av høykostmedisin i sykehus (kreftmedisiner med mer) har gitt en kraftig vekst i
kostnader for sykehusadministrerte legemidler i 2018. Det forventes at trenden fortsetter i
2019. Vekst i forbruk har medført en kostnadsøkning for de somatiske klinikkene på om lag
20 MNOK utover det som budsjettert i 2018.

Det innføres endret finansieringsordning for laboratorie (lab) og røntgen (rtg) i 2019. Fra og
med 2019 skal lab/rtg undersøkelser utført på pasienter fra andre helseforetak faktureres.
Tidligere år er disse avregnet i inntektsmodellen. Endringen forutsettes budsjettnøytral,
men gir en økning i gjestepasientkostnader på 112,3 MNOK.
Finansiering av mottaksprosjekt for nytt sykehus er budsjettert med 11,2 MNOK i 2019.
Kostnaden tas over driftsbudsjett i tråd med regionale retningslinjer.

Kostnader knyttet til Fritt behandlingsvalg (FBV) er budsjettert med 16,5 MNOK i 2019. Det
er ikke budsjettert med ISF-refusjoner knyttet til FBV i budsjett 2019.

Sluttsaldering
Følgende disponeringer er foretatt i sluttsaldering av budsjettet for 2019:
• Klinikk for Medisinsk Diagnostikk kompenseres med 22 MNOK for tap i forbindelse med
innføring av nye laboratorietakster i 2018. Innføring av nytt takstsystem var forutsatt
budsjettnøytralt i 2018.
• Klinikk for Prehospitale Tjeneste tildeles 7,5 MNOK til styrking av ambulansetjenesten.
• Prosjekt Nytt Sykehus i Drammen styrkes med 2 MNOK.
• Stab Teknologi tildeles 1,5 MNOK til IKT- mottaksprosjekter. Bevilgningen tilbakeføres i
2020.
• Klinikk for Intern Service tildeles 1 MNOK til arkitektkonkurranse Drammen Sykehus.
Bevilgningen tilbakeføres i 2020.
• Stabene kompenseres med til sammen 1,9 MNOK til lederutvikling, skanning av arkiv,
koordinatorstilling for LIS-utdanning, varslingsinstituttet og helårseffekt av 2018
satsningsområde «sikkerhet i foretaket».
• Det er ikke forutsatt endringer i styrets kostnader.

Det er i tillegg tildelt budsjettmidler for å dekke kostnadsøkninger knyttet til H-resepter,
somatiske gjestepasientkostnader, eksterne husleiekontrakter, MTU-servicekontrakter og IKTkostnader fra SykehusPartner.

Internhusleie
Internhusleie videreføres i 2019. Klinikkene betaler husleie basert på faktisk arealbruk, og er
kompensert i basisrammen for å dekke kostnadene.

Salg av eiendom
Salg av de resterende leiligheter på Emma Hjort (Helgerud) ble ikke gjennomført som planlagt
høsten 2018, og er utsatt til våren 2019. Det er budsjettert med gevinst ved salg på 6,5 MNOK
knyttet til Helgerud. Resultatkrav i 2019 er økt som følge av gevinsten.

Det planlegges også med salg av eiendommene ved Evje Barnehager i Bærum Kommune høsten
2019. Salget er behandlet av styret i møte 27. juni 2018, sak 36/2018. Det er budsjettert med
gevinst ved salg på 32 MNOK knyttet til barnehagene, og resultatkrav er økt tilsvarende.

Resultatkrav
I ØLP 2019-2022 er det lagt til grunn et resultat på 286 MNOK for 2019. I budsjettforslaget er
resultatkravet redusert til 254,8 MNOK. Reduksjonen skyldes reklassifisering av 75,6 MNOK i
byggoppgraderinger for Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK prosjektet) fra investering til
vedlikehold. Reklassifiseringen er gjort etter en grundig gjennomgang av innholdet i de
planlagte prosjektene, og den delen av prosjektene som er vedlikehold skal tas over drift i tråd
med regnskapsloven. Når prosjektene tas over drift, gis det fradrag for merverdiavgift på
kostnadene. Som følge av reklassifiseringen er investeringsbudsjettet redusert med 75,6 MNOK
og resultatkravet er redusert med 60,7 MNOK. Reduksjonen i resultatkravet og tilhørende
reduksjon i investeringsbudsjettet som følge av reklassifisering av vedlikeholdsprosjekter er
avklart med HSØ, og påvirker ikke likviditetsutviklingen til foretaket utover merverdiavgift
effekten.

Likedan er kjøp av mindre medisinsk teknisk utstyr (enkeltkjøp med en verdi under NOK 100
tusen) med 9 MNOK reklassifisert fra investeringsbudsjettet for 2019 til drift som følge av
beløpenes størrelse. Dette reduserer resultatkrav, korrigert for mva, og investeringsnivå
tilsvarende.

Resultatkravet er økt med 38,5 MNOK som følge av gevinst ved salg av eiendom på Helgerud og
ved Evje Barnehager i Bærum.

Budsjett 2019 legger opp til et høyere resultatkrav fra ordinær drift enn i 2018. Estimatet per
oktober gir et positivt resultat i foretaket i 2018 på 205 millioner kroner inkludert gevinst ved
salg av eiendom på 17 MNOK. Dette gir et resultat fra ordinær drift i 2018 på 188 MNOK. I ØLP
2019-22 er resultatkrav for 2019 satt til 286 MNOK før reklassifisering av byggvedlikehold og
kjøp av mindre MTU (omtalt ovenfor), og økning i gevinst ved salg. Dette er 98 MNOK over
resultat fra ordinær drift i 2018. Justert resultatkravet for 2019 er satt til 254,8 MNOK, en
økning på 48,8 MNOK i forhold til prognose 2018 pr oktober.

Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden av
forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. Økonomisk
langtidsplan 2020-2023 vil bygge videre på budsjettet og budsjettforutsetningene som er lagt til
grunn i denne saken, slik at det er viktig å se årsbudsjett 2019 og økonomisk langtidsplan 20202023 i sammenheng. Økonomisk langtidsplan 2020-2023 vil bli forelagt styret den 3.mai 2019.

Det er i budsjettprosessen lagt opp til bred medvirkning og involvering. Alle klinikkene har
gjennomført risikovurderinger av budsjett 2019. For enkelte klinikker er utfordringsbildet for
budsjett 2019 knyttet til underskudd i 2018 og inngangsfart i 2019. Det er i tillegg lagt til grunn
en effektivisering på 0,6 % i hele organisasjonen. Det er i budsjett 2019, som tidligere år, ikke
gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker som har underskudd. Dette innebærer at
enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i 2019 med å tilpasse seg til de økonomiske
rammene. Dette fremkommer også av risikovurderinger som er gjennomført. Det vil i 2019 være
nødvendig med særlig fokus på resultatutviklingen ved de somatiske sykehusene, klinikk for
Psykisk helse og rus og Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Gjennomføringen av den økonomiske omstillingen i 2019 skal ikke redusere pasientsikkerheten,
som alltid vil ha høyeste prioritet. Arbeidet skal også baseres på de 12 prinsippene for
medvirkning i HSØ.

Grouperingsendringer 2019
Endring i DRG-satser for 2019 (grouperingseffekt) for somatisk pasientbehandling er ikke
innarbeidet i budsjettet. Det er stor usikkerhet knyttet til foreløpige beregninger for 2019, som
viser en vesentlig økning i ISF-inntekter. Helse Sør Øst har som følge av usikkerheten rundt
grouperingsendringer bedt foretakene om å avvente videre avklaring før grouperingsendringer
tas inn i budsjettet. Budsjettleveransen fra helseforetakene kan bli utsatt til januar 2019 i
påvente av en avklaring. Endring i DRG-satser for 2019 forventes å øke ISF-inntekter fra
pasientbehandlingen, men vil også øke gjestepasientkostnader. Den forventede netto positive
effekten av grupperingsendringer vil benyttes til å styrke budsjettet i de somatiske klinikker og
sikre resultatoppnåelse i 2019.

Det er tatt høyde for endrede DRG-satser i 2019 knyttet til ISF-refusjoner på H-resepter. DRGsatser for ISF-refusjoner er redusert med om lag 20 % i 2019.

3. Mål for Vestre Viken 2019
Visjonen for Helse Sør-Øst og Vestre Viken er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og
økonomi.
Helse Sør-Øst har lagt til grunn en videreføring av de overordnede styringsmålene i
oppdragsdokumentet for inneværende år i 2019:
•
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
•
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
•
Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

I tillegg vil Vestre Viken ha som mål å etablere beste praksis i foretaket som ledd i arbeidet med
bedre kvalitet og pasientsikkerhet.
Regional utviklingsplan som vedtas endelig i Helse Sør-Øst i desember og Utviklingsplan for
Vestre Viken ligger til grunn for plan for 2019.

Nærmere fastsettelse av mål vedtas av foretaksmøtet i februar 2019 forbindelse med fastsettelse
av Oppdrags- og bestillingsdokumentet for neste år. Målene vil bli tatt inn i administrerende
direktør sine driftsavtaler for 2018 med den enkelte klinikkdirektør.

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen
I Oppdrag og bestilling for Vestre Viken for 2018 er angitt at ventetiden skal være under 57
dager for somatikk og under 40 dager for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusbehandling. Foretaket har satt 56 dager som mål i somatikk. I psykisk
helsevern/rusbehandling har målet vært å nå en ventetid på 40 dager ved utløpet av 2018.
Til tross for økt aktivitet nås ikke målet for ventetid innen somatikk, som gjennomsnittlig er 59
dager hittil i år ved utløpet av november. Ventetiden innen psykisk helsevern/rusbehandling har
vært under 40 dager siden september, slik at dette målet er nådd.

Mål for ventetid i 2019 er ikke kommunisert ennå, men det er et nasjonalt mål om en samlet
ventetid for alle tjenesteområder ikke overstiger 50 dager innen 2021. Det må således arbeides
med ytterligere reduksjon i ventetid. Det er også et mål at antall pasienter som opplever at
kontroller på poliklinikkene blir forsinket skal gå ned. Det vil bli avtalt differensierte
ventetidsmål i driftsavtalene med klinikkene. Den planlagte aktivitetsøkningen skal bidra til
reduksjon i ventetid. Det må også arbeides med generell effektivisering.

I pakkeforløp for kreft er målsettingen at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal få
diagnosen i pakkeforløp, og at 70 % av pasientene skal starte behandling innen normert
forløpstid. I noen av pakkeforløpene når Vestre Viken målsettingene, mens målene ikke nås
innen andre. Forbedringsarbeid innen pakkeforløpstidene vil bli prioritert. Pakkeforløp for
akuttfasen av hjerneslag er innført i 2018 og blir innført innen psykisk helse og rus tidlig i 2019.
Det er gjort et betydelig arbeid med å innføre pakkeforløp innen psykisk helsevern, slik at
foretaket er rustet til å innføre disse.
Kapasitetsutnyttelsen i foretaket vurderes generelt som god, men det gjøres jevnlig tiltak for
forbedring.
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Omtales nedenfor.

Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er helt grunnleggende for foretaket. Organisasjonen
skal være preget av arbeid med kontinuerlig forbedring. En rekke større og mer begrensede
forbedringstiltak pågår kontinuerlig. Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet vil få ytterligere
oppmerksomhet i 2019, bl.a. ved fullføring av innføring av daglig risikostyring ved hjelp av
verktøyet grønt kors, økt vekt på opplæring for ledere i metodikk for kontinuerlig forbedring og
oppfølging av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Et viktig ledd i dette arbeidet vil
være å etablere beste praksis i Vestre Viken.
Administrerende direktør vil sikre at mål blir operasjonalisert og fulgt opp i alle berørte
virksomheter i 2019.

3.1.1 Samhandling
Utskrivningsklare pasienter somatikk
Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter i somatikken er redusert fra 21 MNOK i
2011 til en prognose på 15 MNOK i 2018. Budsjett 2019 forventer en videreføring av dagens
nivå, og legger opp til inntekter fra utskrivningsklare pasienter på 15,7 MNOK.

Utskrivningsklare pasienter psykisk helse og rus
Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innføres også innen psykisk helse og
rus fra og med januar 2019. Budsjett 2019 estimerer inntekter fra utskrivningsklare pasienter
på 14 MNOK. Dette tilsvarer beløpet Vestre Viken er trukket i basisramme som følge av
innføringen. Vestre Viken HF forutsetter at innføring av kommunal betalingsplikt for
utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helse og rus er budsjettnøytral.

3.1.2 Aktivitet pasientbehandling 2019
Statsbudsjettet for 2019 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt
nivå på om lag 1,7 % fra 2018 til 2019.

Somatikk

Pasientbehandling i sykehus
Somatisk aktivitet er budsjettert på laveste nivå i klinikkene, med utgangspunkt i faktisk
produksjon for 2018 og forventet endring/vekst i 2019. I budsjett 2019 budsjetteres det med
vekst i antall pasientbehandlinger innenfor alle omsorgsgrupper. Vestre Viken har gjennom
flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dag- og poliklinikkbehandlinger. Denne dreiningen
videreføres i budsjett for 2019, med størst vekst for polikliniske behandlinger. Utvikling for
døgn og dagbehandlinger er relativt flat. Budsjettet for totalt antall pasientbehandlinger viser en
vekst på 2,3 %.
Antall somatiske behandlinger "sørge for"
Liggedøgn

Prognose 2018
Budsjett 2019
Endring 2019
% endring

241 850
242 871
1 021
0,4 %

Døgn
pasienter

69 398
70 616
1 218
1,8 %

Dag og
dagkirugi Poliklinsike
behandling behandling

33 612
33 840
228
0,7 %

408 107
418 310
10 203
2,5 %

SUM

511 117
522 766
11 649
2,3 %

I budsjettet er antall DRG-poeng en funksjon av sum antall behandlinger * DRG-indeks. DRGindeks i budsjettet er ikke korrigert for estimert effekt av grupperingsendringer i 2019 da det er
stor usikkerhet knyttet til endringene. Grupperingsendringer knyttet til pasientbehandling i
somatikk vil innarbeides i budsjett i januar 2019, før endelig budsjettleveranse til Helse Sør Øst.
Det forventes at grupperingsendringer vil gir en økning i ISF-inntekter som vil styrke
budsjettene for de somatiske sykehus og dermed bidra til å sikre resultatoppnåelse i 2019.

Det er fokus i alle klinikker på økt produktivitet/effektivitet samt god kvalitet på koding. I 2019
legges det opp til en vekst på 2,3 % i antall opphold, og en økning på 1,2 % målt i DRG-poeng.
Prognose 2018 pasient behandling
Endring aktivitet og indeks

DRGpoeng
107650,0
1322,5

Budsjett 2019 pasientbehandling

108972,5

DRG-poeng "sorge for" somatikk

%
endring

1,2 %
1,2 %

H-resepter
Det overføres hvert år finansieringsansvar for flere H-resept medikamenter til helseforetakene.
I 2019 overføres ansvaret for veksthormoner og medikamenter for sjeldne sykdommer. De nye
medikamentene tas inn i kostnadsbasen, men er ikke inkludert i ISF-refusjonsordningen i 2019.
Overføringen av finansieringsansvar for nye medikamenter forutsettes budsjettnøytral, da det

legges opp til refusjon av faktiske kostnader fra Helse Sør Øst i 2019. Som følge av dette økes
både medikamentkostnader og øvrige driftsinntekter med 62 MNOK i budsjett 2019. I tillegg
kommer helårseffekter for nye medikamenter i 2018, forventet vekst i forbruk av dagens
medikamenter og prisvekst på totalt 49 MNOK.

I 2019 kommer flere medikamenter innenfor ISF-ordningen. Til fradrag for denne veksten
kommer negative grupperingsendringer på om lag 20 %. Redusert DRG-indeks gir en reduksjon i
ISF-refusjoner på 26,3 MNOK i budsjett 2019. Budsjettet forutsetter en refusjonsandel på ca.
40% for medikamenter inkludert i refusjonsordningen, mot omlag 48 % i 2018.
Fritt Behandlings Valg (FBV)
VVHF har 15,8 MNOK i kostnader knyttet til FBV i 2018, og forventer en økning på om lag 1
MNOK i 2019. Det er ikke budsjettert med ISF-inntekter knyttet til Fritt Behandlings Valg.

Psykisk Helse (PHR)
Psykisk helse og rus
Døgnbehandling

% endring 2019

Antall behandlinger
Faktisk 17

Budsjett 18

Prognose 18

Budsjett 19

ift B18

ift P18

4 019

4 086

4 115

4 001

-2,1 %

-2,8 %

Poliklinikk

219 832

230 240

227 120

241 443

4,9 %

6,3 %

Total antall behandlinger

223 851

234 326

231 235

245 444

4,7 %

6,1 %

43 828

46 173

45 750

48 954

6,0 %

7,0 %

DRG poeng totalt

Det er forutsatt 6,3 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2019 i forhold til prognose 2018
innenfor voksenpsykiatri (VOP), rusbehandling (TSB) og barne- og ungdomspsykiatri samlet
sett. Veksten er planlagt oppnådd delvis ved økt produktivitet og delvis ved flytting av ressurser
fra døgnbehandling til poliklinikk. Budsjettet gir en økning i arbeidsproduktivitet på 0,6 % i
forhold til prognosen for 2018.

3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere
3.2.1 Ledelse
Vestre Viken har som mål å ha ledere som forstår lederrollen, tar ansvar og lever opp til de
forventningene som stilles. For å bygge opp under dette mål vil foretaket i 2019 blant annet:
• Videreføre sin deltakelse i Nasjonalt topplederprogram og delta i arbeidet med utvikling og
innføring av nasjonal plattform for ledelse i henhold til fastsatt fremdriftsplan.
• Videreutvikle sin oppfølging av hele lederlinjen i foretaket ved å utvikle og implementere et
helhetlig system for lederoppfølging i Vestre Viken.
• Videreutvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4. Arrangere
en samling for ledere på nivå 1-3, i tillegg arrangerer de tradisjonelle ledersamlingene for
alle ledere nivå 1-4.
• Videreføre erfaringene fra vellykket felles lederutviklingsprogram sammen med Bærum
kommune.
• Videreføre og videreutvikle arbeidet med ledergruppeutvikling. Mål og strategier inngår som
en av modulene i ledergruppeutviklingen.

•
•

Videreføre systematisk lederopplæring for å skape økt bevisstgjøring i forhold til
arbeidsgiverrollen herunder også aktuelle lover, fullmakter, HMS reguleringer,
overenskomster og andre personalpolitiske føringer.
Ha fokus på enklere arbeidsflyt for ledere ved å arbeide videre med å videreutvikle og
forenkle lederverktøyene, dvs. elektroniske systemer, rutiner, retningslinjer, styringsverktøy
mv. Styrke ledere i arbeidet med å finne «smartere» måter å jobbe på.

3.2.2 HR
HR-strategien ble vedtatt i 2014 og viser retning for Vestre Viken sitt HR- arbeid. HR-strategien
beskrives gjennom fire fokusområder med tilhørende målsettinger.
De fire fokusområdene er:
• Ledelse
• Beholde og rekruttere
• Kompetanseutvikling
• Kultur

HR- strategien skal oppdateres i løpet av 2019.

3.2.3 Fullmakter
Ledelsen er helt avhengig av den enkelte medarbeiders gode skjønn, sunne fornuft og vilje til å ta
ansvar i daglig drift. Dokumentet delegerte fullmakter i Vestre Viken er revidert i 2018 og skal
implementeres i 2019. Fullmaktsdokumentet handler både om å håndtere en delegert fullmakt
på formelt riktig måte, og hvor viktig det er for den enkelte å ta ansvar, ha oversikt over
rammene og erkjenne risikoen for feil. Det kan være lett å tenke at feil/misligheter «ikke skjer
hos oss». Statistikken forteller noe annet, nemlig at dette kan skje på alle arbeidsplasser.
Det vil jobbes for at alle ansatte kjenner til behovet for etterlevelse og at konsekvensene av en
feilvurdering kan bli betydelige, både samfunnsøkonomisk og for omdømmet til Vestre Viken.
3.2.4 Beholde og rekruttere
Vestre Viken har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på
dyktige medarbeidere for å løse de oppgaver vi har som foretak.

Konkurransen om arbeidskraft øker og omdømmet får større betydning for arbeidstakeres valg
av arbeidsgiver/arbeidsplass. Vestre Viken vil i 2019 blant annet:
• Arbeide for en mer profesjonell tilnærming til rekruttering av arbeidskraft. Det vil fra HR
administrasjon og bemanning utarbeides verktøy og tiltak for å sikre dette på best mulig
måte.
• Arbeide for en tilnærming til rekruttering av arbeidskraft ved bruk av flere arenaer og
kanaler enn de tradisjonelle annonsene, herunder å gjøre foretaket bedre på digital
tilgjengelighet og videreutvikle policy for annonsering og rekruttering.
• Systematisk styrking av praksisdelen, herunder veiledning og organisering, i alle
utdanninger for å styrke omdømme og rekruttering.
• Legge til rette for utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle stillingsgrupper også
lederstillinger.
• Sikre utvikling av gode lege i spesialist utdanningsløp (LiS)med ambisjon om å gjøre VV til et
attraktivt utdanningssted for LiS.
• Utrede tiltak for å rekruttere og beholde personell innenfor fagområder der
kompetansetilgang er begrenset.

•

Fortsette arbeidet i 2019 med å videreutvikle en god og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk
herunder utarbeide lønnspolitikk, gode arbeidstidsordninger, god bemanningsplanlegging
og ressursstyring samt arbeide med tiltak som legger til rette for heltidskultur.

3.2.5 Kultur
Vestre Viken har som mål å være en kultur som er preget av verdiene Kvalitet, Trygghet og
Respekt. Vestre Viken har som mål å ha en vi kultur som beskriver foretaket som en enhet.

Kulturbygging er et viktig bidrag til et godt arbeidsmiljø og godt omdømme. I 2019 vil foretaket
blant annet jobber med følgende områder:
• Ny utvidet medarbeider undersøkelse (MU) ble innført i 2018 ved «Forbedring». I 2019 vil
det sørges for at dette inngår som et viktig verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.
• Foretaket skal legge til rette for at medarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever å bli
behandlet likeverdig.
• Videreføre arbeidet med å tydeliggjøre og skape bedre forståelse for god samhandling
mellom partene, herunder medbestemmelse og medvirkning.
• Videreføre det systematiske Helse Miljø og Sikkert (HMS) arbeidet, utarbeide en HMS
strategi for VVHF og samarbeide med HSØ om implementering av nasjonale HMSindikatorer som det skal rapporteres på.
• Videreføre det systematiske inkluderende arbeidsliv (IA) arbeidet og sørge for reviderte
handlingsplaner for å oppnå resultater for alle tre delmål.
• Videreutvikle velferdsforeningens tilbud, herunder aktiviteter som understøtter
kulturbygging klinikkene imellom.
• Videreutvikle systemene som går på tvers av klinikkene i foretaket for å tenke enhetlig om
hvordan å løse god tjenesteleveranse til pasienter der de bor.
3.2.6 Utdanning
Foretaket etablerte en utdanningsavdeling i 2018 med ambisjonen om å bygge et
utdanningssystem i Vestre Viken. Dette arbeidet fortsetter i 2019. Utdanningsavdelingen har
som ambisjonen å være en pådriver, utvikler og koordinator for et velfungerende
utdanningssystem i foretaket og for Vestre Viken i Helse Sør-Øst.

Det er avgjørende med et godt renomme som utdanningsinstitusjon for å gi pasientene
kunnskapsbasert behandling og praksis kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Utdanning er
også viktig både med hensyn til foretakets omdømme, rekruttering av nye ressurser og beholde
gode ansatte. Det vil blant annet inngås en felles avtale mellom VVHF, Sykehuset i Vestfold og
Sykehuset i Telemark med Universitet i Sør-Norge (USN) i 2018/2019. VVHF jobber videre med
et tett og godt samarbeid med Universitet i Oslo (UiO) og andre utdanningsinstitusjoner og mot
premissleverandører på departementsnivå. Fra og med 01.03.2019 innføres ny kvalitetsreform
for utdanning av Leger i Spesialisering (LiS) 2/3. Dette arbeidet vil kreve stor innsats i hele
foretaket. Både for å sikre opprettholdelse av status som utdanningsinstitusjon og sikre at ny
reform er fungerende fra mars.

3.2.7 Heltidskultur
Arbeidet for økt andel heltidsansatte i foretaket har pågått over flere år. Temaet heltid/deltid
har også vært jobbet med over mange år, nasjonalt, regionalt og lokalt i Vestre Viken. I 2018 ble
det nedsatt en partssammensatt gruppe som jobbet videre med tema heltidskultur. Etter dette
arbeidet er det vedtatt at Vestre Viken skal jobbe mot følgende mål: Bygge heltidskultur og 100
% stillinger skal være hovedregelen, og samtidig at dette må gjøres i rammen av sikker,
forsvarlig drift innenfor gjeldende rammer. For å oppnå dette er det enighet om at det vil kjøres

ulike piloter for å se hvordan vi kan øke andel heltid i foretaket. Pilotene vil forankres i
ledergruppen for å sikre læring og bredding.

3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring

3.3.1 Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2019
I ØLP 2019-2022 har styret vedtatt et resultat på 286 MNOK. Budsjettet for 2019 er planlagt
med en brutto omsetning på totalt 9,5 MRD, og et overskudd på 254,8 MNOK. Reduksjonen
skyldes hovedsakelig reklassifisering av 75,6 MNOK i bygg oppgraderinger for Bærum, Ringerike
og Kongsberg (BRK prosjektet) fra investering til vedlikehold.

Den økonomiske situasjonen for foretaket i budsjett 2019 viser økt resultatkrav fra ordinær drift
i 2018. Estimatet per oktober gir et positivt resultat i foretaket i 2018 på 205 millioner kroner
inkludert gevinst ved salg av eiendom på 17 MNOK. Dette gir et resultat fra ordinær drift i 2018
på 188 MNOK. I ØLP 2019-22 er resultatkravet for 2019 satt til 286 MNOK før reklassifisering
av byggvedlikehold (omtalt ovenfor). Dette er 98 MNOK over resultat fra ordinær drift i 2018. I
tillegg budsjetteres det med gevinst ved salg av eiendom på 38,5 MNOK i 2019.
Vestre Viken HF

Resultat
2017

Budsjett
2018

Prognose
2018

Budsjett
2019

prosent endring

Basisramme

5 207 885

5 404 664

5 331 603

5 700 660

ISF-inntekter

2 457 223

2 620 332

2 630 863

2 760 659

4,9 %

148 585

128 222

160 596

155 556

-3,1 %

767 728
8 581 421
1 032 204

780 791
8 934 009
1 166 318

747 991
8 871 053
1 181 318

880 614
9 497 489
1 278 778

17,7 %
7,1 %

611 627
37 536
5 627 629
254 636

631 323
19 996
5 684 854
273 931

599 323
28 696
5 626 653
269 431

761 344
18 893
5 792 825
298 172

27,0 %
-34,2 %

Andre driftskostnader

859 894

949 972

956 117

1 085 754

13,6 %

Netto finanskostnader

5 561
8 429 087

7 615
8 734 009

4 515
8 666 053

6 887
9 242 653

52,5 %
6,7 %

152 334

200 000

205 000

254 836

24,3 %

Herav gevinst ved salg av eiendom

54 751

21 000

17 000

38 500

126,5 %

Resultat eksklusiv salgsgevinster

97 583

179 000

188 000

216 336

15,1 %

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

Sum drifts- og finanskostnader
Resultat

Det tas forbehold om mindre justeringer i enkeltpostene.

6,9 %

8,3 %

3,0 %
10,7 %

ISF-inntekter/gjestepasientinntekter
Økte ISF-inntekter og gjestepasientinntekter skyldes økt aktivitet, økt pris og utvidelse av ISFordningen for psykisk helse og rus. I tillegg kommer helårseffekten av at «Helse og Arbeid»
(tidligere «Raskere tilbake» ordningen) ble tatt inn i ordinær drift for somatikk i 2018.
Grouperingseffekter for 2019 som følge av endrede DRG-indekser for somatisk
pasientbehandling er ennå ikke innarbeidet i budsjettet.

Øvrige driftsinntekter
Øvrige driftsinntekter øker hovedsakelig som følge av utvidelse av utskrivningsklare pasienter
for PHR (14 MNOK) og forventet refusjon fra HSØ for nye H-resept medikamenter for sjeldne
sykdommer og veksthormoner (62 MNOK).
Varekostnader
H-resepter er budsjettert med en økning på 102 MNOK som følge av overføring av
finansieringsansvar for flere medikamenter til helseforetakene, prisvekst og økt forbruk av
dagens medikamenter. Budsjett for medikamenter gitt i sykehus videreføres på 2018 nivå da
forbruk i 2018 er 17 MNOK mer enn året før. Det er i tillegg budsjettert med en økning i øvrig
varekost som følge av økt aktivitet.

Endret finansieringsordning laboratorie (lab) og røntgen (rtg)
Fra og med 2019 skal utførelse av lab/røntgen analyser for pasienter fra andre opptaksområder
faktureres pasientens helseforetak. I dag blir disse avregnet mot basisramme i
inntektsmodellen. Endring i praksis er budsjettnøytral og gir en økning i gjestepasientinntekter
på om lag 13,2 MNOK, og en økning i gjestepasientkostnader på om lag 124,3 MNOK. VVHF er
overført 111,6 MNOK i basis knyttet til omleggingen.
Gjestepasientkostnader
Hovedårsaken til økning i gjestepasientkostnader er endret finansieringsordning for lab/rtg
omtalt ovenfor. I tillegg øker kostnader som følge av aktivitetsøkning og prisøkning.
Grouperingseffekter for somatisk pasientbehandling i sykehus er ennå ikke innarbeidet i
budsjett 2019 og forventes å gi en økning i gjestepasientkostnader på 15-20 MNOK.

Innleid arbeidskraft
Det er en reduksjon i innleie fra byrå på 9,8 MNOK i forhold til prognose 2018. VVHF har fokus
på innleie og har redusert kostnader hvert år siden 2016. Det har vært overforbruk i 2018
knyttet til spesielle forhold på grunn av patologisaken på Drammen sykehus og enkelte
ekstraordinære forhold ved de øvrige klinikkene. Situasjonen er noe forbedret for disse
områder, og det forventes at innleie igjen vil reduseres.

Lønns- og pensjonskostnader
Lønnskostnader viser en netto økning på 163,7 MNOK i forhold til prognose 2018. Inkludert i
økningen er en reduksjon i pensjonskostnader på 28,8 MNOK i forhold til 2018. Lønnskostnader
eksklusiv pensjon øker med ca. 3,9 %, herav lønnsvekst på 3,3 %. Det er dermed en reell økning
i lønnskostnader på 0,6 %.
Pensjonskostnader er budsjettert i tråd med aktuarberegningen juni 2018, med en reduksjon på
28,8 MNOK i forhold til prognose for 2018. Endring i pensjonskostnader er budsjettnøytral, da
VVHF er trukket i basisramme for reduksjonen.

Avskrivninger
Avskrivninger øker som følge av nyinvesteringer, økt investeringsnivå de siste årene og økt bruk
av finansiell leasing.

Andre driftskostnader (ADK)
Økning i andre driftskostnader er i stor grad knyttet til reklassifisering av om lag 60 MNOK i
byggvedlikehold og kjøp av mindre MTU fra investering til drift. I tillegg øker kostnader knyttet
til IKT/Sykehuspartner, pasienttransport, energiområdet, behandlingshjelpemidler, husleie, og
service/vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.
Netto finanskostnader
Kostnadsøkningen skyldes hovedsakelig økt rentesats, og økt andel finansiell leasing.

3.3.2 Budsjettutfordring 2019
Budsjett 2019 er i tråd med forutsetninger i ØLP 2019-2022, korrigert for reklassifisering av
byggvedlikehold fra investering til drift og gevinst ved salg av eiendom. Effektiviseringskrav er
innarbeidet i budsjettet ved at det er stilt et internt krav om produktivitetsøkning i klinikkene på
totalt 0,6 % (målt som prosent av budsjetterte påvirkbare driftskostnader).
Realvekst i basisfinansiering fra Helse Sør-Øst er innarbeidet med om lag 128 MNOK. Dette er 27
MNOK mer enn forutsatt i ØLP. I budsjettet har VVHF en netto økning i ramme på 0,1 MNOK
knyttet til kvalitetsbasert finansiering. Økningen skyldes forbedret kvalitets- og
styringsindikatorer i 2017.
I budsjett for 2019 er det betydelig kostnadsendringer:
• Det innføres en ny finansieringsordning for laboratorie (lab) og røntgen (rtg) mellom
helseforetakene. Endringen er budsjettnøytral for foretaket, men øker
gjestepasientkostnader med 124,3 MNOK.

•

•
•

Finansieringsansvaret for H-resept medikamenter for sjeldne sykdommer og veksthormoner
overføres til helseforetakene fra og med 2019. Innføringen forutsettes budsjettnøytral, men
gir en kostnadsøkning på 62,1 MNOK. Basisrammefinansiering for økningen er beholdt av
HSØ, og skal brukes til å refundere helseforetakene for faktisk bruk av medikamentene i
2019. VVHF har budsjettert med en økning i øvrige driftsinntekter tilsvarende
kostnadsøkningen.

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

Endrede DRG-vekter for pasientbehandling i somatikk forventes å gi en stor økning i ISFinntekter i somatikk og en vesentlig økning i gjestepasientkostnader. Dette er ikke
innarbeidet i budsjett på grunn av stor usikkerhet knyttet til de foreløpige vektene. Det
pågår en dialog med Helse Sør-Øst om effektene av grupperingsendringer i helseforetakene,
og når/hvordan disse skal tas inn i budsjett 2019. Endrede DRG-vekter for ISF-refusjoner
for H-resepter er inkludert i budsjett 2019 og er estimert til å gi en inntektsreduksjon på
26,3 MNOK.

Det er i varierende grad budsjettert med tilstrekkelige omstillingstiltak for å møte
utfordringsbildet i klinikkene. Det er til dels store uløste utfordringer i enkelte klinikker. I de
somatiske klinikkene er det budsjettert med omstillingstiltak på til sammen 20,3 MNOK og
uløste utfordringer på 36,9 MNOK. Det forventes at grupperingsendringene vil bidra til å styrke
budsjettene i de somatiske klinikkene. I PHR er det budsjettert med omstillingstiltak på 5,1
MNOK. I de øvrige klinikker og stabene er det budsjettert med omstillingstiltak på om lag 8,2
MNOK.

Utvikling fra prognose 2018 til budsjett 2019

Vestre Vike HF

Budsjett
2019

0 Prognose 2018

- 205 000

1 Endring i basis 2018-2019

- 214 153

2 Pris og lønnsjusteringer

139 060

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2018

51 317

4 Nye omstillinger og endring i drift 2019

10 800

5 Uløst utfordring i 2019
Totalt

- 36 860
- 254 836

Uløste utfordringer i budsjett 2019 er i sin helhet knyttet til de somatiske klinikker. Når
forventede grupperingsendringer for 2019 på ISF-inntekter innarbeides i budsjettet vil dette
bidra til å redusere de økonomiske utfordringene. Det må allikevel jobbes videre inn i 2019 med
tiltak for å sikre varige driftsendringer og sikre resultatoppnåelse i foretaket. Det vil blant annet
være fokus på bedre utnyttelse av den samlende kapasitet som sykehus i nettverk,
standardisering av pasientbehandling, økt egendekning i foretaket og redusert bruk av
rehabilitering, økt bruk av teknologi og standardisering på innkjøpsområdet. Ved å sette fokus
på innføring av beste praksis vil målet være å sikre god økonomi samtidig som
pasientbehandlingen forbedres.
3.3.3 Prioriteringsregelen
Foretaket planlegger med at aktivitet og kostnader innenfor psykisk helse og rus (PHR) skal
vokse mer enn aktiviteten ved de somatiske klinikkene. Veksten for både voksenpsykiatrien
(VOP), barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og rusbehandling (TSB) hver for seg skal være
høyere enn veksten innen somatikk.
Polikliniske behandlinger

I aktivitetsbudsjettet for 2019 er veksten i polikliniske behandlinger innenfor PHR større enn
veksten innenfor somatikken totalt sett, både målt mot budsjett 2018 og mot estimat 2018.

Veksten innenfor BUP og TSB er imidlertid lavere enn veksten innenfor somatikk målt mot
budsjett 2018, men høyere enn somatikk målt mot estimat 2018. Dette skyldes at faktisk
aktivitet i 2018 er lavere enn budsjettert. Budsjettet legger opp til en økning innenfor BUP på
over 10,2 % i forhold til estimat 2018, og en vekst på 3 % for rusbehandling.

Budsjettert vekst i poliklinisk aktivitet i PHR planlegges nådd delvis ved økt produktivitet og
delvis ved økt bemanning i poliklinikkene. Det pågår arbeid for å øke produktivitet i klinikken,
spesielt knyttet til barne- og ungdomspsykiatrien.
Driften i poliklinikkene i BUPA planlegges i takt med skoleåret, og planlegges ut fra den
variasjonen som er der. Noe kapasitet må planlegges for hyppig oppfølging av pasientene med
de mest alvorlige lidelsene, men ikke med det omfang av tilstedeværende behandlere gjennom
sommeren som virksomheten har hatt tidligere. Det planlegges med økt styring av
tilstedeværelse i aktive perioder.
Planlegging av aktivitet opp mot skoleåret er primærtiltak for poliklinikkene, parallelt med
innføring av pakkeforløp. For øvrig planlegges det nå med at Drammen BUP skal prøve ut
modellen fra Halden DPS, hvor alle henviste pasienter tas inn til utredningssamtale. Dette skal
også gjøres ved noen av DPSene.
Kostnader pr tjenesteområde

Kostnader pr tjenesteområde
(eks avskrivning, legemidler og pensjon)

Estimat
2018

Budsjett
2019

Endring

% endring

Somatikk

4 703

5 215

512

10,9 %

Voksen psykiatri
Barne- og ungdoms psykiatri
Tverfaglig rusbehandling
Sum psykisk helse og rus
Annet

1 083
301
190
1 574
371

1 228
335
211
1 773
399

145
33
21
199
28

13,4 %
11,0 %
11,2 %
12,7 %
7,6 %

SUM

6 648

7 387

739

11,1 %

Totale kostnader eksklusiv avskrivninger, legemidler og pensjon vokser med gjennomsnittlig
11,1 % i budsjett 2019 i forhold til estimat 2018. Vekst inkluder lønnsvekst på 3,3 % og generell
prisvekst på om lag 2 %. I budsjett 2019 er kostnadsutviklingen større innenfor psykisk helse
og rus enn somatikk. Det gjelder for alle områder, da både voksenpsykiatri, barne- og
ungdomspsykiatri og tverrfaglig rusbehandling viser større vekst enn somatikk.

3.3.4 Somatiske virksomhet inklusiv klinikk for medisinsk diagnostikk
Klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og
klinikk for medisinsk diagnostikk utgjør somatisk virksomhet i Vestre Viken HF. Totale
inntekter og kostnader for somatisk virksomhet i budsjett 2019 er 4482 MNOK kroner.
Somatikken går inn i 2019 med en for høy styringsfart, da prognosen for 2018 pr oktober viser
et samlet underskudd på 74,2 MNOK. Inkludert i underskuddet er tap på omlegging av
laboratorietakster i 2018 på 22 MNOK. Innføring av nye laboratorietakster var forutsatt
budsjettnøytral i 2018. Klinikk for medisinsk diagnostikk er kompensert for takstreduksjon i
budsjett 2019. Korrigert for tap på laboratorietakster viser 2018 resultatprognosen for de
somatiske klinikker et samlet underskudd på 52 MNOK.

Somatikk
0 Prognose 2018

Budsjett
2019

Basisram m e

Salgs- og
driftsinntekter

74 219

- 1 506 748

- 2 891 225

1 Endring i basis 2018-2019

2 798

71 755

- 11 342

2 Pris og lønnsjusteringer
3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i
2018
4 Nye omstillinger og endring i drift 2019

1 632

- 30 322

- 72 549

- 8 085

5 Uløst utfordring i 2019
Totalt

Varekostnader

Lønnskostnader

3 557 627

238 076

- 63 312

5 697

7 073

96 576

854

- 9 793

- 726

2 435

-1

- 33 656

- 27 899

- 12 450

6 602

91

- 36 908

- 3 951
- 1 465 315

- 3 016 761

676 508

Andre
driftskostnad
er

Netto finans

- 19

- 32 957
670 405

3 566 972

244 717

- 19

I budsjettet har klinikkene identifisert tiltak for å løse om lag halvparten av utfordringen, men
har ved leveransetidspunkt en fortsatt uløst utfordring på 36,9 MNOK. Endring i DRG-takster for
2019 (grouperingseffekt) er ikke innarbeidet i budsjettleveransen fra klinikkene. Foreløpige
beregninger gir en vesentlig økning i ISF-inntekter knyttet til somatiske pasientbehandlinger i
sykehus. Økningen vil til dels utlignes av økte gjestepasientkostnader og reduserte ISFrefusjoner på H-resepter, men forventes allikevel til å gi en netto økning i ISF-inntekter som kan
benyttes til å styrke somatikken i 2019.

Selv etter innarbeidelse av grouperingseffekten for 2019, må klinikkene jobbe videre for å finne
tiltak som gir varige driftsbesparelser. Ny arbeidsmetodikk, ta i bruk ny teknologi,
implementering og bruk av innkjøpsavtaler, samt koordinert utnyttelse av samlet kapasitet som
sykehus i nettverk er eksempler på områder der gevinster kan hentes.
Omstillingstiltak i somatiske virksomhet
Somatikk
40 Driftsmessige justeringer i 2019
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2019
42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2019
43 Strategiske satsningsområder med oppstart i 2019

Sum nye omstillinger og endring i drift 2019

Budsjett
2019

- 22 380
10 121
- 20 308
- 1 380
- 33 656

Salgs- og
driftsinntekter

- 16 523
670
- 2 541
- 9 506
- 27 899

Vare-kostnader

- 3 401
- 4 456
- 3 469
- 1 124
- 12 450

Lønnskostnader

- 476
13 971
- 14 290
7 396
6 602

Andre
driftskostnader

- 1 981
- 64
-8
1 853
91

Det er konkretisert omstillingstiltak for 33,7 MNOK i somatikken, hvorav:
• Omstillingstiltak er i stor grad knyttet til økt aktivitet og dermed økte netto inntekter
på 27,9 MNOK.
• Redusert varekostnader på 12,5 MNOK som følge av blant annet bedre utnyttelse av
innkjøpsavtaler, redusert bruk av eksterne tjenester, og redusert innleie av
helsepersonell.
• Lønnskostnader økes med totalt 6,6 MNOK.
• Andre driftskostnader reduseres med 0,1 MNOK .
Satsningsområder
Det er ikke bevilget satsningsmidler til klinikkene i 2019 budsjett. Somatikken planlegger
allikevel med driftsendringer som klassifiseres under satsningsområder. Områder som berøres
inkluderer:
• Arbeide med økt pasientsikkerhet på natt ved akuttmottak.
• Videre oppbygging Helse og Arbeid tilbudet i foretaket (tidligere Raskere Tilbake).
• Økt ortopedivirksomhet på Kongsberg sykehus.

Produktivitet
Produktiviteten innenfor de somatiske sykehusene måles som antall DRG-poeng produsert pr
brutto månedsverk.
Produktivitet somatikk

DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk produsert i eget HF
Brutto månedsverk somatikk
DRG-poeng pr månedsverk

Estimat
2018
108 428
4 888
22,18

Budsjett
2019
109 617
4 903
22,36

Endring

1 189
15
0,18

% endring
1,1 %
0,3 %
0,8 %

Når det produseres flere DRG-poeng per årsverk gir dette mer behandling for hver krone. Det
legges opp til en vekst i arbeidsproduktiviteten i 2019 på 0,8 %. Fordi endrede DRG-takster for
2019 ennå ikke er innarbeidet i budsjettet, er veksten reell og ikke påvirket av
grouperingsendringer. Økning i arbeidsproduktivitet per oktober 2018 i forhold til samme
periode i fjor var på 1,8 %.

Utvikling bruttoårsverk
Total bemanning i de somatiske klinikker er uendret i budsjett 2019, og videreføres på samme
nivå som i 2018. Aktivitetsøkningen må dekkes uten tilsvarende økning i bemanning. Dette gir
en reelt effektiviseringskrav i budsjett 2019 tilsvarende aktivitetsvekst.

3.3.5 Psykisk helse og rus (PHR)
Totale inntekter og kostnader for Psykisk helse og rus i budsjett 2019 er 1703 MNOK, hvorav
1448 MNOK er basisramme.
Budsjett
2019

Psykisk Helse og Rus
0 Prognose 2018

- 29 818

1 Endring i basis 2018-2019
2 Pris og lønnsjusteringer
3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2018
4 Nye omstillinger og endring i drift 2019

Salgs- og
driftsinntekter

Basisramme

- 1 487 141

45 761

72 422

- 152

- 33 321

Vare-kostnader

- 206 421

Lønnskostnader

Andre
driftskostnader

118 016

1 410 891

134 837

12 600

- 27 009

- 12 252

- 4 909

1 214

36 366

498

21 435

- 13 594

840

34 190

-1

- 37 225

- 30 273

- 1 305

- 8 843

3 196

- 255 197

131 364

1 445 594

126 278

5 Uløst utfordring i 2019
Totalt

- 1 448 040

Prognosen for 2018 innenfor PHR viser et antatt overskudd på 29,8 MNOK. Dette gir klinikken
god styringsfart inn i 2019. I budsjett 2019 trekkes klinikken 25,7 MNOK i ramme knyttet til
utvidelse av ISF-ordningen og innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Det
forutsettes i budsjett 2019 at både utvidelse av ISF-ordningen og innføring av ordningen for
utskrivningsklare pasienter er budsjettnøytral. Det er risiko knyttet til disse forutsetningene.
Klinikken er også trukket 10,5 MNOK i helårseffekt knyttet til gevinstrealisering etter
sammenslåing av Lier/Blakstad i 2018. Gevinstrealiseringsarbeidet vil fortsette utover i 2019.

PHR budsjetterer med kostnadsøkninger på 21,4 MNOK som følge av helårseffekter av endringer
igangsatt i 2018. Disse endringene vil gi en økning på lønnsområdet på 34,2 MNOK i 2019.
Økninger treffer barne- og ungdomspsykiatrien, rusbehandling og de distriktspsykiatriske
senterne (DPS).

Det budsjetteres med nye tiltak i 2019 som forventes å gi kostnadsreduksjoner/
inntektsøkninger på totalt 37,2 MNOK. Av økningen er 30,3 MNOK en følge av økte ISF-inntekter
i forbindelse med aktivitetsvekst og utvidelse av ISF-ordningen innenfor psykiatrien, og må sees
i sammenheng med rammetrekk omtalt ovenfor.
Klinikken har ingen uløste utfordringer i budsjettet for 2019.
Produktivitet

Psykisk helse og rus
Antall polikliniske
konsultasjoner pr årsverk

Prognose
2018

2017

432

444

Budsjett 2019

447

% endring
2018

0,6 %

Det er lagt opp til en svak produktivitetsvekst i poliklinikkene i 2019. Det er særlig innen barneog ungdomspsykiatrien det er lagt opp til produktivitetsvekst. Planlegging av aktivitet opp mot
skoleåret er primærtiltak for poliklinikkene i BUPA. Behandleres tilstedeværelse skal styres i
langt større grad enn i dag til aktive perioder.

Utvikling bruttoårsverk
Det budsjetteres med økning på 29,6 årsverk i klinikk for psykisk helse og rus.
1 900,0
1 850,0

Bto Månedsverk

1 800,0
1 750,0
1 700,0
1 650,0
1 600,0
1 550,0
1 500,0

Mai
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Des
Jan
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Apr
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Aug
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Okt
Bud 19 1 680,4 1 672,6 1 672,8 1 674,3 1 672,0 1 678,5 1 711,1 1 827,8 1 817,3 1 705,5 1 690,3 1 680,2
2018

1 698,7 1 678,9 1 670,8 1 642,5 1 676,8 1 661,9 1 705,6 1 766,3 1 776,8 1 725,7 1 709,9 1 700,0

2017

1 792,3 1 771,2 1 778,1 1 776,7 1 757,0 1 756,9 1 770,2 1 849,9 1 828,9 1 718,4 1 700,6 1 710,0

Det pågår fortsatt en opptrapping av ambulant og poliklinisk kapasitet ved DPSene. Dette vil
fortsette i 2019. Noe av denne veksten er finansiert med øremerkede midler knyttet til drift av
FACT-team.
3.3.6 Øvrige klinikker og staber
Øvrige klinikker inkluderer klinikk for Intern service, klinikk for Prehospitale tjenester og
stabsområdene.
Øvrige klinikker og stabene

Budsjett
2019

Basisramme

Salgs- og
driftsinntekter

Vare-kostnader

Andre
driftskostnader

- 18 819

- 1 258 267

- 518 398

1 Endring i basis 2018-2019

- 41 108

- 108 884

14 144

2 Pris og lønnsjusteringer

- 8 604

- 32 641

- 1 191

3 Konsekvensjustering av endringer iverksatt i 2018

23 317

- 800

- 13 292

616

19 611

17 182

4 Nye omstillinger og endring i drift 2019

45 214

-1

2 481

- 210

15 487

28 311

5

- 1 400 593

- 516 256

24 829

866 276

1 026 630

- 26

568

830 833

903 189

- 13 023

66 655

13 367

11 293

Netto finans

0 Prognose 2018

5 Uløst utfordring i 2019
Totalt

23 855

Lønnskostnader

- 31

Prognosen for de øvrige klinikker og stabene viser et overskudd på 18,8 MNOK i 2018. De
øvrige klinikkene er godskrevet med 142,3 MNOK i basisramme. Økning i basisramme er blant
annet for å dekke følgende kostnadsendringer i 2019:
• 32,7 MNOK økning i IKT-kostnader til sykehuspartner
• 2 MNOK finansiering av nytt sykehus i Drammen prosjektet (NSD)
• 7,5 MNOK i styrking av ambulansetjenesten

•
•
•
•

1,5 MNOK til IKT-mottaksprosjekter knyttet til innføring av ny teknologi i 2019
1 MNOK til arkitektkonkurransen Drammen Sykehus
5,1 MNOK økning i MTU servicekontrakter og husleiekostnader
2,4 MNOK i forskningsmidler fra Helse Sør Øst

Øvrige klinikker er trukket 9 MNOK i basisramme knyttet til ERP-mottaksprosjektet og
mottaksprosjektet for innføring av medikamentell kreftbehandling. Finansiering av
mottaksprosjektene ble bevilget i budsjett 2018, men tilbakeføres året etter.

Det budsjetteres med mindre satsninger innenfor flere områder, herunder koordinatorstilling
ved innføring av LIS-utdanning, varslingsinstitutt og skanning av arkivet.
Det er ikke budsjettert med uløste utfordringer.

Utvikling bruttoårsverk
Årsverk øker med 30,9 i budsjett 2019 sammenlignet med prognose for 2018.
Årsverk
Intern Service

Prehospitale Tjenester
Stabene
SUM årsverk

2018
483,2

2019
491,1

Endring
7,9

335,3

348,6

13,3

344,8
1 163,3

354,4
1 194,1

9,6
30,9

Veksten er størst i klinikk for prehospitale tjenester bl.a. som følge av styrking av
ambulansevirksomheten i budsjettet. Vekst i stabene er i stor grad knyttet til helårseffekter av
ansettelser foretatt i 2018, og resultat av styrking av øvrige stabsområder. Intern service øker
med 3,7 årsverk som følge av flytting av virksomhet fra psykisk helse og rus. Flytting av årsverk
til nye klinikker gir ingen reell økning i årsverk for VVHF samlet sett.

3.3.7 Investeringer og bæreevne 2019
ØLP la opp til et investeringsnivå på 421 MNOK for 2019, basert på det ordinære
finansieringsregimet. Investeringsnivået for 2019 ligger marginalt lavere enn ØLP, med totale
investeringer på 417 MNOK – før reklassifisering til vedlikehold.

Investeringer og byggvedlikehold på samlet 417 MNOK finansieres ved bruk at ordinært
tilskudd på 119 MNOK i tillegg til overskudd fra drift på 195 MNOK (eks gevinst). Salg av de syv
resterende leilighetene ved Helgerud Boligstiftelse og salg av barnehagene i Bærum forventes å
tilføre foretaket 51 MNOK i likviditet, avhengig av taksten man får på Helgerud.

Eventuell underforbruk fra 2018 (estimert til MNOK 46 pr november) vil overføres til 2019, og
kommer i tillegg til rammen på 417 MNOK. For budsjettåret 2019 planlegges det å bruke
tilnærmet alle tilgjengelige midler, slik at det ved utgangen av 2019 ikke vil være noen planlagte
reserver.

Investeringsramme 2019 er på 417 MNOK - før reklassifisering til vedlikehold
Totalt investeringsbudsjett har en ramme på 417 MNOK i 2019, som er marginalt lavere enn
ØLP-forslaget.

Ordningen med at overskudd i klinikkene benyttes til klinikkvise investeringer videreføres, men
er ikke hensyntatt med egen post i investeringsbudsjettet for 2019 da de fleste klinikker har
negative prognoser i 2018.

Det er foretatt en konkret og detaljert gjennomgang av BRK-prosjektet, Bærum BUP og øvrige
byggeprosjekter med tanke på om utbedring er vedlikehold eller oppgradering. Prosjektets
innhold er avgjørende for klassifisering i regnskapet som investering eller drift. 75 MNOK av
byggeprosjektene defineres som vedlikeholdsprosjekter som skal tas over drift. Dette reduserer
investeringsbehov og resultatkrav i budsjett 2019, ref. kommentarer ovenfor.

Det er i tillegg identifisert kjøp av mindre MTU, der verdien av enkelte kjøp er under
NOK 100 000. Disse kjøpene på til sammen 9 MNOK reklassifiseres fra investering til drift.
Resultatkrav, korrigert for mva, og investeringsnivå reduseres tilsvarende.

Som følge av reklassifisering av byggvedlikehold og mindre MTU fra investering til drift er
investeringsnivået redusert med til sammen 84,5 MNOK.

Det er lagt til grunn følgende fordeling av investeringsmidler til investeringer/ byggvedlikehold:
Investering Vedlikehold
Investeringer
48,8
70,8
BRK
Bærum BUP
12,8
26,4
Øvrige bygg
17,6
0,3
MTU
103,1
9,0
Ambulanser
17,0
Grunnutrustning
17,0
IKT
27,1
Andre
18,0
Mammobuss
20,0
EK innskudd pensjon
29,0
Total investeringsramme
332
84,6

Herav finansiert med egne midler
Hvorav finansiert over driftsbudsjettet
Herav finansiert med leasing

Totalt
119,6
39,2
17,9
112,1
17,0
17,0
27,1
18,0
20,0
29,0
417,0
342,0

84,6
75,0

Det tas forbehold om omdisponeringer mellom investeringsområdene gjennom året.

Eiendom
Investeringsbudsjettet for 2019 på eiendommer og bygg er samlet 101 MNOK. Det er herav
avsatt 9,6 MNOK til øvrig bygningsmasse innen klinikk psykisk helse og rus (PHR), og 8 MNOK i
oppgradering Drammen Sykehus for å opprettholde sikker drift fram til flytting.

Prosjekt oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg Sykehus (BRK) skal gå over perioden
fram til nytt sykehus i Drammen står ferdig og budsjetteres med 70,8 MNOK i 2018. Totalt sett
benyttes det 119,6 MNOK da 48,8 MNOK tas over driftsbudsjettet.
De største prosjektene som skal gjennomføres er sengepostprosjekt på Bærum og Kongsberg, i
tillegg jobbes det med sikker strømforsyning på Ringerike og avslutningsvis på Kongsberg. Det
gjennomføres også lukking av avvik i forbindelse med pålagte myndighetskrav. Prioritering av
prosjekter hvor byggene har tilstandsgrad 2 og 3.

Det er også budsjettert med 12,8 MNOK i 2019 knyttet til oppgradering av lokaler for
samlokalisering av Bærum BUP på Bærum sykehus. I tillegg kostnadsføres det 26,4 MNOK over
driftsbudsjettet.

MTU og annet utstyr
Investeringer innenfor MTU området er budsjettert til 72 MNOK gjennom investeringsrammen
og 40 MNOK gjennom finansiell leasing, tilsammen 112 MNOK. Totalrammen er i tråd med ØLP
2019-2022 når reklassifisering av mindre MTU til drift hensyntas.

MTU-budsjettet for 2019 vil bidra godt til å opprettholde dagens gjennomsnittlige levealder for
MTU selv om det kunne være ønskelig at denne kunne gå ytterligere ned i perioden. I tillegg til
utskifting av MTU er det også planlagt å ivareta noe utvikling.

Finansiell leasing
Det er i budsjettet forutsatt å benytte finansiell leasing innenfor en ramme på 75 MNOK, som er
vesentlig lavere enn 2017. Det forutsettes at finansiell leasing inngås i tråd med HSØ
retningslinjer og gjeldende avtaler.
Rammene til finansiell leasing knyttet til MTU er 40 MNOK for å kunne opprettholde levetiden
på MTU og medflyttingsgraden til nytt sykehus i Drammen.

Dagens praksis med leasing av ambulanser videreføres i 2019. Det er estimert med anskaffelse
av 8 ambulanser, estimert til en verdi av 17 MNOK. Leasing av 8 ambulanser årlig er i tråd med
gjeldende flåteplan for klinikk for Prehospitale tjenester.
Det er lagt inn 20 MNOK i rammen for oppgradering av en mammografibuss til
elektromedisinske tjenester. Denne oppgraderingen forutsetter at det i avtalen med de øvrige
RHF’ene om driftskostnadene fornyes.

Øvrige investeringer
IKT
Investeringsrammen er for 2019 økt fra tidligere år, investeringsnivå på 27,1 inkluderer IKT i
BRK med 9,2 MNOK. Det vil være fokus på å anskaffe nye tjenester som vil få stor betydning for
pasientene, med tanke på kvalitet og pasientsikkerhet. Det er også tatt høyde for flere
mottaksprosjekter som kommer til Vestre Viken i 2019, deriblant utrulling av Windows 10 og
elektronisk kurveløsning.

Grunnutrustning (GRU)
Investeringer innenfor grunnutrustningsområdet er budsjettert med 17 MNOK.

Klinikkdisposisjon
Det er i 2019 ikke avsatt midler til klinikkenes egne disponeringer. De fleste klinikker viser
negative resultater eller null i prognosen. Det er kun PHR som kvalifiserer som anvendelse av
tidligere overskuddsmidler. Alle negative resultater motregnes mot tidligere overskudd.

3.3.8 Likviditet og finansområde
Rentekostnader på langsiktige lån og renteinntekter på konsernfordring er beregnet ut fra
forutsetninger gitt av HSØ. Rentekostnader på benyttet kassekreditt er beregnet ut fra et
gjennomsnittlig trekk på kassakreditt. Netto finanskostnader i budsjett 2019 er totalt 6,9 MNOK
hvilket er en reduksjon på 2,6 MNOK sett i forhold til prognose 2018. Dette som følge av
redusert forbruk av kassekreditt og økt sparing i kombinasjon med et lavt rentenivå.

Det er etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst som skal bidra til å sikre at
foretakene styrer samlet likviditet innenfor tilgjengelige rammer for 2019, både til drift og til
investeringer. Det skal også legges til rette for et investeringsregime der foretaket gjennom egne
likviditetsoverskudd kan spare til senere investeringer.

VV har budsjettert med salg av eiendom også i 2019. Salg av 7 leiligheter ved Helgerud
Boligstiftelse, som opprinnelig var planlagt solgt i 2018, er utsatt til 2019. Avklaring på salg
forventes i løpet av første kvartal 2019. Salget vil gi både likviditet og gevinsteffekt i resultat.
Det er i tillegg budsjettert med salg av eiendommene ved Evje Barnehager i Bærum Kommune.
Det jobbes, som tidligere, parallelt med gjennomgang av hele eiendomsmassen med tanke på

effektivisering av antall kvadratmeter i bruk samt å få redusert antall kvadratmeter som skal
vedlikeholdes.

Totalt sett er likviditetsutviklingen god for foretaket. Det er positive resultater fra de siste årene
kombinert med fallende og generelt lavt rentenivå og sparing som bidrar til en bedre likviditet
for foretaket. Vestre Viken vil følge utviklingen nøye sett opp mot trekk i foretakets ramme.
Utover dette forventes ingen store utfordringer knyttet til likviditeten i løpet av 2019.

4. Risikoområder
Foretakets budsjettprosess for 2019 er gjennomført i klinikkene. Det er konkretisert tiltak som
skal sikre et overskudd på 254,8 MNOK.
Den tette og gode driftsoppfølgingen av virksomheten vil fortsette i 2019. Styringsmessig vil
hovedfokus fortsatt være å oppnå best mulig kostnadskontroll gjennom løpende oppfølging av
resultatutviklingen, samt justering av aktivitet og bemanning.

I arbeidet med budsjettet er det identifisert noen risikoer knyttet til oppnåelse av resultatkrav i
budsjett 2019. De mest kritiske forhold omtales nedenfor.

Klinikkene
Alle klinikkene har gjennomført risikovurderinger av budsjett 2019. For enkelte klinikker er
utfordringsbildet for budsjett 2019 knyttet til underskudd i 2018 og inngangsfart i 2019. Det er i
tillegg lagt til grunn en effektivisering på 0,6 % i hele organisasjonen.
Det er i budsjett 2019, som tidligere år, ikke gjennomført omfordeling av ressurser til klinikker
som har underskudd. Dette innebærer at enkelte klinikker får en spesielt krevende situasjon i
2019 med å tilpasse seg til de økonomiske rammene. Dette fremkommer også av
risikovurderinger som er gjennomført. Det vil også i 2019 være nødvendig med særlig fokus på
resultatutviklingen ved de somatiske sykehusene og Klinikk for medisinsk diagnostikk.

Kjøp av private helsetjenester
Kjøp av private tjenester er økende da stadig flere pasienter benytter seg av eksterne tilbud.
Kjøp fra private og andre regioner er budsjettert med en økning på 24 MNOK i 2019 i forhold til
prognose 2018. Av økningen er 17 MNOK knyttet til innføring av fakturering av laboratorie og
røntgen mellom helseforetakene fra og med 2019, og 5,1 MNOK knyttet til økt kjøp av rus
rehabilitering hos private.

Bruk av Fritt Behandlings- Valg (FBV) er budsjettert på om lag samme nivå som i 2018, med en
total kostnad på 16,6 MNOK.

H-resept medikamenter
Ansvar for flere H-resept medisiner overføres hvert år fra Folketrygden til foretaket. Hvert år
overføres finansieringsansvar for flere medikamenter til helseforetakene. I 2019 er
basisfinansiering for nye medikamenter holdt tilbake hos Helse Sør Øst. Faktiske kostnader skal
refunderes helseforetakene fortløpende i løpet av året.
Dyre legemidler gitt i sykehus
Økt bruk av høykostmedisin i sykehus (kreftmedisiner med mer) har gitt en kraftig vekst i
kostnader for sykehusadministrerte legemidler i 2017 og 2018. Det forventes at trenden
fortsetter i 2019.

ISF i Psykisk Helse og Rus
Fra og med 2017 kom deler av virksomheten innenfor psykisk helse og rus inn under ISFordningen. ISF-andelen øker i budsjett 2019, og klinikken er trukket 15,6 MNOK knyttet til
utvidelse av ISF-ordningen. Dette forutsettes budsjettnøytralt. Det er risiko knyttet til denne
forutsetningen.

Utskrivningsklare pasienter Psykisk helse og rus
Det innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innenfor psykisk helse og rus fra og
med januar 2019. Klinikken er trukket 14 MNOK i ramme i forbindelse med innføring, og det
forutsettes i at innføringen er budsjettnøytral. Det er risiko knyttet til denne forutsetningen.
Det er usikkerhet i hvilken grad kommunene er beredt til å overta pasientene, og hvordan
rutinene vil fungere i praksis. Ved innføring av utskrivningsklare pasienter innenfor somatikk,
tok det flere år før ordningen fungerte som forutsatt.

Grouperingseffekt 2019
Endring i DRG-takster for 2019 er ikke innarbeidet i budsjett for somatisk pasientbehandling i
sykehus. Det forventes at nye takster vil gi en netto gevinst som vil bidra til å redusere risiko i
budsjettene til de somatiske sykehus.
Risikomatrise
Alle klinikker har foretatt risikovurderinger av budsjett 2019. Vesentlig risiko som er
identifisert er oppsummert i risikomatrisen nedenfor.

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

HAMU (ekstraordinært)
11.desember 2018
14.15 – 15.30
Møterom Tyrifjord
Lisbeth Sommervoll
Cecilie Søfting Monsen

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Kari Jussie
Lønning, Stein-Are Agledal, Finn Egil
Holm, Kirsten Hørthe, Narve Furnes,
Joan Nygard, Tom Frost, Gry L
Christoffersen, Brit Helen W. Bøhler,
Anita Haugland Gomnæs
Forfall:

Agenda:
Saksliste
• Godkjenning av innkalling og agenda
• Godkjenning av referat fra 4.desember
• Sak 28/2018 Budsjett 2019
Saksnr.

28/2018

John Egil Kvamsøe, representant fra
Synergi Helse, Hanne Juritzen

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent.

Godkjenning av referat fra 4.desember
Godkjent.

Budsjett 2019
Direktør økonomi innledet kort og viste til saksfremlegg med
vedlegg; klinikkvise kommentarer, drøftingsprotokoller og
risikovurderinger.
Det ble åpnet for dialog og synspunkter rundt arbeidsmiljømessige
konsekvenser av budsjett 2019.
FHVO hadde på forhånd sendt inn forslag til revidert vedtak. Det
ble i den forbindelse påpekt at vernetjenesten er utelatt flere
steder i saksfremlegget; også i saksfremlegget som er sendt til
styret. Dette vil bli gjort oppmerksom på i forbindelse med
ettersendingen av sakspapirer til styret fredag 14.desember.
Følgende synspunkter kom frem i dialogen:
Arbeidsmiljø konsekvenser
Det står generelt lite om dette i forbindelse med budsjettforslaget.
Områdefunksjoner
Det er planlagt å få på plass mer underlag for rammetildelingene
for å kvalitetssikre finansieringen av områdefunksjonene.

BRK og generelt vedlikehold
Det er ønskelig at dette tas opp fast i alle berørte klinikk- AMUer
for å sikre kontinuerlig fokus på oppgaven.
Risikovurderinger (se tabell nedenfor)
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Ansvar

Risikovurderingen er gjennomført av ledergruppen i foretaket –
ikke partssammensatt - og er basert på de klinikkvise
risikovurderinger.
Enkelte klinikkers risikovurderinger er på noen områder på rødt,
mens det samlet sett for foretaket ligger på gult.

Energikostnader
Det bør gjennomføres kampanjer for å endre adferd hos de ansatte
i forhold til bruk av energi. Flere tiltak er igangsatt av KIS for å
spare kostnader (nye armaturer, bruke ENOVA-midler etc.).
Variabel lønn
Tiltak for å redusere variabel lønn – må omgjøres i faste stillinger.
Ønskelig at alle klinikkene må ta dette med inn i sine vurderinger.
Vedtak til Budsjett 2019:

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i
tråd med forutsetningene om bred medvirkning i samsvar
med vedtatt budsjettprosedyre.
2. HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger
risikovurderinger som krever tiltak innenfor
arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at klinikk AMU’ene
følger opp dette i løpet av budsjettåret gjennom aktiv bruk
av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder.
3. HAMU anbefaler at BRK prosjektet og generelle
vedlikeholdsplaner i VVHF blir fast sak i berørte klinikkers
AMU er.
4. HAMU tar forbehold om eventuelle faktorer som
fremkommer i drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombudet 13.12.18.

Sikkerhetsledelse ble diskutert i forbindelse med
budsjettbehandlingen. Dette er et tema som gjelder både innenfor
HMS-området og for pasientsikkerhet.
Vestre Viken har satsing på området og har ansatt ressurs med
denne kompetansen. Denne er organisert under kompetanse/HMS,
og samarbeider tett med KIS i tillegg. Det arbeides nå med å bygge
en sikkerhetskultur (bygg, HMS etc). Det arbeides med
handlingsplan på området.
Konklusjon:
Sikkerhetsledelse blir egen temasak i HAMU-møtet 12.februar
2019.
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Referat fra drøftingsmøte 13.desember 2018
Drøfting iht. HA §30/ AML kap.2

Sak: Budsjett og Mål 2019

Dato: 13. desember 2018
Møtested: Møterom Tyrifjord, Wergelandsgate, Drammen

Tilstede fra arbeidstakersiden:
John Egil Kvamsøe, Fagforbundet
Brit Bøhler, Norsk radiografforbund
Harald Baardseth, Fellesorganisasjonen
Tom Roger Frost, Norsk sykepleierforbund
Gry L. Christoffersen, Delta
Andrea Dobloug, Den Norske Legeforening, YLF
Toril Morken, Den Norske Legeforening, OLF
Nina Bjerke, SAN
Geir B Gundersen, Norsk Fysioterapeutforbund
Anita Haugland Gomnæs, Foretakshovedverneombud
Tilstede fra arbeidsgiversiden:
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør
Kari Jussie Lønning, direktør kompetanse
Mette Lise Lindblad, direktør økonomi
Cecilie B. Løken, direktør teknologi
Halfdan Aass, direktør fag
Sheryl Swenson, økonomisjef
Referent:
Cecilie Søfting Monsen

Arbeidsgivers synspunkt:
Det vises til utsendte budsjettdokumenter; styresak 57/2017 knyttet til budsjett og mål 2019.
Budsjettforslaget er behandlet i HAMU (se vedlegg) samt drøftet i den enkelte klinikk.

Arbeidsgiver v/ Kari Jussie Lønning innledet og overlot ordet til Mette Lindblad som gikk
gjennom budsjett 2019 slik det vil bli lagt frem for styret 17.desember 2018.
Det ble gjort oppmerksom på at leveringsfrist til HSØ er utsatt til 10.januar 2019 blant annet på
grunn av usikkerhet rundt grouper effekten.
Deretter gjennomgang av blant annet følgende:
• Årets budsjettprosess
• Forklaring av engangseffekter
• Resultatkrav
• Budsjett 2019
• Saldering
• Forutsetninger i budsjettet, Utfordringer i budsjettet
• Prioriterte mål
• Videre prosess
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Organisasjonenes synspunkt:
Enkelte klinikkers risikovurderinger er på noen områder på rødt, mens det samlet sett for
foretaket ligger på gult.

ROS-analysen KMD:
Det påpekes at den er vurdert fra rødt til gult etter revidering. Det understrekes at ROS-analysen
viser at budsjettåret 2019 vil bli svært krevende for klinikken.
ROS-analysen – BUP oppnår ikke planlagt aktivitet og ventetider:
Budsjettert økning i aktivitet vurderes som svært krevende.
BUP får mange utfordringer med blant annet sluse ut avslagsprosent, integrere pakkeforløp og
journalinnsyn i tillegg til høye ambisjoner for klinisk leveranse. Dette må ledelsen følge tett mht
total arbeidsbelastning.

ROS-analysen – Manglende gevinstrealisering ved Blakstad:
Innsparingseffekten ved sammenslåingen av Lier og Blakstad– forventningen til innsparing i
2019 er krevende. Må ta hensyn til dagens situasjon og legge det som grunnlag.

Mål for 2019
Ad. Punkt 3.2.4 – Beholde og rekruttere:
Det påpekes fra NSF at det fortsatt mangler fokus på de spesialsykepleiere som er sårbare. Det
bes derfor om en tilføring i punktet om tiltak for å beholde og rekruttere spesialsykepleiere.
Det påpekes samtidig at også andre yrkesgrupper med rekrutteringssvake spesialiteter bør tas
med.
Ad. Punkt 3.2.7 – Heltidskultur:
Vestre Viken bør kunne avsette midler til pilotprosjektene som pågår og skal gjennomføres i
2019 etter det gode resultatet som oppnås i 2018.
Kommentar fra økonomidirektør var at de ekstraordinære midlene som foretaket ble tilført i
2018 ikke påvirker eller forbedrer budsjettforutsetningene for 2019.

NSF vil fremme et eget vedlegg til styret vedrørende punktene 3.2.4, 3.2.6 og 3.2.7. Se vedlegg 4
til styresak 57/2018.

Foretakshovedverneombudets synspunkt:
FHVO støtter de innspill som er fremkommet i møtet.
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Vedlegg:

Fra referat ekstraordinært HAMU 11.desember 2018
Budsjett og mål 2019
Vedtak:

1.
HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med forutsetningene om bred
medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre.
2.
HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger risikovurderinger som krever tiltak innenfor
arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at klinikk AMU’ene følger opp dette i løpet av
budsjettåret gjennom aktiv bruk av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder.
3.
HAMU anbefaler at BRK prosjektet og generelle vedlikeholdsplaner i VVHF blir fast sak i berørte
klinikkers AMU er.
4.
HAMU tar forbehold om eventuelle faktorer som fremkommer i drøftingsmøte med
foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet 13.12.18.

Side 3 av 3

Dato:

14.12.2018

NOTAT
Til: Styret

Fra: Tom Frost
Foretakstillitsvalgt
Norsk Sykepleierforbund
Vestre Viken Helseforetak

NSF fremmer et eget vedlegg til styret vedrørende punktene 3.2.4, 3.2.6 og
3.2.7. (Vedlegg 4 ved styresak 57/2018).
NSF forventer at styret skal være sitt ansvar bevisst om foretakets prekære situasjon
innenfor nevnte fagområder som beskrevet i epost under punkt 3.2.4, og NSF ber styret
ha en tydelig formening om nevnte vedtak som ikke følges opp i budsjettåret 2019.
3.2.4 Beholde og rekruttere
NSF ønsker følgende tillegg til formulering på kulepunktet «Utrede tiltak for å rekruttere og
beholde personell innen fagområder der kompetansetilgang er begrenset»:
Utrede tiltak for å rekruttere og beholde personell innen fagområder der kompetansetilgang er
begrenset, særskilt innenfor identifiserte sårbare områder som for eksempel spesialsykepleiere
innenfor anestesi-, barn-, intensiv, og operasjonssykepleie.

NSFs begrunnelse for å formulere punktet slik er for å følge tidligere styrevedtak som peker
spesielt på disse kritiske områdene, samtidig som teksten også ivaretar andre fagområder. NSF
mener det ikke er riktig å «vanne ut» en problemstilling når det faktisk er identifiserte områder
som er særskilt viktige for driften for å klare å imøtekomme budsjettkrav for 2019 og fremtidige
budsjett, samtidig som foretaket skal jobbe for å oppnå beste praksis for VVHF, samt bedre
kvalitet og pasientsikkerhet.
NSF kan ikke godta at arbeidsgiver ikke følger opp styrevedtak (03.05.18) som peker på
kritiske funksjoner for foretaket som er i behov av særskilte tiltak. Nevnte områder er
utpekt med god grunn, også fra Helse Sør-Øst. Det forventes at utpekte områder følges
opp med særskilte tiltak slik formuleringen fremstår i styrevedtaket. NSF mener at

foretakets uttalte mål i drøftingsnotatet inneholder en vesentlig mangel av ovennevnte
grunn, og kan ikke stille seg bak arbeidsgivers forslag til budsjett 2019 på grunn av dette.

3.2.6 Utdanning
Det er bred enighet om at et godt renomme som utdanningsinstitusjon for å gi pasientene
kunnskapsbasert behandling og praksis kjennetegnet av høy kvalitet og trygghet. Utdanning er
også viktig både med hensyn til foretakets omdømme, rekruttering av nye ressurser og beholde
gode ansatte er avgjørende for Vestre Viken HF. Utviklingsplanen 2035 beskriver områder som
er fokusområder for videreutdanning og spesialistutdanning. Dette gjelder særskilt innenfor
definerte master- og videreutdanninger for sykepleiere. NSF mener at foretaket må følge opp
dette vedtaket fra 03 mai 2018 i budsjett 2019 i tillegg til de områdene som er spesifisert som
mål for budsjettåret 2019.
3.2.7 Heltidskultur

Det er vedtatt at Vestre Viken skal bygge heltidskultur og at 100 % stillinger skal være
hovedregelen for ansettelser i foretaket. Det er videre enighet om at det i 2019 skal kjøres ulike
piloter for å oppnå dette målet. Det er for budsjett 2019 ikke funnet plass til å sette av
økonomiske midler til dette innsatsområdet. I og med at foretakets overskudd for 2018 er
vesentlig høyere enn budsjettert mener organisasjonene og vernetjenesten at arbeidsgiver
allikevel må finne rom for å sette av økonomiske midler til dette særs viktige arbeidet for å
oppnå vår målsetning om heltidskultur i foretaket.

Dato:
Saksbehandler:

06.12.2018
Per-Erik Holo
Elisabeth Kaasa

Saksfremlegg
Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget fra
2019
Møte
Styremøte

Saksnr.
58/2018

Møtedato
17.12.2018

Forslag til vedtak
Følgende nye medlemmer oppnevnes til Vestre Vikens brukerutvalg for perioden 2019-2020:
• Heidi Hansen RIO (gjenvalg)
• Grethe Synnøve Karlsen FFO Buskerud (ny)
• Rune Hansen Gunnerød FFO Buskerud (gjenvalg)
• Lillemor Sandberg FFO Buskerud (gjenvalg)
• Franck Tore Larsen SAFO (gjenvalg)
Oppnevningen gjelder for 2 år.

Heidi Hansen oppnevnes som nestleder for 2019-2020.
Drammen10.12.2018
Lisbeth Sommervoll

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
Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer. Fem av medlemmene er oppnevnt for perioden 20182019. Det skal oppnevnes fem nye medlemmer for perioden 2019-2020. Leder Toril Krogsund er
oppnevnt for perioden 2018-2019 og fortsetter som leder. Nestleder Heidi Hansens periode går
ut ved årsskiftet, slik at det må oppnevnes nestleder.
Saksutredning
Brukerutvalget har pr. i dag følgende sammensetning:

Navn

Organisasjon

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

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

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

Kjell Jensen fra FFO Buskerud valgte å gå ut av brukerutvalget i møte 16. april 2018.

FFO Akershus, FFO Buskerud, RIO, SAFO, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet har vært
invitert til å foreslå nye medlemmer til brukerutvalget. Organisasjonene har foreslått følgende
personer:

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon:
Heidi Hansen
Kreftforeningen:
Cecile Bråthen (Lungekreftforeningen)
Pensjonistforbundet:
Inger Johanne Pettersen
Lars Hugo Tyldum
SAFO:
Franck Tore Larsen
Kjersti Jacobsen (SAFO TVB)
FFO Buskerud:
Tore Steinar Kristoffersen (Parkinsonforeningen)
Grethe Synnøve Karlsen (Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer)
Åse-Line Leer (Norges Blindeforbund)
Rune Hansen Gunnerød (Norges Revmatikerforbund)
Lillemor Sandberg (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
FFO Akershus
Helge Svendsen (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke)
Geir Hanssen (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende)
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

Sammensetning av brukerutvalget er beskrevet i brukerutvalgets mandat:
Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i helseforetakets
virksomhetsområde gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer.
Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen,
og at pårørende perspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og
etniske minoriteter er representert.
Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon ivaretas. Aldersmessig og
geografisk representasjon ivaretas i størst mulig grad.
Mandatet er lagt til grunn ved vurdering av nye kandidater og sammensetning av brukerutvalget
for neste periode. Ingen av organisasjonene har foreslått kandidater med innvandrerbakgrunn.
Organisasjonene er i år ikke bedt om å foreslå kandidater i prioritert rekkefølge.

Cecilie Bråthen, Tore Steinar Kristoffersen og Åse-Line Leer har trukket seg underveis i
prosessen. Alle de andre kandidatene har vært invitert til en samtale med helsefaglig sjef
Elisabeth Kaasa og spesialrådgiver Per-Erik Holo. Brukerutvalgets leder Toril Krogsund har vært
til stede i samtalene for å kunne orientere om brukerutvalgets arbeid.
Etter en helhetlig vurdering anbefales oppnevning av følgende personer for 2019-2020:
Heidi Hansen RIO (gjenvalg)
Grethe Synnøve Karlsen FFO Buskerud (ny)
Rune Hansen Gunnerød FFO Buskerud (gjenvalg)
Lillemor Sandberg FFO Buskerud (gjenvalg)
Franck Tore Larsen SAFO (gjenvalg)

Toril Krogsund er oppnevnt ut 2019 og fortsetter som leder. Det anbefales at Heidi Hansen
reoppnevnes som nestleder.
Ny sammensetning av Vestre Vikens Brukerutvalg vil da være:
Navn

Organisasjon

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

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

Oppnevnt
periode
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2019-2020
2019-2020
2019-2020

Administrerende direktørs vurderinger
Etter en helhetlig vurdering foreslås oppnevning av følgende fem personer som medlemmer i
brukerutvalget for perioden 2019-2020:
Heidi Hansen (RIO)
Rune Hansen Gunnerød (FFO Buskerud)
Grethe Synnøve Karlsen (FFO Buskerud)
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

Lillemor Sandberg (FFO Buskerud)
Franck Tore Larsen (SAFO TVB)

Heidi Hansen anbefales reoppnevnt som nestleder for perioden 2019-2020
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak

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:

15.november 2018
Eli Årmot

Saksfremlegg
Oppnevning av valgstyre
Møte
Styremøte i Vestre Viken HF

Saksnr.
59/2018

Møtedato
17.12.18

Forslag til vedtak
Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes
medlemmer til helseforetakets styre:

Fra foretakets ledelse:
• Sine Kari Braanaas, spesialrådgiver HR. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen.
• Eli Årmot, avdelingssjef HR. Vara: Kari-Anne Sælebakke.
• Finn Egil Holm, direktør Administrasjon og kommunikasjon. Vara: Elin Onsøyen.
Fra de ansatte:
• Eva-Britt Farbu, klinikktillitsvalgt Fagforbundet. Vara: Siw Weberg.
• Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. Vara: Lise
Meldgaard.
• Einar Tranøy, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. Vara: Terje Sandbo.
Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder.

Drammen, 10. desember 2018
Lisbeth Sommervoll

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Bakgrunn
Inneværende valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer gjelder frem
til og med 15. mars 2019.

For å gjennomføre nytt valg skal det i henhold til ”valgforeskrift” fastsatt av Helse- og
omsorgsdepartementet, oppnevnes et valgstyre. I denne forbindelse må det oppnevnes et
valgstyre som skal forestå dette valget av ansattvalgte styremedlemmer og varamedlemmer til
helseforetakets styre.

Saksutredning
Det følger av helseforetakslovens § 23 at i helseforetak med mer enn 30 ansatte, kan et flertall av
de ansatte kreve at inntil en tredjedel og minst to av styrets medlemmer eller varamedlemmer,
velges av og blant de ansatte. Har helseforetaket flere enn 200 ansatte, skal ansatte velge et
styremedlem og et varamedlem i tillegg til ovennevnte representasjon.
Det skal ved valget i 2019 velges 3 medlemmer blant de ansatte til styret i Vestre Viken HF.

Valget skal ledes av et valgstyre. Det følger av § 8 i forskrift til helseforetakslovens bestemmelser
at valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder og en nestleder.
De ansatte og foretakets ledelse skal ha minst en representant hver. Medlemmer av valgstyret
må ha stemmerett, det vil si at de må være ansatt i helseforetaket.
Valgstyret skal påse at alle formalkrav i valgforskriften overholdes i valgprosessen og i
fastsettelse av resultatet. Dette er viktig for å sikre et legalt valgresultat. Valgstyret har ansvaret
for den praktiske gjennomføringen av valget, og skal blant annet fastsette valgdato, bestemme
valgmåte, kunngjøre frister og påse at forslag til kandidater er i overensstemmelse med
regelverket. I tillegg påpekes det forhold at alle ansatte har individuell klagerett vedrørende
gjennomføringen av valget. Fremmes klage som vinner fram, kan det medføre omvalg.
Det er foretakets styre som oppnevner valgstyret, jf. forskriftens § 8, 2. ledd.

Administrerende direktørs vurdering
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret oppnevner valgstyre med tre
representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra de ansatte.

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Lov om Helseforetak
2. Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes
rett til representasjon i de regionale helseforetaks og
helseforetakets styrer

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Dato:
Saksbehandler:

10. desember 2018
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
60/2018

Møtedato
17.12.2018

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

Drammen, 10. desember 2018
Lisbeth Sommervoll

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksutredning
1. Brukerutvalg 5. november
Vedlegg 1
2. Brukerutvalg 3. desember
Vedlegg 2
3. HAMU 6. november
Vedlegg 3
4. HAMU 4. desember (foreløpig)
(Vedlegg 4)
5. Ekstraordinært HAMU 11 des. (ettersendes )
Vedlegg 5
6. SKU 6. november
Vedlegg 6
7. SKU 4. desember
Vedlegg 7
8. Drøfting budsjett med FTV 13. desember (ettersendes)
Vedlegg 8
9. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. november
Vedlegg 9
10. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 13. desember (ettersendes)
Vedlegg 10
11. Styrets arbeid 2019 pr desember 2018
Vedlegg 11

Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering.
Vedlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Brukerutvalg 5. november
Brukerutvalg 3. desember
HAMU 6. november
HAMU 4. desember
Ekstraordinært HAMU 11 des. (ettersendes )
SKU 6. november
SKU 4. desember
Drøfting budsjett med FTV 13. desember (ettersendes)
Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 15. november
Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 13. desember
(ettersendes)
11. Styrets arbeid 2019 pr desember 2018

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22.

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
05.11.2018
14:00-18:00
Blakstad
Møterom 4
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Dordi S.
Strand, Elisabeth Schwencke, Dordi S.
Strand, Lillemor Sandberg og Franck Tore
Larsen
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Per-Erik Holo

Forfall:

Bjørn Tolpinrud

Agenda:

04/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Godkjenning av referat fra møte 8. oktober 2018
Godkjent.
Videreføring av tidligere saker
Status nytt sykehus i VVHF
v/prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen

45/18

Pasient- og Brukerombudet har ordet

48/18

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
Nye saker
Møte med styret i VVHF – evaluering

51/18
52/18

Erfaringer fra sammenslåing av Lier/Blakstad
v/klinikkdirektør Kirsten Hørthe

53/18

Status utvikling BUPA
v/avdelingssjef Heidi Taksrud

54/18

FACT
• Status oppstart
• FACT sikkerhet
Innføring av pakkeforløp

55/18

1

56/18

Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter

Eventuelt

2

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
03.12.2018
14:00-18:00
Wergelandsgate 10,
Drammen
Møterom Glitre 1
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Toril Krogsund, Heidi Hansen, Rune
Hansen Gunnerød, Torun Viervoll, Dordi S.
Strand, Elisabeth Schwencke, Dordi S.
Strand, Lillemor Sandberg og Bjørn
Tolpinrud
Spesialrådgiver Bente C. Monsen (sak
58/18), AD Lisbeth Sommervoll (sak 29 og
57/18), klinikkdirektør Kristen Hørthe og
spesialrådgiver Kristin Tafjord Lærum (sak
54, 56 og 57/18) og økonomidirektør
Mette Lise Lindblad (sak 61/18)
Fra pasient- og brukerombudet:
Anne-Lene Egeland Arnesen
Fra administrasjonen:
Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær)

Referent:

Forfall:
Per-Erik Holo

Franck Tore Larsen
Anne-Lise Kristensen (Pasient- og
brukerombudet i Akershus)

Agenda:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.
Godkjenning av referat fra møte 5. november 2018
Godkjent.
29/18

Videreføring av tidligere saker
Direktøren har ordet
v/administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
AD ønsker at brukerutvalgets rolle endres slik at samarbeidet med henne blir tettere og
utvalget kan fungere som hennes «styre».
Kvalitet og pasientsikkerhet blir mer sentralt, og det vil være viktig å følge opp hvordan
tjenestene virker for pasient og pårørende. Daglig risikostyring blir sentralt i dette (Grønt
kors). Brukerutvalget utfordres på hvordan de kan ta denne rollen.
AD ønsker videre et styringssystem hvor pasientenes erfaringer synliggjøres og kan følges
opp.
Vedtak: Brukerutvalget støtter disse tankene og ønsker å bli involvert på denne måten.
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45/18

Pasient- og Brukerombudet har ordet
• Har generelt mye å gjøre om dagen.
• Manglende renhold på Drammen sykehus følges opp
• Har vært vanskelig å finne telefonnummer for å avbestille time fra Drammen
sykehus. Brevmaler er nå endret.
• Har vært på uanmeldt besøk ARA Konnerud og snakket med pasientene.
Bekrefter at de har vært noe involvert i interne forhold rundt flytting, men det
har gått stort sett greit. Lokalene kunne vært noe mer ferdigstilt ved innflytting.
Savner aktivitetstilbud – det jobbes med dette. De som ønsker får en måned
forlenget opphold for å ta igjen ev tapt behandling. Alle er oppfordret til å ta
kontakt ved ev misnøye/problemer
• Hatt undervisning i BUP med ungdomsrådet til stede. Tema var helserettslig
myndighetsalder. Dette var ny informasjon for medlemmene av ungdomsrådet
som aldri fått denne rettighetsinformasjonen før. Følger opp dette bl. a. med UR,
som også ønsker denne informasjonen skriftlig.
• Helseforetakets ansvar inkluderer også å hente/bringe pasienter hvis pasientens
helsetilstand tilsier det. Dette gjelder både transport og ledsager. Dette ansvaret
er ikke synliggjort i særlig grad.

48/18

Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker
Se vedlegg
FACT
• Status oppstart
• FACT sikkerhet
v/avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum

54/18

Presentasjon av tilbudet - se vedlegg, samt presseklipp fra Budstikka.
Brukerutvalget takker for informasjonen.
56/18

57/18

58/18

Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter
v/avdelingssjef Kristin Tafjord Lærum - utgår
Nye saker
Selvmordsforebyggende tiltak i Klinikk for psykisk helse og rus
v/klinikkdirektør Kirsten Hørthe
Gjennomgang av hvordan klinikken arbeider med temaet, ref. omtale i media.
Se vedlegg.
Brukerutvalget er fornøyd med hvordan klinikken arbeider med problemstillingen, og
at dette tas inn i kvalitetsutvalg og ledermøter.
Informering om ForBedring 2018
v/spesialrådgiver Bente C. Monsen
Presentasjon av undersøkelsen som var ny i 2018. Dette som en erstatning for
medarbeiderundersøkelsen og pasientsikkerhetsundersøkelsen som tidligere ble
gjennomført hver for seg – se vedlegg.
Vedtak: Brukerutvalget støtter at denne koblingen har kommet da man ser en klar
sammenheng i disse sakene, og ønsker å bli holdt orientert om vider arbeid på dette
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området.
59/18

Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa
Høringen er ikke trukket, men det er nå bevilget midler til eget eldreombud i utkast til
statsbudsjett. Denne endringen gjør at nåværende ordning med pasient og brukerombud
vil bli opprettholdt.
Vestre Viken mener dette er den beste ordningen, og har ut fra dette utarbeidet et notat
som ble sendt brukerutvalget i forkant av møtet.
BU støtter innspillet i foreløpig utkast og har følgende tilleggskommentar:
«Uansett valg av fremtidig organiseringsform er det viktig at rådgivertjenestene
er tilgjengelige lokalt der folk bor, og at terskelen for å henvende seg skal være
lav. Den lokale kunnskapen er viktig for å kunne drive forbedringsarbeid.»
Vedtak: Brukerutvalget slutter seg til konklusjonene i det utarbeidede notatet.

60/18

Innhold i strategiplan 2019-2022
v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa
Skisse til strategiplan ble gjennomgått.
Brukermedvirkning og brukerfokus er her svært tydelig og stiller nye krav til
brukerutvalget - ref. sak 29/18. Hvilke verktøy må brukerutvalget ha, og hvordan skal
man jobbe for å fylle denne rollen?

61/18

Budsjett 2019 for VVHF
v/økonomidirektør Mette Lise Lindblad
Orientering om budsjettprosessen, status pr i dag og arbeidet videre fremover.
Se vedlegg.
Eventuelt
• Torun tok opp at innsending av saker til brukerutvalget – ref sak 29/18 –
metodikk for innsending bør avstemmes med innspill fra AD.
Vedtak: Arbeidsutvalget lager et forslag om hvordan dialog med AD skal skje og
hvordan aktiviteter skal tilbakemeldes.

•

•

•

Vider at Læring på tvers er viktig for å sikre gjennomgående
implementering horisontalt og vertikalt f.eks. når avvik skal lukkes,
må inn i Kompetanse strategien evt. også i Innovasjonsstrategien.Følgende
spørsmål ble reist:
o Vil pasientene være tjent med at innovasjon får høyere status, og
bør dette omtales i strategien?
o Kan kompetanse for brukerrepresentantene nevnes i kompetanse
strategien?
BU svarte bekreftende på siste, men det ble også påpekt at de endringer
som ble forespeilet i BU møtet vedr. BU ´s rolle, virksomhet samt kontakt
med AD trolig vil gjøre dette overflødig.
Prosessen med utvelgelse av nye medlemmer til brukerutvalget for 2019 -2020:
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Alle involverte organisasjoner er bedt om å foreslå kandidater. Det er
gjennomført samtaler med alle de foreslåtte kandidater.
Styret oppnevner nye medlemmer til brukerutvalget på styremøtet 17.12.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Referent:

HAMU
6. november 2018
Kl.0800 - 0930
Møterom Tyrifjord
Kari Jussie Lønning

Tilstede: Halfdan Aass, Kari Jussie Lønning,
Finn Egil Holm, Kirsten Hørthe, Narve
Furnes, Stein-Are Agledal, Joan S.
Nygard, John Egil Kvamsøe, Geir B.
Gundersen, Andrea Dobloug, Tom
Frost, Anita H. Gomnæs

Cecilie Søfting Monsen

Forfall:

Agenda:
Saksliste
Saksnr.

Med møterett uten stemmerett:
Roald Brekkhus (Synergi Helse),
Henning Brueland, Eli Årmot, Hanne
Juritzen.
Lisbeth Sommervoll, Gry L.
Christoffersen, Brit Bøhler

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Godkjenning av referat fra 4. september 2018
Godkjent
Eventuelt
Ingen saker innmeldt

Saker
Evaluering av sommerferieavvikling
Kort gjennomgang v/ Eli Årmot, avd.sjef HR Utvikling.
Referater fra saksbehandlingen er ikke vedlagt i år, kun
utdrag.
Det er gode rutiner stort sett, men også relativt krevende
pga blant annet uforutsette svingninger i aktivitet og
fravær.
Det er jobbet mer systematisk med fordeling av
ledere/stedfortredere slik at det til enhver tid er ledere
på jobb.
Det har vært god dialog mellom klinikkene.
Leger – de fleste jobber etter vanlig oppsatt turnus.

Innspill fra FHVO:
Forsvarlighetsvurdering av turnus må være med i dette
arbeidet. Det har betydning for arbeidsmiljøet.
Bemanningsenheten bør bygges opp med flere faste
stillinger.
Planlagte AML brudd – hvordan kan det planlegges med
brudd? Det dreier seg om utøvelse av ledelse.

Ansvar

Tidsfrist

Innspill fra arbeidstakersiden:
Retningslinjene er noe uklare, oppleves diskriminerende
for enkelte yrkesgrupper..
Arbeidsgiver bør gå i dialog m/forbundene om å inngå
lovlige avtaler. AML-brudd på sommer er høyt, lovlige
avtaler vil kunne redusere dette.
Vedr vedlegget med prinsipper for 2019:
Saksopplysning; De ansatte mener at prinsippene
ivaretar de ansatte på en svakere måte enn tidligere. Det
er ikke de samme prinsippene som gjaldt for 2018.
Fastsettelse av ferie er flyttet fra 1.februar til 1.mars.

Arbeidsgiversiden gjør oppmerksom på følgende:
- Endelig referat foreligger nå med protokolltilførsel.
- Noe manglende registrering i forkant kan være
årsak til AML brudd.
- Inngåelse av lovlige avtaler kan bidra til færre
planlagte AML-brudd.
- Det er kommet tilbakemeldinger på at det er brukt
mer tid nå enn tidligere for å unngå AML brudd.
- Å ha ledelse på plass gjennom hele sommeren er
stor fordel.

Vedtak:

HAMU tar evalueringen av sommerferien 2018 til
orientering.

Møteplan HAMU 2019
Møte 10.september; denne dato er for tidlig for
evaluering av sommerferieavviklingen.
Sekretær sjekker alternativt å flytte november møtet til
oktober i stedet.
Arbeidstaker har møteledelse i 2019. Hvem dette blir
avklares i desember møtet.
Oppdatert sak kommer opp i møtet i desember.

Orienteringer
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) BHT har
godt samarbeid med HMS. Deltar i et prosjekt på
Blakstad nå hvor det gis bistand i forhold til
risikovurdering av vold/trusler – god vinkling i forhold
til arbeidstakerperspektivet. FHVO ber BHT ta med inn i
HAMU saker som kanskje vil påvirke kultur i foretaket.
Er det gjengangere i saker som HAMU bør gjøres spesielt
oppmerksom på? BHT kommenterer dette med at ja, det

kan vi gjøre og vi mener gjør det også pr i dag , men
bemerker at de fleste sakene BHT blir involvert i er
kjent for virksomheten fra før og at BHT`s engasjement
blir initiert av HMS avdelingen når det er behov for
bistand. Vi orienterer i forhold til de aktiviteter som vi
har deltatt på og som det er planlagt at vi skal delta på.
Det betyr at dette er som regel kjente
problemstillinger for partene fra tidligere.

Orientering om AML-brudd
Innspill fra FHVO og tillitsvalgte:
Det gis uttrykk for bekymring for flere brudd i
september.
Fortsatt en del brudd som settes på «annet» - hvorfor?
Kolonnen «tom» bør forklares nærmere (ingen årsak
oppgitt).
Har det skjedd spesielle ting i de klinikkene som ligger
høyt?
Det er ønskelig å flytte valgene «annet» og «tom» nederst
i GAT.
Det stilles spørsmål om hvordan «akutt sykdom» kan
settes som fremtidig brudd? Det bør ses nærmere på
bakgrunnen for de tallene.
HR: Bytte av vakt er nok en del av årsaken.

Fremtidig brudd med begrunnelse å ivareta nødvendig
kompetanse gir en indikasjon på at det mangler nok
ansatte m riktig kompetanse. De avdelinger som ligger
høyt her bør sees nærmere på.
Det er viktig å varsle brudd når de er reelle slik at det
fremkommer et korrekt bilde av bruddene.

Kommentarer fra arbeidsgiversiden:
Små enheter/seksjoner/avdelinger gjør at det er ekstra
vanskelig å ha nok ansatte med riktig kompetanse (f.eks,
spesialsykepleiere); ekstra komplisert.
Foretaket bør se på bemanningsenheten og de
yrkesgruppene som er spesielt sårbare .
Orientering om sykefravær
Kommentarer:
Det er gjort en svært god innsats på dette området;
spesielt i KIS. Men viktig at det holdes fortsatt
oppmerksomhet rundt dette slik at fravær ikke går opp
igjen.
Man ønsker at dette skal bli en varig trend. Godt arbeid
utført i klinikken i samarbeid med vernetjeneste og TV.

Sjekkes av
HR

Hardt arbeid videre sikrer opprettholdelse.
Samarbeid med NAV.

Det bygges nå opp en verktøykasse for ledere slik at alle
ledere skal vite hvordan jobbe med sykefravær og gå
over til nærværsarbeid.
Krever systematisk arbeid kontinuerlig.

Det legges opp til en orientering i neste HAMU om
hvordan klinikk for intern service har utført prosjektet
med forsterket innsats.

Referater fra lokale AMU
Ingen kommentarer til referatene.
Innspill:
Referater fra lokale AMU skal ligge på intranettet. Dette
er svært mangelfullt for flere klinikker.
Foreslår å ta dette opp i ledermøtet i dag samt til
sekretariatet for AMUene.

Vedtak:
HAMU har bestemt at det skal legges på intranett – se til
AMU sentrale staber.
I innkallingene til HAMU møter heretter legges det kun
ved lenke til intranettet for disse referatene.
Andre orienteringer
Orientering fra foretakshovedverneombudet
Arbeidstidsordninger
Det er sendt brev til HOD med spørsmål om det kan lages
en felles mal for «forsvarlighetsvurderinger» for alle
helseforetak.
Det starter i feil ende – hvordan sikre at vi har gode nok
ansatte og riktig turnus.
Arbeidstilsynet og NSD:
Det har vært gjennomført første møte med tilsynet nå, og
avtalt en plan for videre arbeid med ofte møter.
Sykehusbygg er utfordret på at vernetjenesten skal være
gode garantister og ber om opplæring. Tilsynet må også
stille med riktig kompetanse.
Østfold og AHus bygget opp en kompetanse, men disse
har sluttet.
Det er planlagt med delsøknader fortløpende.

Minner for øvrig om at strategier som nå er i prosess skal
innom HAMU.
- Teknologi

Klinikkdirektør
KIS

- Kompetanse
- Innovasjon
- Helhetlig ledelse
- HMS strategi – del av kompetansestrategi
Alle disse strategiene er en del av hovedstrategien 20192023.

Orientering fra direktør økonomi
Gjennomgang av status i budsjettprosessen.
«Raskere tilbake» var ikke med i PHR – men legges nå
med og da vil prioriteringsregelen nås i 2019.
Intern husleie videreføres i 2019. Husleie er flyttet ut til
klinikkene og det er tildelt rammer for dette. Reduksjon
eller økning av areal tas på foretaket og ikke i klinikk.
Rammetildeling/uttrekk PHR:
Aktivitet BUPA – omstillinger i år har medført lavere
aktivitet. Tar ikke høyde for at det fortsetter inn i 2019.
Det er store krav til de ambulante teamene. BUPA i
samdata ligger høyere i kostnader og lavere på aktivitet
– profilen speiler dette.
Uttrekk Lier/Blakstad – får ikke forventet effekt i 2019
(ikke realistisk), full effekt først i 2020.

Større utfordringer i KMD og somatikken – det jobbes
med tiltak. Foretaket får dårligere betalt. Noe av årsaken
er sammensetningen av pasienter. Har rammet DS
spesielt.
Risikovurdering: Se vedlagte presentasjon.

Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Referent:
Agenda:
Saksliste
Saksnr.

HAMU
4.desember 2018
Kl.0800 - 1000
Møterom Tyrifjord
Lisbeth Sommervoll

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Kari Jussie
Lønning, Mette Lindblad, Kirsten
Hørthe, Narve Furnes, Joan S. Nygard,
John Egil Kvamsøe, Gry L.
Christoffersen, Brit Bøhler, Tom Frost,
Anita H. Gomnæs

Cecilie Søfting Monsen

Forfall:

Med møterett uten stemmerett:
Roald Brekkhus (Synergi Helse),
Henning Brueland, Eli Årmot, Hanne
Juritzen.
Finn Egil Holm, Stein Are Agledal

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Ansvar

Tidsfrist

Godkjenning av referat fra 4. desember 2018
Godkjent
Eventuelt
Ingen saker innmeldt
24/2018
25/2018

Saker
Møteplan HAMU 2019
VEDTAK:
Forslag til møteplan HAMU 2019 vedtas i henhold til
vedlagt forslag.

Kompetanseplan for vernetjenesten
Bakgrunnen er å profesjonalisere vernetjenesten i HSØ.
Det er nå prosess med opplæring i ulike moduler.
Ingen økonomiske konsekvenser, all opplæring tas
innenfor gitte rammer.
Kommentarer fra arbeidstakersiden:
De økonomiske ressursene kunne vært bedre i forhold
til gjennomføring av møter, samlinger etc.
FHVO påpeker at det er et krav til arbeidsgiver å dekke
de samlingene som er pålagt i henhold til
samarbeidsavtalene. Budsjettet er stramt og det er lite
rom for b.l.a. servering.
Kommentarer fra arbeidsgiver:
Rammer og frikjøp er helt marginale.

Side 1 av 5

Økonomien er utfordrende, men gjør oppmerksom på
at innsparingskravet ikke er tatt av vernetjenestens
budsjett.
VEDTAK:
HAMU støtter planen og tar saken til etterretning.

26/2018

Temasak
Sykefravær og forsterket innsats – Intern service
Innledning v/klinikkdirektør KIS, Narve Furnes.
Orientering v/fagsjef utvikling, KIS, Hege Thorset.
Det vises for øvrig til vedlagt presentasjon fra møtet.

Kommentarer:
• Det er bra å etablere et nytt system for
oppfølging; må videreføres.
• Klinikken har gjort et fantastisk godt arbeid.
Alle klinikkene bør ta dette til etterretning. Se
til KIS og hold «trykket» oppe.
• Man må se på muligheten for å endre kulturen
for hva man sykemelder seg for – foretaket har
gode velferds-ordninger som kan benyttes.
• Foretaket bør ha analysekompetanse – se på
fakta – kartlegging av sykefravær.
• Endringer oppnås ved å fokusere på
sykefravær. Viktig med sterk fokus hele tiden
for ikke å få økt fravær. Dette arbeidet skal ikke
være et «prosjektarbeid». Overført til linjen.
• Klinikken har valgt å opprettholde
arbeidsgruppen til tross for at ansvaret er
overført linjen.
• Foretaket jobber nå sentralt med en
verktøykasse og opplæringsmodulen.
• Man bør i tillegg benytte seg av
Arbeidslivssenteret sin analysekompetanse.
• Spørsmål om det arbeides med psykiske plager
i klinikken? Dette bekreftes og blir tatt tak i,
men dette er ikke er en stor årsak til fravær. 50
% dreier seg om muskel – og skjelettproblemer.
HAMU takker for fin orientering.

27/2018

Orienteringer
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
BHT har ulike aktiviteter ute i klinikkene:
Forflytningsteknikk i samarbeid med HMS – opplæring
av interne veiledere.
Influensavaksine - hovedaktivitet – bistand til
vaksinering ute på avdelingene.
- HMS prøver å være ute der de ansatte er.
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-

-

HMS ønsker mulighet for å gi løpende statistikk.
Nytt journalsystem (for bedriftssykepleie) på plass
snart som vil gi gode muligheter for å ta ut
ukentlige statistikker.
Det er nødvendig med faktainformasjon rundt
vaksinen samt påpeke at dette er for våre pasienter
og ikke for egen del.
Bevisstgjøring rundt ansvarsfølelsen – ikke smitte
pasientene.
Nødvendig med «markedsføring».
Tilgjengelighet. Nødvendig å reise ut til de mindre
lokasjonene.

Konklusjon:
HMS tar en ny runde – har 1000 vaksiner igjen.

Annen aktivitet:
- KIS; forebyggende arbeid innenfor sykefravær.
Fortsetter dette arbeidet. Helsefremmende
arbeidsmiljø.
- PHR; bistår HMS avdelingen i forhold til
Rådhusgaten; inneklimatiltak. Venter fortsatt på
måleresultatene.
- Planlagt bistand/risikovurdering i forhold til
vold/trusler Blakstad – prosess med en gruppe
arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte. Hvilke
tiltak er i dag? Viser at ikke alle har vært gjennom
og fått nødvendig opplæring – tiltakene finnes.
Krever bedre oppfølging. Kontroll og oppfølging er
nødvendig. Minimumskompetanse – er det satt et
nivå for det? Er det slik at noen kanskje ikke får
den nødvendige minimumskompetansen? Alle må
bidra i denne oppfølgingen; både den ansatte,
vernetjeneste og ikke minst arbeidsgiversiden.
- Yrkeshygienisk bistand – patologisk avdeling –
målinger gjennomført og venter på svar.
- Oppfølging gravide generelt – mange positive
tilbakemeldinger her. Viktig med riktige
risikovurderinger. Trygger og igangsetter
eventuelle tiltak.
- Arbeider med oppdatering av handlingsplaner for
2019; hva BHT skal være med på?

Kommentarer:
- HMS-avdelingen påpeker at det har vært stor
økning i behov for psykologtjenester – ofte også for
private forhold. I saker hvor ansatte henvender seg
pga konflikter med egen leder, er det viktig at man
tar slike saker i linjen og benytter ev leder over
leder.
- I forbindelse med helhetlig lederopplæring bør det

HMS

Snarest
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legges mer fokus på opplæring i
konflikthåndtering.
Vesentlig å være klar over hvilke muligheter som
finnes. Foretaket har BHT og også egne tilbud
(f.eks. Arbeid og Helse – forebygging av
sykemelding). Kan være fornuftig å ha et opplegg
for samtalepartner utover linjen.

Orientering om AML-brudd
Kommentarer fra arbeidstakersiden:
- Det beste tiltaket er å sette dette som tema på
grunnleggende lederopplæring, viktig at lederne er
bevisste sitt ansvar. Det påpekes at å inngå avtale
om overordnede, sentrale dispensasjoner, innenfor
rammene av det man lokalt kan avtale innenfor
arbeidsmiljølovens bestemmelser ikke er en
løsning.
- Bruddtype må skjerpes inn. Fortsatt veldig mye på
årsakskode «tom og annet» - disse valgene må
flyttes ned. Bekymret for de to første bruddtypene
(ukentlig arbeidstid).
Kommentarer fra arbeidsgiversiden:
- Det arbeides med videre opplæring i dette tema;
det er nødvendig med kontinuerlig opplæring av
lederne.
- Årsakskoden «bytte av vakt» blir brukt mer enn
før, gjenspeiler realiteten i oppståtte brudd.
- Det er spilt inn til Sykehuspartner å flytte
årsakskodene «tom og annet» til nederst i
nedtrekksmenyen i GAT slik at den ikke blir så
enkel å velge, men så langt er dette innspillet ikke
tatt til følge. HR følger opp med Sykehuspartner.

HR

Orientering om sykefravær
Ingen kommentarer

Referater fra lokale AMU
Det mangler fortsatt referater fra lokale AMU på
intranettsiden.

Det må sendes melding til alle AMU- sekretærer om at
saker som ev skal løftes til HAMU må sendes til HAMU
sekretær/AU HAMU.

Cecilie M.

VEDTAK:
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering.
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Andre orienteringer
Orientering fra foretakshovedverneombudet
Handlingsplaner «ForBedring»; fortsatt mange som
ikke har laget handlingsplaner (rundt 50 %). Ber om at
det ettergås i Synergi hvor mange som mangler; ALLE
må være på plass før neste undersøkelse. Minner om at
verneombudene skal involveres i arbeidet med å lage
handlingsplaner.
Er det mulig å få «det grønne korset» inn på
dashbordet?
Arbeidsgiversiden kommenterer at det er en
arbeidsgruppe for dette arbeidet. Det arbeides med å få
opp en bedre oppfølging i forhold til å legge inn i
Synergi.
Oppfølging i bruk av verktøyet.
Klinikkdirektørene er tett på prosessen.
Orientering fra direktør økonomi
Gjennomgang av status i budsjettprosessen. Se for
øvrig vedlagte presentasjon.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

HAMU (ekstraordinært)
11.desember 2018
14.15 – 15.30
Møterom Tyrifjord
Lisbeth Sommervoll
Cecilie Søfting Monsen

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Kari Jussie
Lønning, Stein-Are Agledal, Finn Egil
Holm, Kirsten Hørthe, Narve Furnes,
Joan Nygard, Tom Frost, Gry L
Christoffersen, Brit Helen W. Bøhler,
Anita Haugland Gomnæs
Forfall:

Agenda:
Saksliste
• Godkjenning av innkalling og agenda
• Godkjenning av referat fra 4.desember
• Sak 28/2018 Budsjett 2019
Saksnr.

28/2018

John Egil Kvamsøe, representant fra
Synergi Helse, Hanne Juritzen

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent.

Godkjenning av referat fra 4.desember
Godkjent.

Budsjett 2019
Direktør økonomi innledet kort og viste til saksfremlegg med
vedlegg; klinikkvise kommentarer, drøftingsprotokoller og
risikovurderinger.
Det ble åpnet for dialog og synspunkter rundt arbeidsmiljømessige
konsekvenser av budsjett 2019.
FHVO hadde på forhånd sendt inn forslag til revidert vedtak. Det
ble i den forbindelse påpekt at vernetjenesten er utelatt flere
steder i saksfremlegget; også i saksfremlegget som er sendt til
styret. Dette vil bli gjort oppmerksom på i forbindelse med
ettersendingen av sakspapirer til styret fredag 14.desember.
Følgende synspunkter kom frem i dialogen:
Arbeidsmiljø konsekvenser
Det står generelt lite om dette i forbindelse med budsjettforslaget.
Områdefunksjoner
Det er planlagt å få på plass mer underlag for rammetildelingene
for å kvalitetssikre finansieringen av områdefunksjonene.

BRK og generelt vedlikehold
Det er ønskelig at dette tas opp fast i alle berørte klinikk- AMUer
for å sikre kontinuerlig fokus på oppgaven.
Risikovurderinger (se tabell nedenfor)
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Ansvar

Risikovurderingen er gjennomført av ledergruppen i foretaket –
ikke partssammensatt - og er basert på de klinikkvise
risikovurderinger.
Enkelte klinikkers risikovurderinger er på noen områder på rødt,
mens det samlet sett for foretaket ligger på gult.

Energikostnader
Det bør gjennomføres kampanjer for å endre adferd hos de ansatte
i forhold til bruk av energi. Flere tiltak er igangsatt av KIS for å
spare kostnader (nye armaturer, bruke ENOVA-midler etc.).
Variabel lønn
Tiltak for å redusere variabel lønn – må omgjøres i faste stillinger.
Ønskelig at alle klinikkene må ta dette med inn i sine vurderinger.
Vedtak til Budsjett 2019:

1. HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i
tråd med forutsetningene om bred medvirkning i samsvar
med vedtatt budsjettprosedyre.
2. HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger
risikovurderinger som krever tiltak innenfor
arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at klinikk AMU’ene
følger opp dette i løpet av budsjettåret gjennom aktiv bruk
av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder.
3. HAMU anbefaler at BRK prosjektet og generelle
vedlikeholdsplaner i VVHF blir fast sak i berørte klinikkers
AMU er.
4. HAMU tar forbehold om eventuelle faktorer som
fremkommer i drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte og
foretakshovedverneombudet 13.12.18.

Sikkerhetsledelse ble diskutert i forbindelse med
budsjettbehandlingen. Dette er et tema som gjelder både innenfor
HMS-området og for pasientsikkerhet.
Vestre Viken har satsing på området og har ansatt ressurs med
denne kompetansen. Denne er organisert under kompetanse/HMS,
og samarbeider tett med KIS i tillegg. Det arbeides nå med å bygge
en sikkerhetskultur (bygg, HMS etc). Det arbeides med
handlingsplan på området.
Konklusjon:
Sikkerhetsledelse blir egen temasak i HAMU-møtet 12.februar
2019.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

SKU
06.11.2018
10.00-.12.00
Glitre 1-2
Halfdan Aass for Lisbeth
Sommervoll

Referent:

Aud Holsether

Saksnr.
21/2018

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og referat
Vedtak: Godkjent

22/2018

Kassasjonsprosjekt Sykehusapoteket BS
v/ Farmasøyt Åste Fladmark
Sykehusapoteket gjennomførte i mars 2017 et prosjekt med mål om å
synliggjøre hvor mye legemidler som kasseres som følge av
feilhåndtering. Det ble samlet inn legemidler fra 9 sengeposter i løpet av
en uke der kriteriene for innsamlingen var:
• Brett med tabletter der navn på legemiddel/styrke/batchnr og/eller
holdbarhet manglet
• Legemidler som var oppbevart ved feil temperaturbetingelser
• Legemidler som skulle vært beskyttet mot lys
• Legemidler som har begrenset holdbarhet etter anbrudd.
Resultater var at et overslag over kassasjonen fra de 9 aktuelle
sengepostene kunne bety et årlig tap for sykehuset på litt under 4 mill.
årlig. Resultatene ble presentert på samhandlingsmøte på sykehuset i
oktober 2017. En tilsvarende innsamling ble gjennomført i år for å se om
fokus på å bedre praksis på postene hadde gitt resultater. Resultatet
viste en betydelig forbedring siden 2017. Et overslag viste en bortimot
50 % reduksjon i kassasjonskostnader sammenlignet med 2017. Dette
viser at tiltak for forbedring gir resultater.
Konklusjonen er at det er viktig å ha kontinuerlig fokus på dette arbeidet
fordi feil legemiddelhåndtering bidrar til økonomisk tap for sykehuset
og kan også gå ut over pasientsikkerheten.
Vedtak: Tas til etterretning. Andre klinikker vil også se på sin grad av
kassasjon.

Onsøyen,Elin
12/10/2018 11:45:15

Tilstede: Lisbeth Sommervoll; Halfdan Aass;
Inger Lise Hallgren;
Jardar Hals; Kari Jussie Lønning; Kirsti
Hørthe; Britt Elin Eidsvoll; May Janne
Botha Pedersen; Narve Furnes; Hanne
Juritzen; Mette Walberg; Trude
Steinvik; for Wesley
Caple; Elisabeth Kaasa; Anita
Haugland Gomnæs;;
Anne Lene Egeland Arnesen; Stein-Are
Agledal;
Observatører: Henning Brueland,
Bente C Monsen, , Mette Walberg,
Asgeir M. Kvam
Forfall:
Toril Krogsund, Ylva Sandness, Narve
Furnes

23/2018

Pasientsikkerhetsprogrammet – fra prosjekt til varig struktur
v/spesialrådgiver Bente C. Monsen og medisinsk faglig rådgiver Asgeir
Kvam

I perioden 2011 – 2016 ble 10 innsatsområder i pasientsikkerhetsprogrammet
implementert i VV. I 2017 ble fire nye områder introdusert. To av disse - Tidlig
oppdagelse av forverret tilstand og Forebygging og behandling av sepsis – er
implementert i 2018.

For tidlig oppdagelse av forverret tilstand er etablering av et «rask
respons system» avgjørende for å kunne identifisere tegn på forverret
tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling. Vestre Viken har benyttet

system for tidlig oppdagelse av forverret tilstand i flere år. Et revidert og
utvidet system er nå under innføring ved alle sengeposter. Det brukes også et
system for strukturert kommunikasjon (ISBAR) for å oppnå god og sikker
kommunikasjon mellom de involverte i behandlingen av pasienten.
Pasientsikkerhetsprogrammet anbefaler også mobilt intensivteam.
Helsetilsynet har hatt et landsomfattende tilsyn vedrørende behandling av
sepsis i akuttmottakene. Spesielt ble det vurdert om pasientene fikk antibiotika
innen 60 minutter slik nasjonale retningslinjer sier. Det ble påvist avvik ved de
fleste foretak, inkludert Vestre Viken. Avviket hos oss er lukket. Det er
gjennomført forbedringsarbeid ved alle akuttmottakene i foretaket, og
målinger viser gjennomgående god effekt. Det vil i det videre bli arbeidet med
tidlig oppdagelse av sepsis på sengeposter.

24/2018

Plan for videre arbeid på disse områdene vil bli utarbeidet og forelagt
ledergruppen.
Vedtak: Tas til etterretning
Saker meldt til Statens Helsetilsyn etter § 3-3 i årets to første tertial
v/Direktør Fag Halfdan Aass
Antall varsler til Statens Helsetilsyn 2015-2017
2015
2016
2017
Vestre Viken
61
56
42
Landet totalt
561
587
638
Fordeler seg med om lag halvparten innen somatikk og halvparten innen
psykisk helsevern/rusbehandling. I psykisk helsevern er om lag
halvparten selvmord. Vestre Viken ligger omtrent som andre foretak i
antall varsler
Av 11 varsler sendt i somatikk ble 2 vurdert ikke varslingspliktig, 3
avsluttet uten videre oppfølging og 6 oversendt Fylkesmannen for
videre oppfølging, I en av disse sakene ble det konkludert med brudd på
spesialisthelsetjenesteloven, de 5 andre sakene er ikke avsluttet
Det har blitt sendt 16 varsler innen psykisk helsevern og rus - de aller
fleste selvmord, overdose eller dødsfall under uklare omstendigheter.
Det har vært arbeidet mye med selvmordsforebygging gjennom flere år,

Onsøyen,Elin
12/10/2018 11:45:15

men det er stadig rom for forbedringer. Av sakene er 10 avsluttet uten
videre oppfølging, mens 6 ble oversendt Fylkesmannen for oppfølging,
ingen av disse er avsluttet ennå.
25/2018

Vedtak: Tas til etterretning
Status hendelsesanalyse og hendelsesgjennomgang
v/ Spesialrådgiver Tor-Arne Engebretsen
Siden 2014 er det utført 39 hendelsesanalyser hvorav 23
hendelsesgjennomganger i VV. Hendelsesgjennomgang (forenklet
analyse) er i hovedsak utført av PHR i forbindelse med suicid.
Erfaringer når det påvises svikt:
• Svikt i kommunikasjon mellom helsepersonell
• Manglende dokumentasjon og journalføring
• Manglende opplæring
• Observasjon av uavklarte pasienter
• Pasient inn feil dør
Hendelsesanalysen er en omfattende prosess som er tid- og
ressurskrevende. Erfaringen tilsier at en det er behov for en forenklet
prosedyre for gjennomgang av hendelser. Dette vil bli utarbeidet

26/2018

27/2018

Vedtak: Tas til etterretning
Hvordan jobber vi med hendelsesanalyser – gjennomgang av en
hendelsesanalyse
v/klinikkdirektør May Janne B. Pedersen
Hendelsen ble meldt i Synergi og meldt Helsetilsynet. Hendelsen
involverte også KMD. Det ble opprettet et analyseteam som bestod av 4
personer; to fra kvalitetsavdelingen og to lokale uten direkte tilknytning
til aktuelle sak. Innledningsvis hadde analyseteamet et
planleggingsmøte med fagsjef medisin, avdelingssjefer ved medisinskog kirurgisk avdeling og seksjonsleder ved avdeling for
bildediagnostikk, hvor det ble informert om metode og gjort avtaler for
samtaler med involverte personer.
Teamet hadde samtaler med 19 involverte, inkludert to pårørende,
gjennomgikk all skriftlig dokumentasjon i saken og laget en tidslinje. Ut
fra samlet bilde ble det laget en rapport med forbedringsområder som
ble overlevert til linjen for vurdering og oppfølging.
Forbedringsområdene ble lagt inn i Synergi og behandlet videre derfra.
Erfaringer med hendelsesanalyse:
Konstruktiv gjennomgang av hendelse ved bruk av metoden. Tidslinjen
gir et godt bilde av hendelsen. Eksterne fagpersoner med et annet blikk.
Konkrete og systematiske tiltak.
Vedtak: Tas til orientering
Referater og oversikter
Vedtak: Tas til orientering
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Sentralt kvalitetsutvalg
4.desember 2018
10.00-12.00
Glitre 1-2
Lisbeth Sommervoll

Referent:

Aud Holsether

Saksnr.
27/2018
28/2018

29/2018

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass,
Hans-Christian Stoud Platou for Inger
Lise Hallgren, Nina Kristiansen for
Stein-Are Agledal, Jardar Hals, Kari
Jussie Lønning, Kirsti Hørthe, Britt
Elin Eidsvoll, May Janne Botha
Pedersen, Narve Furnes, Hanne
Juritzen, Mette Walberg, Wesley Caple,
Elisabeth Kaasa, Anita Haugland
Gomnæs, Toril Krogsund, Anne Lene
Egeland Arnesen, Henning Brueland,
Bente C. Monsen
Forfall:

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og referat
v/Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll
Vedtak: Godkjent
Læring på tvers
Føde/barsel på Drammen Sykehus
Screening av nyfødte – pleierne tar blodprøver selv (frigjort tid, bedre kvalitet)
v/ Hilde Merete Finstad ass. seksjonsleder , barselseksjonen, DS
Alle nyfødte skal ta blodprøve til nyfødtscreeningundersøkelse. Denne har vært
tatt av bioingeniører fra laboratoriet. Barselavdelingen har lagt om slik at
barselspersonalet nå selv tar prøver. Ved å la barnepleiere og jordmødre ta
prøven selv, kan prøven tas mens mor ammet barnet sitt. Barnet er da ofte godt
oppvarmet, fordi det ligger inntil mor og barnet får trøst og smertelindring. Det
gjøres derfor mer skånsomt. I tillegg er det mulig å ta prøven når som helst på
døgnet, noe som bidrar til en bedre logistikk på barselavdelingen. Omleggingen
har medført et betydelig opplæringsprogram. Målinger har vist at blodprøvetakingen av nyfødte er blitt forbedret. Forbedringene påvirker både mor, barn og
arbeidsdagen for de ansatte ved barselseksjonen i positiv retning.
Vedtak: Godt forbedringsarbeid som tas til etterretning. Øvrige barselseksjoner vil
vurdere rutinene sine.
Rapportering Smittevern
v/Smittevernoverlege Mette Walberg
Data for prevalens av håndsmykkebruk, infeksjonsregistreringer knyttet til
urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentrale venekatetre som ledd i
pasientsikkerhets-programmet og prevalensregistreringer av sykehusinfeksjoner
ble gjennomgått.
Data for håndsmykkebruk viser gode data flere steder, mens det også er behov for
ytterligere forbedring ved enkelte avdelinger. Årets tre første
prevalensundersøkelser viser en prevalens på 3 %, som er målet for HSØ.
Vedtak: Data tas til etterretning og benyttes til videre forbedringsarbeid.

30/2018

Forebygging av selvmord
Orientering om arbeidet i Vestre Viken (VV)
v/Klinikkdirektør Kirsten Hørthe
Bakgrunnen er medieoppslag hvor 200 suicid 2014-2016 er gjennomgått, og
påfølgende diskusjon om selvmordsforebygging.
Klinikkdirektør gjennomgikk data fra Vestre Viken, hvilke tiltak som det har vært
arbeidet med, herunder tiltak knyttet til pasientsikkerhetsprogrammet. Klinikken
har vurdert det selvmordsforebyggende arbeidet og funnet ytterligere
forbedringspunkter som det vil bli arbeidet med.

31/2018

32/2018

Vedtak: Tas til etterretning
Diagnostic Tool - vurderingsverktøy for å kartlegge status for ledelse av
pasientsikkerhet i Vestre Viken
 Presentasjon av verktøyet
v/Spesialrådgiver helsefag Asgeir Kvam
Vestre Viken har vært med på å utvikle og teste en norsk utgave av dette
verktøyet. Ved bruk av Diagnostic-Tool kan virksomheter kartlegge,
vurdere og igangsette tiltak for å styrke og støtte oppfølgingen av sentrale
områder relevant for pasientsikkerhet. Hensikten med verktøyet er å gi
ledere og medarbeidere et bilde av virksomhetens status innenfor ti
relevante områder. Det kan bidra i arbeidet med å etterleve krav i forskrift
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse – og omsorgssektoren. Verktøyet
skal videreutvikles.
 Erfaringer fra testing av verktøyet i NHR Drammen sykehus
v/avd. sjef Mai Bente Myhrvold
Positive til verktøyet, men det må gjøres enklere det er litt for mange
testpunkter. Testingen må være kjapp og håndterbart. Verktøyet vil føre
til en felles forståelse av og et felles språk for kvalitetsforbedring
 Erfaringer ADPS ROP poliklinikk psykisk helse og rus
v/seksjonsleder Beate Schwensen
Verktøyet legger vekt på betydningen av de psykologiske komponentene
og kulturen i kvalitetsforbedringsarbeid og pasientsikkerhet dimensjoner som åpenhet, trygghet, dialog, kommunikasjon og samarbeid.
Fokus på dette har vært savnet innenfor psykisk helse og rus, hvor
betydningen av kvaliteten i relasjoner er kjent. Til nå har fokuset i stor
grad vært på de tellbare størrelsene, frister, aktivitet og økonomi.
Verktøyet i seg selv virker kultur byggende. Opplevelse av at verktøyet
kombinerer intensjonen med medarbeidersamtaler og målinger av
pasientsikkerhet og faglig kvalitet. Verktøyet er enkelt og fleksibelt – det
kan skåres i fellesskap, hvor man får anledning til å drøfte seg frem til
hvilket nivå man tenker er beskrivende.
Vedtak: Orientering tas til etterretning. Det vil bli arbeidet videre med verktøyet.
Referater og oversikter
Referat sentralt kvalitetsutvalg 06.11.18
Referat Brukerutvalget 05.11.18
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter 01.10-31.10.18
KKU Klinikk Drammen sykehus 08.11.18
KKU Klinikk Bærum sykehus 08.11.18
KKU Klinikk Intern service 01.11.18
KKU Klinikk Kongsberg sykehus 08.11.18

KKU Klinikk Psykisk helse og rus 29.11.18
KKU Klinikk for medisinsk diagnostikk 08.11.18
Vedtak: Tas til orientering

Referat fra drøftingsmøte 13.desember 2018
Drøfting iht. HA §30/ AML kap.2

Sak: Budsjett og Mål 2019

Dato: 13. desember 2018
Møtested: Møterom Tyrifjord, Wergelandsgate, Drammen

Tilstede fra arbeidstakersiden:
John Egil Kvamsøe, Fagforbundet
Brit Bøhler, Norsk radiografforbund
Harald Baardseth, Fellesorganisasjonen
Tom Roger Frost, Norsk sykepleierforbund
Gry L. Christoffersen, Delta
Andrea Dobloug, Den Norske Legeforening, YLF
Toril Morken, Den Norske Legeforening, OLF
Nina Bjerke, SAN
Geir B Gundersen, Norsk Fysioterapeutforbund
Anita Haugland Gomnæs, Foretakshovedverneombud
Tilstede fra arbeidsgiversiden:
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør
Kari Jussie Lønning, direktør kompetanse
Mette Lise Lindblad, direktør økonomi
Cecilie B. Løken, direktør teknologi
Halfdan Aass, direktør fag
Sheryl Swenson, økonomisjef
Referent:
Cecilie Søfting Monsen

Arbeidsgivers synspunkt:
Det vises til utsendte budsjettdokumenter; styresak 57/2017 knyttet til budsjett og mål 2019.
Budsjettforslaget er behandlet i HAMU (se vedlegg) samt drøftet i den enkelte klinikk.

Arbeidsgiver v/ Kari Jussie Lønning innledet og overlot ordet til Mette Lindblad som gikk
gjennom budsjett 2019 slik det vil bli lagt frem for styret 17.desember 2018.
Det ble gjort oppmerksom på at leveringsfrist til HSØ er utsatt til 10.januar 2019 blant annet på
grunn av usikkerhet rundt grouper effekten.
Deretter gjennomgang av blant annet følgende:
• Årets budsjettprosess
• Forklaring av engangseffekter
• Resultatkrav
• Budsjett 2019
• Saldering
• Forutsetninger i budsjettet, Utfordringer i budsjettet
• Prioriterte mål
• Videre prosess
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Organisasjonenes synspunkt:
Enkelte klinikkers risikovurderinger er på noen områder på rødt, mens det samlet sett for
foretaket ligger på gult.

ROS-analysen KMD:
Det påpekes at den er vurdert fra rødt til gult etter revidering. Det understrekes at ROS-analysen
viser at budsjettåret 2019 vil bli svært krevende for klinikken.
ROS-analysen – BUP oppnår ikke planlagt aktivitet og ventetider:
Budsjettert økning i aktivitet vurderes som svært krevende.
BUP får mange utfordringer med blant annet sluse ut avslagsprosent, integrere pakkeforløp og
journalinnsyn i tillegg til høye ambisjoner for klinisk leveranse. Dette må ledelsen følge tett mht
total arbeidsbelastning.

ROS-analysen – Manglende gevinstrealisering ved Blakstad:
Innsparingseffekten ved sammenslåingen av Lier og Blakstad– forventningen til innsparing i
2019 er krevende. Må ta hensyn til dagens situasjon og legge det som grunnlag.

Mål for 2019
Ad. Punkt 3.2.4 – Beholde og rekruttere:
Det påpekes fra NSF at det fortsatt mangler fokus på de spesialsykepleiere som er sårbare. Det
bes derfor om en tilføring i punktet om tiltak for å beholde og rekruttere spesialsykepleiere.
Det påpekes samtidig at også andre yrkesgrupper med rekrutteringssvake spesialiteter bør tas
med.
Ad. Punkt 3.2.7 – Heltidskultur:
Vestre Viken bør kunne avsette midler til pilotprosjektene som pågår og skal gjennomføres i
2019 etter det gode resultatet som oppnås i 2018.
Kommentar fra økonomidirektør var at de ekstraordinære midlene som foretaket ble tilført i
2018 ikke påvirker eller forbedrer budsjettforutsetningene for 2019.

NSF vil fremme et eget vedlegg til styret vedrørende punktene 3.2.4, 3.2.6 og 3.2.7. Se vedlegg 4
til styresak 57/2018.

Foretakshovedverneombudets synspunkt:
FHVO støtter de innspill som er fremkommet i møtet.
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Vedlegg:

Fra referat ekstraordinært HAMU 11.desember 2018
Budsjett og mål 2019
Vedtak:

1.
HAMU konstaterer at budsjettprosessen er gjennomført i tråd med forutsetningene om bred
medvirkning i samsvar med vedtatt budsjettprosedyre.
2.
HAMU registrerer at det i flere klinikker foreligger risikovurderinger som krever tiltak innenfor
arbeidsmiljøområdet. HAMU forutsetter at klinikk AMU’ene følger opp dette i løpet av
budsjettåret gjennom aktiv bruk av risikovurderinger og tiltak knyttet til risikoområder.
3.
HAMU anbefaler at BRK prosjektet og generelle vedlikeholdsplaner i VVHF blir fast sak i berørte
klinikkers AMU er.
4.
HAMU tar forbehold om eventuelle faktorer som fremkommer i drøftingsmøte med
foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet 13.12.18.
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 15. november 2018

Tidspunkt:

Kl 0730-1600

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ingvar Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich,
økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør for personal- og kompetanseutvikling
Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande
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Saker som ble behandlet:

099-2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

100-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA STYREMØTE
18. OKTOBER 2018 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE
28. OKTOBER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 18. oktober 2018 ble godkjent med de tillegg som ble redegjort
for i møtet. Protokoll fra ekstraordinært styremøte 28. oktober 2018 ble godkjent.

101-2018

VIRKSOMHETSRAPPORT PER OKTOBER 2018

Oppsummering
Saken om virksomheten (kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi) per oktober 2018 var
ettersendt til styret dagen før møtet. Administrerende direktør presenterte rapporten i
styremøtet.
Rapporteringen tar utgangspunkt i målekortet, og saken omhandler i all hovedsak
forhold hvor det er vesentlige negative avvik fra målene.
Ventetider for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet innen psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er isolert sett bedre i oktober i år enn
gjennomsnittlig hittil i år, noe som kan tyde på en positiv utvikling.
Når det gjelder økonomi er samlet resultat i oktober positivt, selv om enkelte foretak til
dels har store negative budsjettavvik. Det er også flere engangsforhold som påvirker
resultatet i oktober. Videre er det et relativt stort merforbruk når det gjelder bemanning
ved flere helseforetak i oktober.
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Kommentarer i møtet
Styret merker seg at den økonomiske utviklingen er godt i tråd med budsjett, men at det
fortsatt er utfordringer ved enkelte helseforetak.
Styret er fortsatt urolig for utviklingen innen pakkeforløp og merker seg det arbeidet som
det er redegjort for. Styret ber om en orientering om hvordan Helse Sør-Øst RHF vil
understøtte helseforetakenes arbeid med å forbedre måloppnåelsen for pakkeforløpene.
Styret viser også til at det er ønskelig at konsernrevisjonen raskt gjennomfører en
revisjon av arbeidet med pakkeforløp i helseforetaksgruppen.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per oktober 2018 til etterretning.

102-2018

BUDSJETT 2019 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG
INVESTERINGER

Oppsummering
Administrerende direktør fremmer med denne saken forslag til fordeling av faste
inntekter for 2019 til sykehusområdene, helseforetak og de private ideelle sykehusene
med driftsavtale, samt for det regionale helseforetaket. I saken fremmes videre forslag til
reservasjon av likviditet til regionalt prioriterte investeringsprosjekter.
Saken er basert på sak 022-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 planforutsetninger og sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 2019-2022, samt Helse- og
omsorgsdepartementets budsjettproposisjon for 2019, Prop. 1 S (2018-2019).
Det tas et generelt forbehold om eventuelle endringer i inntektsforutsetningene som
følge av Stortingets budsjettvedtak. Hvis Stortingets budsjettvedtak innebærer
betydelige endringer i forhold til Prop. 1 S (2018-2019), vil administrerende direktør
vurdere å legge fram en oppdatert budsjettsak i desember.
Kommentarer i møtet
Styret konstaterer at den økonomiske rammen for 2019 er stram. Styret viser i denne
forbindelse til etterfølgende sak 103-2018 Innspill til statsbudsjettet 2020.
I senere sak om resultatkrav til helseforetakene ønsker styret en vurdering av alternative
tiltak for bedre måloppnåelse for prioriteringsregelen.
Styret understreker at før det kjøpes tjenester fra private leverandører, må kapasiteten i
våre egne sykehus utnyttes.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til de premisser, mål og prioritereringer, samt fordeling av faste
inntekter for 2019 som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling.
2. Følgende krav gjelder for helseforetakene/sykehusene i 2019:


Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 1,7 % fra 2018 til 2019.



Vekst i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 1,6 %.



Veksten i pasientbehandlingen og kostnadsutviklingen innen psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere hver for
seg enn innen somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine
aktivitets- og kostnadsbudsjetter legge til rette for at dette kravet innfris. Det
skal også planlegges med en reduksjon i ventetider innen psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som er større hver for seg en innen
somatikk. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge
skal prioriteres innen psykisk helsevern.

3. Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer og krav for 2019, herunder
ISF- refusjoner, forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, resultatkrav,
aktivitetskrav, øvrige styringskrav og rammebetingelser, vil bli endelig fastsatt i
oppdrag- og bestillingsdokumentene for 2019.
4. Styret forutsetter at effektiviseringskravene i budsjettet ikke går ut over faglig
forsvarlighet og arbeidsmiljøet.
5. Styret slutter seg til at den regionale inntektsmodellen endres slik at
behandlingsaktiviteten innen lokalsykehusfunksjoner ved Oslo
universitetssykehus HF, ut over det som kan betraktes som marginal aktivitet,
belastes det helseforetaket pasienten tilhører. Det legges til grunn en pris på 90
% av ISF-pris.
6. Administrerende direktør skal følge opp regional plan for avtalespesialistområdet.
Antall avtalehjemler skal øke og det skal iverksettes pilotprosjekt hvor
avtalespesialister gis kompetanse til å rettighetsvurdere.
7. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å:


Fordele inntektsrammer
o Til de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina Hansens
Hospital og Revmatismesykehuset.
o Internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i
Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF.
o Internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF,
Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg
Diakonale Sykehus.



Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF,
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre.
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Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med
gjeldende prioriteringer og føringer.



Fatte beslutninger om forlengelse av eksisterende lisensavtaler knyttet til IKTdrift som er innarbeidet i budsjettet.



Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til:
o

Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo
universitetssykehus HF med inntil 367,1 millioner kroner.

o

Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 440 millioner
kroner.

o

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 260 millioner
kroner.

o

Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 1 270 millioner
kroner.

o

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med
inntil 305 millioner kroner.

o

Nytt protonterapisenter Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus
HF med inntil 163 millioner kroner.

o

Regional sikkerhetsavdeling (RSA) ved Oslo universitetssykehus HF med
inntil 33 millioner kroner.

8. Det legges til grunn at følgende allerede iverksatte investeringsprosjekter
videreføres i 2019:


Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF med inntil 627 millioner
kroner, hvorav 439 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.



Omstillingsinvesteringer (samlokalisering fase I) ved Oslo
universitetssykehus HF med inntil 19,6 millioner kroner.



Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus
HF med inntil 249 millioner kroner, hvorav 174 millioner kroner er ekstern
lånefinansiering. Resterende finansiering dekkes av foretakets egne midler.



Helse Sør-Øst RHF:
o

Nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF med inntil 20 millioner
kroner, hvorav 14 millioner kroner er ekstern lånefinansiering.

o

Nytt sykehus i Drammen ved Vestre Viken HF med inntil 1 191 millioner
kroner, hvorav 833 millioner kroner utgjør ekstern lånefinansiering. Det er
tatt høyde for at anskaffelse av tomt vil skje i 2019.

o

Ny regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus HF med
inntil 10 millioner kroner, hvorav 7 millioner kroner utgjør ekstern
lånefinansiering.

o

Nytt klinikkbygg Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF med
inntil 205 millioner kroner, hvorav 144 millioner kroner utgjør ekstern
lånefinansiering.

o

Nytt Protonterapisenter ved Oslo universitetssykehus HF med inntil 145
millioner kroner, hvorav 102 millioner kroner utgjør ekstern
lånefinansiering og 43 millioner utgjør tilskudd.
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o

Samlet inntil 110 millioner kroner i investeringsmidler til planlegging av
videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, konseptfase samling
psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF og utvikling
somatikk ved Sykehuset Telemark HF.

9. Det reserves inntil 545 millioner kroner til investering og inntil 175 millioner kroner
til driftskostnader til satsingen på regional IKT-prosjektportefølje.
10. Det reserveres likviditet til Sykehuspartner HFs investeringsbudsjett i henhold til
foreløpige vurderinger av omfang og beløp, det vil si inntil 405 millioner kroner.
Endelig investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF fremlegges styret i
forbindelse med fastsetting av resultatkrav for Sykehuspartner HF for 2019.
Prosjektbudsjettene for infrastrukturmodernisering og informasjonssikkerhet og
personvern for 2019 er ikke endelig fastlagt og disse prosjektbudsjettene
behandles i henhold til etablerte fullmaktstrukturer.
11. Det reserveres en regional resultatbuffer på 500 millioner kroner, hvorav 100
millioner kroner er øremerket inntektsstøtte til Sykehuset Innlandet HF som følge
av overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF.
Videre øremerkes 10 millioner kroner i Helse Sør-Øst RHF for å dekke IKTkostnader som følge av virksomhetsoverdragelsen og 40 millioner kroner for å
dekke kostnader for legemidler overført i 2018.

Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Øverland og Grimsgaard
Ansatte i foretakene rapporterer ressursknapphet i forhold til arbeidsoppgavene og krav stilt av
eier. Ansattes representanter er bekymret for at det i denne situasjonen fortsatt legges til grunn
effektivisering. Ansatte forutsetter at budsjettfordelingen og det videre budsjettarbeidet tar hensyn
til at enkelte foretak har særlige utfordringer knyttet til å dimensjonere med tilstrekkelig kapasitet,
og å ivareta faglig forsvarlig pasientbehandling og gode arbeidsforhold. Ansatte forutsetter også
at det iverksettes tiltak for å bidra til at prioriteringsregelen faktisk innfris.

103-2018

INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2020

Oppsummering
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 16. januar 2018 er det forutsatt at de regionale
helseforetakene skal gi innspill til statsbudsjett for 2020 innen 1. desember 2018.
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2020
innen somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
rusmiddelbehandling (TSB).
I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene særskilt omtale av
kostbare legemidler/behandlingsmetoder, finansiering av investeringer og endring i
spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger.
Det fremmes likelydende styresaker for de fire regionale helseforetakenes styrer. Helse
Sør-Øst RHF har i tillegg utdypende innspill knyttet til finansiering av investeringer som
følger i eget vedlegg.
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Kommentarer i møtet
Styret var urolig for konsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren.
Det ble vist til orienteringen fra administrerende direktør i møtet vedrørende
praktiseringen av fritt behandlingsvalg ved en institusjon som mistet sin godkjenning.
Styret ber om en nærmere orientering om saken.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2020.
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med
statsbudsjett for 2020:
 Kostbare legemidler/behandlingsmetoder
 Finansiering av investeringer
 Endring i spesialistutdanning og spesialiststruktur for leger
 Konsekvensene av de langsiktige utviklingstrekkene for sektoren.
Administrerende direktør får fullmakt til å utforme et avsnitt om dette i det
innspillet som oversendes departementet.
3. Styret ber om at innspillene oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

104-2018

SØRLANDET SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMENE
ANDREAS KJÆRS VEI 76/TROLLHAUGEN BARNEHAGE GNR.
150, BNR. 1770 OG GNR. 150, BNR. 1840, SAMT TO TOMTER
PÅ EG SYKEHUSOMRÅDE, DEL AV GNR.150, BNR. 1768 I 1001
KRISTIANSAND KOMMUNE

Oppsummering
Saken gjelder avhending av Sørlandet sykehus HF sine eiendommer ved Andreas Kjærs
vei 76/Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770 med inntilliggende ubebygd tomt, gnr.
150, bnr. 1840, samt to tomter på Eg sykehusområde benevnt BOP 4 og BOP 5, del av
gnr. 150, bnr. 1768 i Kristiansand kommune.
Siden eiendommene vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse SørØst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.
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Administrerende direktørs forslag til
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sørlandet sykehus HF sin anmodning om
samtykke til salg av eiendommene
 Andreas Kjærs vei 76/Trollhaugen barnehage, gnr. 150, bnr. 1770 og gnr.
150, bnr. 1840 i Kristiansand kommune
 To tomter BOP 4 og BOP 5, del av gnr.150, bnr. 1768, Eg sykehusområde i
Kristiansand kommune
til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling.
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i styresak 044-2018
ved Sørlandet sykehus HF, tilbys Kristiansand kommune å kjøpe eiendommen.
3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at eiendommene selges uten føringer for
fremtidig avhending av eiendom eller tomteareal i området.
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er
nødvendig for klinisk drift.
5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende
fullmaktstruktur.
6. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

Det ble fremmet forslag om at saken utsettes.
Styrets
VEDTAK
Saken utsettes.

Votering:
Vedtatt mot en stemme.

105-2018

VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER –
OPPNEVNING AV VALGSTYRE

Oppsummering
Inneværende to-års valgperiode for de ansattvalgte styremedlemmer og
varamedlemmer gjelder frem til og med 15.03.19. Ut i fra gjeldende størrelse på styret
skal de ansatte i helseforetaksgruppen velge tre medlemmer med tilhørende
varamedlemmer til styret i det regionale helseforetaket.
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For å gjennomføre nytt valg skal det oppnevnes et valgstyre i henhold til egen
«valgforskrift» fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Valgstyret oppnevnes av
styret.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer er for 2 år med virkning fra
16.03.2019. Valgperioden tas til etterretning.
2. Styret oppnevner følgende valgstyre:
1. Svein Tore Valsø, leder (vara: Erik Thorshaug)
2. Dag Vatne (vara: Ann Margit Dobloug Mengshol)
3. Anne Bi Hoffsten (vara: Mette Neergård)
4. Tove Røsten (vara: Svein Øverland)
5. Joachim Thode (vara: Morten Sæheim)
6. Ola Yttre (vara: Linda Nilsen)
7. Bryndhild Asperud (vara: Julie Dybvik).
3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder.
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen
helseforetaksgruppen.

106-2018

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE –
LØNNSREGULERING

Saken ble behandlet i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26 a 1.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Administrerende direktørs lønn per 1. januar 2018 reguleres med 2,8 % som gir en ny
årslønn på kr 2.284.500,-

107-2018

ORIENTERINGSAK: REGIONAL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE
SØR-ØST

Oppsummering
Saken redegjør for status for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 for Helse SørØst, med vekt på resultatet av høringsprosessen. Forslag til endelig versjon av planen
fremlegges for styret i møtet 13. desember 2018.
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Kommentarer i møtet
Styret uttrykker glede for det store engasjementet det har vært i planarbeidet. Styret
forventer at det i den endelige planen er gode spor av høringsinstansenes innspill.
Styret ber om at administrerende direktør på egnet vis kommer tilbake til styret med en
vurdering av langsiktig bærekraft for Sykehuset Innlandet HF.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar status for arbeidet med Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst til
orientering.

108-2018

RAPPORT FOR HMS OG SAMFUNNSANSVAR 2017

Oppsummering
Store foretak i Norge har siden 2013 vært pliktig å gi informasjon om håndtering av
samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport.
Samfunnsansvar defineres i «Et mangfoldig og verdiskapende eierskap» (Meld. St. 27
2013-2014, kapittel 8.2.11) som ulike saksområder knyttet til hvordan selskapers
virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø, herunder menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter, klima og miljø, antikorrupsjon og åpenhet. Helse Sør-Øst RHF
har siden 2011 årlig publisert en rapport hvor også etiske aspekter knyttet til
menneskerettigheter og arbeidsrettigheter har vært omfattet. Rapporten ble i 2014
utvidet til å omfatte korrupsjonsbekjempelse og fra 2016 til å omfatte helse, miljø og
sikkerhet.
Kommentarer i møtet
Styret ber om at oppfølgingen og rapporteringen av dette området integreres i det
ordinære styrings- og rapporteringssystemet i Helse Sør-Øst.
Styret merker seg den positive utviklingen for co2-utslipp. Det ble uttrykt bekymring for
nivået på vold og trusler og ber om at dette følges opp.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar Rapport for HMS og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2017 til orientering.
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109-2018

ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF –
STATUS OG OPPFØLGING

Oppsummering
Styret får to ganger per år fremlagt en oversikt over status og oppfølging av styresaker
som har vært til behandling.
Kommentarer i møtet
Styret ønsker at oversikten suppleres med dato for styremøtene.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med
oktober 2018 til orientering.

110-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Kommentarer i møtet
Årsplanen suppleres med en årlig gjennomgang av styrende dokumenter og instrukser.
Styret ba styreleder i samråd med administrerende direktør vurdere omfanget av saker
til styremøtet i desember og om enkelte saker bør behandles trinnvis med
sluttbehandling i styremøte i januar 2019. Dette gjelder spesielt følgende saker: Idéfase
Sykehuset Innlandet HF, konseptrapport videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF
og regional utviklingsplan.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

111-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet ledd, ble det gitt en tilleggsorientering
om revidert gjennomføringsmodell for utbyggingen på Radiumhospitalet.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

Andre orienteringer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 17. oktober 2018
Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 16. oktober 2018
Engasjementsbrev fra PwC for revisjon av årsregnskap – Helse Sør-Øst RHF
Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen
Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 14.11.2018
Notat datert 13.11.2018 Vedr: vurdering av økonomiske ramme for Betanien
Hospital

Temasaker


TEMA: Status konseptfaseutredning videreutvikling av Aker og Gaustad

Det ble i møtet gitt presentasjoner av kapasitetsfremskrivinger for dimensjonering av
Oslo universitetssykehus HF og status for konseptfaseutredningen, inkl økonomisk
bæreevne.
Kommentarer i møtet:
Styret har kommet et skritt videre i forståelsen av modellen for fremskriving av aktivitet
og dimensjonering av sykehus. De usikkerheter som fremkommer i slike fremskrivinger
må håndteres med en strategisk tilnærming.
Styret ønsker en nærmere gjennomgang av de identifiserte effektiviseringspotensialer
både før og etter ibruktakelse av nye bygg. Styret ønsker også en nærmere vurdering av
periodiseringen av gevinster.
Styret imøteser en utdypende gjennomgang av de økonomiske beregningene i neste
styresak. Økonomisk bæreevne skal belyses både for prosjektet, Oslo
universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst totalt sett.
Enkeltmedlemmer viste til at ansatterepresentantene i styringsgruppen for prosjektet
vurderte at risikobildet nå berettiget at et annet lokaliseringsalternativ burde utredes.

12



TEMA: Styreevaluering

Styret gjennomførte styrevalueringen i lukket møte, jf helseforetakslovens § 26a, annet
ledd.

Møtet hevet kl 15:40
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Hamar, 15. november 2018

Svein Ingvar Gjedrem
Styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møteprotokoll

Styre:

Helse Sør-Øst RHF

Møtested:

Helse Sør-Øst RHF, Hamar

Dato:

Styremøte 13. desember 2018

Tidspunkt:

Kl 0915-1700

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ingvar Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Sigrun E. Vågeng
Svein Øverland

Styreleder
Nestleder

Forfall

Fra brukerutvalget møtte:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

Til kl 15:00

Følgende fra administrasjonen deltok:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (fra sak 114-2018)
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich,
økonomidirektør Hanne Gaaserød og direktør for personal- og kompetanseutvikling
Svein Tore Valsø og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande

1

Saker som ble behandlet:

112-2018

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

113-2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE
15. NOVEMBER 2018

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll fra styremøte 15. november 2018 godkjennes.

114-2018

REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Innledningsvis ble det vist til drøftingsprotokoll fra de konserntillitsvalgte og
administrerende direktørs tilsvar hvor det er foreslått noen konkrete endringer og tillegg
til plandokumentet. Dette vil bli innarbeidet i endelig vedtatt regional utviklingsplan.
Oppsummering
Basert på nasjonale og regionale føringer og helseforetakenes utviklingsplaner, samt en
omfattende høringsrunde, foreligger et forslag til endelig versjon av Regional
utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.
Planen er godt forankret gjennom dialog med brukerutvalg, tillitsvalgte, helseforetakene,
myndigheter og kommunene. I høringsuttalelsene kom det mange gode forslag til
endringer som er fulgt opp i endelig versjon av planen.
Regional utviklingsplan har både et langt perspektiv mot 2035 og et fireårs perspektiv.
Kommentarer i møtet
Styret ønsker at aktuelle tema som gjelder oppfølgingen av den regionale
utviklingsplanen presenteres for styret.
Styret ba også om at administrerende direktør kommer tilbake til styret med saker
knyttet til organisatoriske forhold som ikke er omtalt i planen. Dette gjelder blant annet
kontrollspennet (antallet helseforetak i Helse Sør-Øst), organisering av Sykehuspartner
og vedlikeholdsbehov i eiendomsmassen.
Merknader gitt av styret i møtet følges opp og innarbeides i endelig plan.
2

Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret gir sin tilslutning til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst med de
merknader som fremkom i møtet.
2. Styret ber om å bli holdt orientert om oppfølging av planen
Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland, Brubakk og Grimsgaard:
Vi viser til drøftingsinnspillet i saken. Planen bygger på valg av endringsfaktorer i modellen for
dimensjonering som påvirker forventet behovsvekst i spesialisthelsetjenesten. Vi er bekymret for
at den samlede behovsveksten stipuleres for lavt.

115-2018

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – KONSEPTRAPPORT
VIDEREUTVIKLING AV AKER OG GAUSTAD

Det ble vist til den utsendte drøftingsprotokollen fra de konserntillitsvalgte.
Oppsummering
Konseptrapport for videreutvikling av Aker og Gaustad, Oslo universitetssykehus HF, ble
avgitt fra prosjektorganisasjonen i Helse Sør-Øst RHF 16. november 2018. Rapporten ble
behandlet i styringsgruppen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF 30.
november 2018 og behandlet i styret ved Oslo universitetssykehus HF 6. desember 2018.
Prosessen for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF, Aker og Gaustad, er
omfattende og det er et svært komplekst prosjekt. Behandlingen i styret ved Oslo
universitetssykehus HF 6. desember må inngå i grunnlaget for beslutning i styret i Helse
Sør-Øst RHF. I denne saken gis styret derfor en redegjørelse for prosess og innhold i
konseptrapporten som nå er ferdigstilt.
Til styremøtet i januar 2019 vil styret få seg forelagt en beslutningssak for endelig
behandling av konseptrapporten.
Kommentarer i møtet
Styret har kommet et skritt videre i forståelsen av økonomisk bærekraft og kalkylene for
investeringer i foreliggende konseptrapport.
Det ble stilt spørsmål til hvor realistisk effektiviseringen i forkant og etterkant av
innflyttingen i nye bygg vil være. Dette ønsker styret nærmere belyst i styresaken i
januar 2019. Dette påvirker den økonomiske bærekraften i prosjektet, men ikke
sammenligningen med null-alternativet.
Styret ber også om at det blir vurdert løsninger på Aker som minimerer behovet for
tomtekjøp. Videre ønsket styret en nærmere beskrivelse av nullalternativet.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om konseptrapport for videreutvikling av Aker og
Gaustad til orientering.
2. Styret ber om at det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 for endelig
behandling av konseptrapporten, inkludert vurdering av reguleringsrisiko og risiko
knyttet til økonomisk bærekraft.

116-2018

OSLO UNIVERITETSSYKEHUS HF – SKISSEPROSJEKT
PROTONSENTER VED RADIUMHOSPITALET

Oppsummering
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2018 ble det besluttet at det første
protonsenteret i Norge skal etableres ved Oslo universitetssykehus HF,
Radiumhospitalet, mens det andre skal etableres i Helse Bergen HF.
Det er bevilget 1,841 milliarder kroner (P85; prisnivå oktober 2017) til Helse Sør-Øst
RHF til formålet, finansiert ved investeringslån tilsvarende 70 prosent og
investeringstilskudd tilsvarende 30 prosent av kostnadsrammen.
Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at gjennomføringen av nytt protonsenter samkjøres
med nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus HF, slik at
utbyggingen på Radiumhospitalet organiseres og styres som ett prosjektet. Styret
behandlet sak om dette i møte 1. februar 2018 (sak 011-2018).
Denne saken omhandler oppfølging av punkt 5 i ovennevnte vedtak: «Styret legger til
grunn at det utarbeides et skisseprosjekt for protonsenteret, tilpasset de lokale forhold
og at det gjennomføres en økonomisk usikkerhetsanalyse for å verifisere både P50 og
P85-estimatet. Skisseprosjektet legges frem for styret for godkjenning».
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner skisseprosjekt for konseptfasens del II for protonsenter på
Radiumhospitalet og ber om at dette legges til grunn for det videre arbeidet med
prosjektet.
2. Styret forutsetter at prosjektet tilpasses kostnadsrammen på 1,841 milliarder
kroner (P85; prisnivå oktober 2017) og at dette bekreftes i forprosjektet.
3. Styret ber om å få seg forelagt forprosjektet for godkjenning før prosjektet
gjennomføres.
4. Styret legger til grunn at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å
konkretisere driftskonseptet og økonomiske konsekvenser av etablering av
protonsenter ved Radiumhospitalet.
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117-2018

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF

Oppsummering
Saken gir en redegjørelse for idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF og en
orientering fra arbeidet i en arbeidsgruppe med medlemmer fra Sykehuset Innlandet HF
og Helse Sør-Øst RHF som ble nedsatt våren 2018.
Det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 med forslag til et målbilde for
videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av aktiviteter som skal
skje frem til oppstart av en konseptfase.
Kommentarer i møtet
Styret ga sin tilslutning til saken og ba om at det legges vekt på å ivareta vårt «sørge
for»-ansvar for hele Innlandet.
Styret er enig i at det er nødvendig å samle de spesialiserte funksjonene og at det er
behov for nybygg. Den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta nødvendig
balanse mellom de østlige og vestlige deler av Innlandet.
Videre pekte styret på behovet for vurderinger av økonomisk bærekraft i en fremtidig
sykehusstruktur.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret tar redegjørelsen om idéfaserapporten fra Sykehuset Innlandet HF til
orientering.
2. Styret ber om at det fremlegges en beslutningssak i januar 2019 med forslag til et
målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF og en konkretisering av
aktiviteter som skal skje frem til oppstart av en konseptfase.

118-2018

PLANER FOR OVERFØRING AV KONGSVINGER SYKEHUS
FRA SYKEHUSET INNLANDET HF TIL AKERSHUS
UNIVERSITETSSYKEHUS HF OG OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Oppsummering
I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 ble det vedtatt å overføre ansvaret for
spesialisthelsetjenester til innbyggere i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, SørOdal, Eidskog og Nes fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF.
Prehospitale tjenester for Akershus sykehusområde utføres i dag av Oslo
universitetssykehus HF. Samtidig med overføringen av spesialisthelsetjenester for
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Kongsvinger-regionen til Akershus universitetssykehus HF overføres derfor de
prehospitale tjenestene for opptaksområdet til Kongsvinger sykehus til Oslo
universitetssykehus HF.
Endringen av foretakstilhørighet vil bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse
etter arbeidsmiljølovens kap. 16. Overføringen skjer i samsvar med helseforetaksloven
§ 50. De berørte helseforetakene har utarbeidet avtaler som omhandler
virksomhetsoverføringen.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner planer for overføringen av Kongsvinger sykehus med
tilhørende opptaksområde fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus
universitetssykehus HF, behandlet i styret for Sykehuset Innlandet HF og i styret
for Akershus universitetssykehus HF 23. november 2018.
2. Styret godkjenner planer for overføringen av prehospitale tjenester ved
Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Oslo universitetssykehus
HF, behandlet i styret for Sykehuset Innlandet HF 23. november 2018 og i styret
for Oslo universitetssykehus HF 25. oktober 2018.
3. Styret ber om at det gjennomføres foretaksmøte for de tre helseforetakene for å
stadfeste og gjennomføre virksomhetsoverføringene.

119-2018

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV
REGULERT VEITRASE I SKI VEST, VESTVEIEN 15, 1400 SKI,
GNR. 136, DEL AV BNR. 235 I 0213 SKI KOMMUNE

Oppsummering
Saken gjelder avhending av regulert veiatkomst til utviklingsområdet Ski vest, Vestveien
15, 1400 Ski, gnr. 136, del av bnr. 235 i 0213 Ski kommune. Veitraseen er i vedtatt
arealplan avsatt til kjøreveg, planidentifikasjon 201508. Kjøreveien skal tjene som atkomst
til eksisterende og fremtidige bolig- og skoleprosjekter i utviklingsområdet Ski vest.
Siden eiendommen vurderes å ha en verdi på mer enn 10 millioner kroner, må sak om
avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges foretaksmøtet i Helse SørØst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Akershus universitetssykehus HF sin
anmodning om samtykke til salg av eiendom ved DPS Follo, Vestveien 15, 1400 Ski,
gnr. 136, del av bnr. 235 i Ski kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for
behandling.
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2. Styret legger til grunn at intensjonene i samhandlingsreformen ivaretas ved at
utbygger og vertskommunen Ski inngår avtale om fremtidig eierskap og driftsansvar
for eiendommen.
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er
nødvendig for klinisk drift.
4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende
fullmaktstruktur.
5. Styret presiserer at Akershus universitetssykehus HF har ansvaret for at
avhendingen gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen.

120-2018

OPPDRAG OG BESTILLING 2019 – KRAV TIL ØKONOMISK
RESULTAT

Oppsummering
Hensikten med denne saken er å fastsette økonomiske resultatkrav for helseforetakene i
2019. Det økonomiske resultatkravet fastsettes som en del av oppdrag og bestilling,
men av hensyn til helseforetakenes budsjettprosesser gjøres denne beslutningen før det
samlede oppdrag og bestilling er utformet og lagt frem for styret i Helse Sør-Øst RHF.
Det redegjøres i saken også for arbeidet og prosess med utforming av oppdrag og
bestilling for 2019 til helseforetakene og de private ideelle sykehusene i regionen.
Endelig versjon av oppdrag og bestilling 2019 vil bli forelagt styret 31. januar 2019 og vil
bli gjort gjeldende for helseforetakene i foretaksmøter 13. februar 2019.
Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2019 (tall i hele tusen kroner):
Akershus universitetssykehus HF

125 000

Oslo universitetssykehus HF

200 000

Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotekene HF

14 000
7 000

Sykehuset i Vestfold HF

105 000

Sykehuset Innlandet HF

0

Sykehuset Telemark HF

30 000

Sykehuset Østfold HF

-129 000

Sørlandet sykehus HF

40 000

Vestre Viken HF

225 000
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2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette resultatkrav og
investeringsbudsjett for Sykehuspartner HF i forbindelse med endelig oppdrag og
bestilling 2019.
3. Styret tar redegjørelsen om utformingen av oppdrag og bestilling 2019 til orientering.

121-2018

FORDELING AV REGIONALE FORSKNINGS- OG
INNOVASJONSMIDLER FOR 2019

Oppsummering
De regionale forsknings- og innovasjonsmidlene skal brukes til implementering av den
regionale forsknings- og innovasjonsstrategien og støtte forskning og innovasjon i
regionen. Dette for å legge grunnlaget for videreutvikling og kvalitetsforbedring av
spesialisthelsetjenesten gjennom økt kunnskap og kompetanse.
Regionale midler til forskning og innovasjon består av frie midler tilgjengelige for nye
aktiviteter og midler bundet opp i videreføring av flerårige tiltak. For 2019 utgjør de
regionale forsknings- og innovasjonsmidlene til sammen 593 mill. kroner.
Forslag til fordeling av regionale forsknings- og innovasjonsmidler i 2019 har samme
innretning som i 2018 og fremlegges styret for vedtak. Tildeling av konkurranseutsatte
midler fremlegges styret i egen sak.
Kommentarer i møtet
Styret ber om at det ved neste års tildeling blir vurdert nærmere størrelsen på
fordelingen av midler til ikke-universitetssykehus.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret vedtar fordeling og videreføring av regionale forsknings- og innovasjonsmidler slik
det fremgår av saksframlegget.

122-2018

TILDELING AV REGIONALE, KONKURRANSEUTSATTE
FORSKNINGSMIDLER FOR 2019

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus fratrådte under behandlingen av saken på
grunn av inhabilitet. Administrerende direktør Stig Slørdal i Helse Midt-Norge har vært
ansvarlig for fremleggelse av saken for styret.
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Oppsummering
De regionale midlene til forskning og innovasjon omfatter det øremerkede tilskuddet til
forskning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD-midlene) og regionale forskningsog innovasjonsmidler fra det regionale helseforetakets eget budsjett.
En andel av de regionale forskningsmidlene konkurranseutsettes årlig til nye prosjekter
og tiltak i en åpen søknadsprosess. Det regionale forskningsutvalget i Helse Sør-Øst har
behandlet føringer for søknadsprosessen og ga i møtet 28. november 2018 sin tilslutning
til gjennomføringen av denne.
Det er Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og Universitetet i Oslo som vedtar
innstilling av HOD-midlene, mens styret i Helse Sør-Øst RHF vedtar tildeling av den
konkurranseutsatte delen av de regionale forskningsmidlene (kfr. styresak 102-2018).
Samarbeidsorganet vedtok i møte 30. november 2018 innstillingen for tildeling av HODmidlene og sluttet seg til innstillingen om fordeling av de regionale, konkurranseutsatte
forskningsmidlene.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst RHF og
Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og
omsorgsdepartementet og vedtar innstilling for tildeling av regionale, konkurranseutsatte
forskningsmidler for 2019.

123-2018

ANSKAFFELSE OG INNFØRING AV REGIONAL
AMBULANSEJOURNAL

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og
protokollføres i B-protokoll.

124-2018

REVISJONSPLAN 2019 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE
SØR-ØST

Oppsummering
Styrets revisjonsutvalg legger i denne saken frem forslag til revisjonsplan 2019 for
konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til sin instruks
utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjennelse. I
henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.
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Kommentarer i møtet
Styret understreket at det må være god dialog med styrene i helseforetakene om ønsker
og behov for gjennomføring av revisjoner. Styret ba også om at revisjonsutvalget kom
tilbake til styret med en vurdering av et opplegg for følgerevisjon av program for
standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering i Sykehuspartner HF.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner revisjonsplan 2019 med de innspill som ble gitt i møtet.

125-2018

VALGKOMITEEN – SUPPLERING AV
HELSEFORETAKSSTYRER

Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og
protokollføres i B-protokoll.

126-2018

ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

127-2018

ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA
ADMINISTRERENDE DIREKTØR

I lukket møte, jf helseforetakslovens § 29a, annet ledd orienterte administrerende
direktør om forhold hos en privat leverandør.
Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.
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Andre orienteringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styreleder orienterte om avholdte møter
Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 12. og 13.november 2018
Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. november 2018
Brev fra aksjonsgruppen Redd Ullevål sykehus om byggeplaner OUS
Brev fra Fylkestinget i Oppland om framtidig sykehusstruktur i Innlandet
Brev fra Regionrådet i Gjøvikregionen om hovedsykehus ved Mjøsbrua
Brev fra Bjørg Marit Andersen om nytt sykehus på Gaustad
Brev fra Bente Odner og Randi Werner-Erichsen om sykehus på Gaustad
Brev fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og foretakstillitsvalgte om
sykehusutbygging i Oslo
10. Brev fra overlege dr. med./tillitsvalgt Steinar Solberg om utbygging på
Rikshospitalet/Gaustad
11. Protokoll fra drøftinger med konserntillitsvalgte datert 12.12.2018

Temasaker
•

TEMA: Virksomhetsrapport per november 2018

Presentasjon av den foreløpige rapporten ble gitt.
•

TEMA: Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM).

Presentasjon fra Sykehuspartner HF
Kommentarer i møtet:
Styret pekte på at det er viktig at fremdriften i ISOP og STIM koordineres der dette er
nødvendig. Videre var styret opptatt av at det må gjøres nødvendige prioriteringer, slik at
ambisjonsnivået blir realistisk. Styret ba om en nærmere redegjørelse om strategi for
bruk av leverandørmarkedet.

Møtet hevet kl 16:50
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Hamar, 13. desember 2018

Svein Ingvar Gjedrem
styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
Nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Sigrun E. Vågeng

Svein Øverland

Tore Robertsen
styresekretær
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Møtedato
Mandag
28. jan
Møtested: Drammen
Onsdag
13.feb
Gardermoen
Mandag
25. februar

Møtested: Bærum
Mandag
25. mars
Møtested: Drammen
Torsdag
6.mai
Møtested: Ringerike
Mandag
24. juni

Møtested: Drammen

Beslutningssaker
-

Styrets arbeid 2019

Forprosjekt NSD

-

-

-

Orienteringssaker

-

Årlig melding 2018
Oversikt over eksterne tilsyn 2018
Oppdrag og bestilling 2019
Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/
PPT vedlegg
Strategisk plan 2019 -2022
Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

Årsberetning/årsregnskap 2018
LGG 2018
ØLP 2019 -2022
Virksomhetsrapport mars
ØLP 2019 -2022

Virksomhetsrapport mai - kort PPT
Virksomhetsrapport 1. tertial
o Eksterne tilsyn pr 1. tertial
Ledernes ansettelsesvilkår 2019
Styrets møteplan 2020
Forskningsstrategi 2019-2022

-

-

Foreløpig styreprotokoll
HSØ 31. januar
HAMU og SKU 12. februar
Brukerutvalg 11. februar
Foretaksprotokoller ?
Styrets arbeid 2019
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. mars
Brukerutvalg11. mars
Styrets arbeid 2019
HAMU og SKU 9. april
Brukerutvalg- 16. april
Foreløpig styreprotokoll l HSØ 24.25. april
Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 17. juni
HAMU og SKU 11. juni
Protokoll fra styremøte i HSØ 20.
juni
Styrets arbeid 2019

Andre
orienteringer/merknader
Styrebehandling av forprosjekt
NSD – saken behandles 31. januar
i styret i HSØ
Foretaksmøte – februar
Styresamling i regi av HSØ
OPD 2019
Nytt styre?
Nytt sykehus

Nytt sykehus
ØLP orientering om
forutsetninger for 2020
Budsjett 2020?
ADs møte med venneforeningene
– tilbakemelde til styret

Nytt sykehus
Årsrapport fra pasientombudene i
Buskerud og Akershus
Nytt sykehus
Dialogmøte med kommunene
når? Ikke bestemt ennå av
kommunene (ordførermøte)

Møtedato
Mandag
26. august *
Mandag
23. september
Møtested: Kongsberg
Torsdag 17.oktober
Møtested: Drammen
(reservert på hab.)
Mandag
28. oktober
Møtested: Drammen
Mandag
25. november
Møtested: Blakstad
Mandag
16. desember
Møtested: Drammen
2020

Beslutningssaker

Styrets arbeid 2019

Orienteringssaker

-

-

Virksomhetsrapport 2. tertial

-

Virksomhetsrapport september kort/PPT
vedlegg
-

-

Virksomhetsrapport november kort/PPT
vedlegg

Budsjett og mål 2020

-

Brukerutvalg 9. september
HAMU og SKU 10. september
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 22. august og 19. september
Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 14. oktober
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 17. oktober
Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 11. november
SKU og HAMU 12. november
Foreløpig protokoll fra styret i HSØ
21. november
Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 9. desember
HAMU og SKU 3. .desember
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ14. november og 13. desember
Styrets arbeid 2019
Styreprotokoll fra styremøte i HSØ
19. desember

Andre
orienteringer/merknader

Nytt sykehus
Styret i HSØ
Torsdag 17. oktober 2019 - Besøk
Vestre Viken HF
Dialog med brukerutvalget
Nytt sykehus
Budsjettseminar 2019
Nytt sykehus
Møtested: Drammen
Julemiddag
Nytt sykehus

