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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   23. september 2019 
Møtetid:   kl. 12.00–16.00 
Møtested:   Kongsberg sykehus 
 
PROGRAM      1. kl. 12.00–12.05  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   2. kl. 12.05–12.10 Godkjenning av møteprotokoller 
   3. kl. 12.10–12.40  Orientering ved klinikkdirektør Kongsberg sykehus 
   4. kl. 12.40–13.10 Orientering ved klinikkdirektør prehospitale tjenester 
    Pause 
   5. kl. 13.30–14.45 Behandling av styresaker  
    Pause 
   6. kl. 15.00–15.20  Orientering ved prosjektdirektør nytt sykehus i Drammen 
   7. kl. 15.20–15.40 Orientering – budsjett 2020  
   8. kl. 15.40–16.00  Orientering om Osloprosessen v/ styreleder 
 
    
 
 
 
  
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
Elin Onsøyen 
  

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 20. september 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 9. 2019 
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Saksliste:  
 

Saksnr. 
 

Tid 
(tentativ) 

BESLUTNINGSSAKER 

 
34/2019 

 
5 min 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 
35/2019 
 

 
5 min 

 
Godkjenning av protokoller - 26. juni, 8. juli og 26. august 
 
Vedlegg: 
1. Foreløpig møteprotokoll 26. juni 2019 
2. Foreløpig møteprotokoll 8. juli 2019 
3. Foreløpig møteprotokoll 26. august 2019 
 

 
36/2019 
 

 
30 min 

 
Virksomhetsrapport for Vestre Viken pr 2.tertial 2019 
I forkant av behandling av sak - presentasjon fra administrasjonen 
 
Vedlegg: 
Virksomhetsrapportering pr 2. tertial 2019 
 

 
37/2019 

 
30 min 

 
Eiendomsstrategi for Vestre Viken 
I forkant av behandling av sak – presentasjon ved klinikkdirektør intern service 
 
Vedlegg: 
Eiendomsstrategi for Vestre Viken 
 

 
38/2019 

 
10 min 

 
Innspill til Konsernrevisjonen revisjonsplan for 2020 
 
Vedlegg: 
Brev fra Konsernrevisjonen om innspill datert 24. mai 2019 
 

  ORIENTERINGSSAKER 
 
39/2019 
 

 
5 min 

 
Orienteringer 
 
Vedlegg: 
1. Foreløpig styreprotokoll fra styremøte i HSØ 22. august 2019 
2. Protokoll fra foretaksmøte 23. august 2019 
3. Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2O19 – august 2OI9   
4. Sentralt kvalitetsutvalg 3. september 2019 – referat 
5. Brukerutvalg 9. september 2019 – referat 
6. Hovedarbeidsmiljøutvalget 10. september – referat 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ.  September 2019 
8. Styrets arbeid 2019 pr 16. september 
 

  ANDRE ORIENTERINGER 
 30 min 1. Orientering fra Kongsberg sykehus 
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30 min 
20 min 
20 min 
20 min 
 

2. Orientering fra prehospitale tjenester  
3. Status nytt sykehus – etablering av mottaksprosjektet  
4. Budsjett 2020 – prioriteringer 
5. Orientering om Osloprosessen 

 
   EVENTUELT 
 



 

Post: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen | Telefon: 03525 | Org. Nr: 894.166.762 | postmottak@vestreviken.no 
Vår bank: Danske Bank | Kontonummer: 8601 72 17986. | IBAN: NO93 8601 7217 986. | SWIFT: DABANO22 

 
1 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 34/2019 23.09. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner saksliste og innkalling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16.09. 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 16. september 
2019 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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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. 

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Godkjenning av møteprotokoller fra 26. juni, 8. juli og 26. august  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 35/2019 23.09. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokollene fra styremøtene 26. juni, 8. juli og 26. august godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. september 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 26. juni 2019 
2. Foreløpig møteprotokoll 8. juli 2019 
3. Foreløpig møteprotokoll 26. august 2019 

 
 
    

 
 

Dato: 16. september 
2019 

Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 
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 Dato: 26. juni 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 26. juni 2019 

Tidspunkt: Kl. 12 – 15.  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder - forfall 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Toril Anneli Kiuru Morken  Styremedlem  
Tom Roger Heggelund Frost  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
May Janne Botha Pedersen Klinikkdirektør Ringerike 
Eli Årmot Direktør kompetanse  
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie B. Løken Direktør teknologi 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
Narve Furnes Klinikkdirektør intern service 
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 24/2019 Godkjenning av styreprotokoll for 6. mai 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra styremøtet 6. mai 2019 godkjennes. 
 
 
Beslutningssak 
 
Sak 25/2019 Virksomhetsrapport for Vestre Viken pr 1. tertial 2019 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  
 
Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett pr 1. tertial. Det er spesielt økning i 
aktivitet og inntekter som bidrar til resultatforbedringen. Merforbruket på lønn er fortsatt en 
utfordring som følges tett opp med klinikkene. Aktiviteten innen barne- og ungdomspsykiatrien er 
også i april høyere enn plan. Det er nå ventetider og avslagsprosent som fortsatt krever 
forbedringer. Utfordringen med korridorpasienter på Ringerike vedvarer men det knyttes nå 
forventninger til konkrete handlinger som skal bidra til forbedringer når pågående 
forbedringsprosjekt rapporteres i juni. Foretaket jobber også med forbedringstiltak knyttet til 
oppnåelse av målkravet på at minst 70 % av pasientene som får påvist kreft skal starte behandling 
innen anbefalt forløpstid. Ved utgangen av 1. tertial ligger Vestre Viken på 60 %.  
 
Styret fikk en orientering om situasjonen etter flyttingen av Tyrifjord avdeling for rus og 
avhengighet til Thorsberg DPS. Det faglige tilbudet er blitt styrket og kapasiteten anses 
tilfredsstillende.  

 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2019 til orientering. 
 

2. Styret tar orienteringen om det samlede behandlingstilbud og kapasitet etter flytting av 
Tyrifjord avdeling for rus og avhengighet til Drammen DPS på Thorsberg til etterretning.  

 
3. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger innen MTU, IKT og bygg 

for inntil 80 MNOK for leveranse i 2020. 
 

 
Sak 26/2019 Virksomhetsrapport for Vestre Viken pr mai 2019 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen orienterte om korridorpasienter ved Ringerike sykehus: 
 
Foretaket opprettholder en resultatutvikling i tråd med budsjett til tross for fortsatt utfordringer 
ved enkelte av klinikkene. Aktiviteten innen somatikken ligger over plan og etterkoding pr 1. tertial 
har gitt en merinntekt på 6 MNOK.  
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Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen orienterte om det pågående arbeidet om reduksjon av 
korridorpasienter på Ringerike sykehus.  
Det er innført strakstiltak som evalueres forløpende. Prosjektet har levert og tiltakene som 
iverksettes og arbeides videre med er økning av akutt poliklinikk timer og sub akutt poliklinikk. 
Det er valgt ut tre områder hjerte, TIA og gastro pasienter. Det skal også vurderes elektive 
innleggelser og utredningspasienter for dagbehandling herunder TIA/svimmelhet, brystsmerter, 
nyreutredning og kreft. 
Tilpasse drift til sesongvariasjon i pasienttilstrømming- Kriterier og rutine for bruk av 
«ekstrasenger» og bemanning i høysesong. Økt operasjonskapasitet i høysesong vinterferie/påske. 
Fra døgn til dag - Oppstart uke 34 (aug)detaljplanlegging - iverksatt innen uke 45 (nov) 
 

 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Styret uttrykte at det er gjort et grundig analysearbeid for kunnskapsbasert jobbing med 
korridorpasientene ved Ringerike sykehus. Styret understrekte at det er viktig å involvere 
kommunene og de prehospitale tjenestene i arbeidet.  Forventningsavklaringer mellom 1. 
og 2. linjetjenesten er nødvendig. Det må arbeides med kulturendringer i håndteringen av 
korridorpasientene både i kommunene og i foretaket. 
Styret forutsetter bedring i ventetider for pakkeforløp kreft samt at det settes ytterligere 
fokus på responstider innenfor de prehospitale tjenester.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial 2019 til etterretning. 
2. Styret finner mange positive trekk i virksomhetsrapporteringen ved inngangen til 

sommerferieavviklingen. Styret vil uttrykke en takk og anerkjennelse til foretakets ansatte 
for godt arbeid.  

3. Styret ber om at det rettes særlig resultatfokus mot korridorpasienter og pakkeforløp innen 
kreft. 

 
 
Sak 27/2019 ForBedring 2019 
 
Saken redegjør for de overordnede resultatene i Vestre Viken etter gjennomført 
spørreundersøkelse ForBedring. Undersøkelsen kartlegger ulike forhold som virker inn på 
pasientsikkerheten og ansattes trivsel, motivasjon og arbeidshelse. De to områdende som 
har fått lavest score er arbeidsforhold og fysisk miljø, disse er særskilt omtalt. Samlet sett 
er resultatene fra undersøkelsen gode. Medarbeiderne opplever at de har oppgaver som 
engasjerer og at de totalt sett er godt fornøyde med å jobbe i Vestre Viken. Oppfølging av 
resultatene skal foregå på alle ledernivå i foretaket.  
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Styret understreker at det er et mål å ha åpenhet om resultatene på ForBedring 
undersøkelsen. Det må være et mål for undersøkelsen i 2020 at resultatene kan 
offentliggjøres slik noen andre foretak gjør. Arbeidsmiljøundersøkelsen må sees i 
sammenheng med meldekulturen (avvik) i foretaket. Arbeidsmiljø, sykefravær og 
pasientsikkerhet må sees i sammenheng. 
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Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar resultatene etter ForBedring 2019 til etterretning og ber administrerende direktør om å 
følge opp det lokale forbedringsarbeidet, med tiltak og handlingsplaner, via lederlinjen.    
 
Sak 28/2019 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 
og andre ledende ansatte 2019 
 
 
Saken redegjør for prinsippene som er benyttet i lederlønnspolitikken i 2018, herunder 
hvilke stillinger som er definert som ledende ansatte i Vestre Viken. De samme prinsipper 
og forutsetninger vil i hovedsak gjøres gjeldende også for 2019. Disse er i tråd med de 
statlige retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2019.  
 
Sak 29/2019 Møteplan 2020 
 
Møteplan for styret skal legges fram til behandling i styret. Møteplanen legger føringer for 
øvrig møtevirksomhet i foretaket i 2020. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret godkjenner møtekalender 2020 der følgende styremøter inngår:  
 
Mandag 24. februar 
Mandag 30. mars 
Mandag 27. april 
Mandag 15. juni 
Mandag 21. september 
Mandag 26. oktober 
Mandag 16. november 
Mandag 14. desember 
 
Ved behov innkalles det til styremøter: 
Mandag 27. januar 
Mandag 25. mai 
Mandag 31. august 
 
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst  
i februar/mars 2020. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
Orienteringer 
 
Sak 30/2019 Orienteringer 
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Dokumenter som berører foretakets virksomhet siden forrige styremøte, legges fram for 
styret til orientering. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 

• Budsjettprosess 2020  
Prosessen legger til rette for en kontinuerlig rullering av foretakets planverk – strategisk 
plan, ØLP og budsjett. Styret vil holdes løpende orientert om arbeidet med budsjett 2020 
frem til endelig behandling i desembermøtet.  
Målet er å komme tidligere i gang med budsjettarbeid og rullering av planene. Dette 
planlegges for budsjettprosessen 2021. 
 

• Arkitektkonkurranse Drammen sykehus  
Arkitektkonkurransen om fremtidig bruk av sykehusområdet i Drammen er avsluttet. 
Denne viser at sykehusområdet, og særskilt høyblokka, er godt egnet til boligformål. 
Kommunen skal i august fastlegge prinsipper for utviklingen av området. Dette vil være 
utgangspunkt for en påfølgende reguleringsprosess.  
 

• Nytt sykehus i Drammen  
Det ble orientert om rivning og tilrettelegging på Brakerøya, detaljreguleringsarbeidet og 
mottaksprosjektet. 

 
Eventuelt 
 
Ekstraordinært telefonstyremøte 8. juli kl.10  
Styreleder orienterte om bakgrunn for ekstraordinært møte i forbindelse med håndtering av 
tomtekjøp og salg av tomt jfr retningslinjer for salg av fast eiendom.  for å legge til rette for 
Helseparken på Brakerøya. 
 
Styreleder takket avslutningsvis alle ansatte til stede for godt arbeid og ønsket alle en god ferie! 
 
Sak 31/2019 Lønnsjustering for administrerende direktør 
 
Møtet vedtatt lukket med bakgrunn i instruks for styret pkt 7.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle og fastsette lønn for administrerende direktør. 
 
Drammen 26. juni 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
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Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Tom R. H. Frost  Toril A. K. Morken   John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 8. juli 2019 
Saksbehandler: Cecilie S. Monsen 
Direkte telefon: 32861111 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Telefonstyremøte 

Dato: 8. juli 2019 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 10.20 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder - forfall 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Tom Frost  Styremedlem  
Toril Morken   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
   
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Halfdan Aass Direktør fag 
Cecilie Søfting Monsen Rådgiver/ styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og la frem saken. 
Protokollfører: Cecilie Søfting Monsen 
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Møtet lukkes med bakgrunn i Offentlighetsloven § 23, jf.§ 12.  
 
Beslutningssak 
 

Sak 32/2019 Nytt sykehus i Drammen – status tomteerverv – fullmakt til makeskifte av 
eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør  

 
Styreleder Torbjørn Almlid redegjorde kort før behandling av saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar status av erverv av tomter på Brakerøya til orientering.  
 

2. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF, i tråd med helseforetakslovens 
§31, med anmodning om at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, kan 
avhendes som ledd i makeskifte med Bane Nor Eiendom AS.  
 

3. Styret ber om at saken oversendes Helse Sør-Øst RHF med anmodning om godkjennelse 
av at eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune tilhørende Vestre Viken HF, 
pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med beløp 
stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS, jfr. 
helseforetaksloven § 31. 

 
 
Drammen 8. juli 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Toril Morken   John Egil Kvamsøe   Tom R. H. Frost 
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 Dato: 26. august 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Telefonstyremøte 

Dato: 26. august 2019 

Tidspunkt: Kl. 15.00 – 15.20 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem 
Tom Frost  Styremedlem  
Toril Morken   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
   
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Økonomidirektør 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og la frem saken. 
 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Beslutningssak 
 
Sak 33/2019 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.  

 

Oppsummering: 
Styret ble fremlagt virksomhetsrapporteringen pr juli måned mht økonomi, aktivitet og kvalitet. 
 
Kommentarer i møtet: 
Ferieavviklingen skal evalueres, og den vil bli nærmere omtalt i virksomhetsrapporten pr august 
som legges fram i styremøtet i september. 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret tar virksomhetsrapport pr. juli 2019 til orientering. 
 
 
Drammen 26. august 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Toril Morken   John Egil Kvamsøe   Tom R. H. Frost 



 

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. 

 

 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2.tertial 2019 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 36/2019 23.09.19 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 2.tertial 2019 til orientering. 

 
 
 

 
Drammen, 16. september 2019 

 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 12. september 2019 
Saksbehandler: Mette Lise Lindblad 
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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 2. tertial i tråd med styrets årshjul. 
Rapporteringen pr tertial omfatter en rekke flere indikatorer enn de som rapporteres månedlig.  
 
Saksutredning 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 2.tertial 2019 er 
oppsummert i måltavlen under:   

 
 
Økonomi  
Resultat pr 2.tertial viser et overskudd på 170,6 MNOK, som er 0,6 MNOK over budsjett. Resultat 
i august måned er 21,5 MNOK, i tråd med budsjett. Prognosen for året opprettholdes på 
resultatmål i tråd med budsjett.  
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 21 512 170 592 255 000

Mål 21 250 170 000 255 000

Avvik 262 592

I fjor 12 803 130 174 247 002

2 Virkelig 9 130 75 398 114 126

Mål 8 998 73 973 112 659

Avvik 132 1 425 1 467

I fjor 8 083 70 447 107 784

3 Virkelig 12 231 107 648 169 040

Mål 12 418 105 189 164 360

Avvik -187 2 459 4 680

I fjor 12 365 100 478 156 933

4 Virkelig 5 571 47 784 75 419

Mål 5 454 49 448 77 083

Avvik 117 -1 664 -1 664 

I fjor 5 103 45 511 69 684

5 Virkelig 64 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 9 2 0

I fjor 65 58 59

6 Virkelig 43 37 40

Mål 40 40 40

Avvik 3 -3 0

I fjor 51 46 43

7 Virkelig 91,1 % 91,3 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,9 % -1,7 % 0,0 %

I fjor 0,0 % 0,0 % 89,9 %

8 Virkelig 1,8 % 2,3 % 1,8 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,8 % 2,3 % 1,8 %

I fjor 1,2 % 2,1 % 2,0 %

11 Virkelig 7 661 7 334 7 323

Mål 7 546 7 239 7 235

Avvik 115 95 88

I fjor 7 456 7 160 7 175

12 Virkelig 6,7 % 7,5 % 7,0 %

Mål 6,8 % 7,2 % 7,0 %

Avvik -0,1 % 0,3 % 0,0 %

I fjor 7,0 % 7,8 % 0,1 %

13 Virkelig 3,3 % 2,9 % 2,8 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,9 % 0,5 % 0,4 %

I fjor 2,8 % 2,5 % 2,5 %

HR
AML brudd
ANDEL

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 
(eks. pensjonsøkning)

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)
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Totale driftsinntekter pr august er 105,4 MNOK høyere enn budsjett.  Av dette skyldes 68,9 
MNOK økning i basisramme som følge av pensjonsøkningen.  ISF-inntekter og gjestepasient 
inntekter er til sammen 41,3 MNOK høyere enn budsjett og 166 MNOK høyere enn pr 2.tertial i 
fjor. Det er høy aktivitet i alle somatiske sykehus.  Andre driftsinntekter er 4,7 MNOK lavere enn 
budsjett hittil i år som følge av utsatt salg av eiendom (Helgerud).  Salget er budsjettert i april 
med gevinst på 6 MNOK, men blir ikke realisert før i september måned (overtakelse 
1.september). 
 
Driftskostnader, inklusive finans, er 104,8 MNOK over budsjett.  Av dette skyldes 72,7 MNOK 
økte pensjonskostnader. Øvrig overforbruk er hovedsakelig knyttet til lønnsområdet, innleie og 
kjøp av eksterne helsetjenester. Varekostnader er 22,5 MNOK lavere enn budsjettert fordi H-
reseptkostnader er vesentlig lavere enn budsjettert hittil i år.  Medikamenter og øvrige 
forbruksvarer brukt i sykehus er over plan. I august er overforbruket på lønnsområdet 5,7 
MNOK.   
 
Investeringer    
Hittil i år er det foretatt investeringer for 161,4 MNOK av en samlet ramme for 2019 på 454,9 
MNOK, inklusive 122,4 MNOK overført fra 2018.  Det er kostnadsført 21,8 MNOK i 
byggvedlikehold og mindre MTU hittil i år.  Årsbudsjett for vedlikehold og mindre MTU som tas 
over drift er på 67 MNOK i 2019.  
 
Det er god fremdrift for byggeprosjektene innen BRK-prosjektet. Det er planlagt noen 
omdisponeringer innenfor programmet i løpet av året, men samlet ramme forventes benyttet 
fullt ut.  
 
Både for vedlikeholdskostnader over drift og investeringer er bokførte beløp vesentlig lavere 
enn budsjett. Dette skyldes dels lange anskaffelsesprosesser og dels avvik mellom teknisk og 
økonomisk fremdrift som følge av at faktureringen skjer etterskuddsvis.  
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1425 
poeng høyere enn budsjett pr. 2. tertial, og er 4951 poeng høyere enn samme periode i fjor. 
Antall pasientbehandlinger er også høyere enn budsjett.   
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus    
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
2459 høyere enn budsjett hittil i år. Polikliniske konsultasjoner i august måned er 187 lavere 
enn budsjett.  
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1664 konsultasjoner lavere enn 
budsjett, men det er en positiv trend gjennom flere måneder der aktiviteten overstiger 
månedskravet. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og 
ungdomspsykiatrien. Dette omfatter tettere oppfølging med seksjonslederne, bedre overlapping 
ved rekruttering, ny versjon av assistert timebok tilpasset pakkeforløp, nye prinsipper for ferie 
og avspasering, pakkeforløp, kveldspoliklinikk og OU-prosjekt. 
 
Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager.  Dette er 2 
dager høyere enn målet for året som er på 55 dager. Inntil videre følges utviklingen uten 
spesifikke tiltak.   

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


 

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. 

 

 
Ventetid psykisk helse og rus  
Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling nås målet om en 
ventetid på henholdsvis 40 dager og 35 dager. Innen barne- og ungdomspsykiatri (BUP) er 
ventetiden hittil i år 45 dager mens målet her også er 40 dager. Ventetiden innen BUP er 
betydelig bedret sammenliknet med i fjor. En bedret aktivitet utover året bør bedre ventetiden. 
Det pågår flere forbedringstiltak innen avdelingen. Helse Sør-Øst har også startet et omfattende 
forbedringsarbeid innen BUP hvor alle foretak i regionen deltar.    
 
Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)    
Andel overholdte pasientavtaler er 91,3 % pr 2.tertial 2019, altså noe under målet på 93 %.  Det 
kan være ulike grunner til at timeavtaler kan bli forsinket.  Det er rutiner som skal sikre at 
forsinkelser er medisinsk forsvarlige. Det er noen fagområder som er spesielt utfordrende, hvor 
tiltak kreves.   

 
Korridorpasienter  
Andel korridorpasienter i somatikk var 2,3 % pr august 2019, som er omtrent som i fjor. Dette 
tilsvarer at 14 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl. 07.00 hver morgen pr. 2. tertial. 
Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus, men andelen her var 
noe lavere denne sommeren sammenliknet med i fjor. Her pågår spesifikke tiltak. Det vises til 
vedlegg og tidligere rapportering i styremøtet. 
 
HR   
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk pr september er 7334, som er 95 månedsverk flere enn budsjettert og 
174 flere enn pr september i fjor.  En vesentlig andel er tilknyttet psykiatrien, blant annet full 
inndekning av sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Det er også et vesentlig overforbruk 
i klinikkene Drammen Sykehus, Bærum Sykehus og Medisinsk diagnostikk.  Evaluering av 
ferieavviklingen og videre arbeid med tiltak er helt nødvendig for å sikre resultatutviklingen 
fremover.   
 
Sykefravær 
Sykefraværet i juli var 6,7 %, som er en reduksjon fra juni.  Sykefraværet pr juli er 0,2 
prosentpoeng lavere enn pr juli i fjor.   
 
AML-brudd 
Det var 3439 AML-brudd i august. Dette tilsvarer AML-brudd på 3,3 % av alle vakter i foretaket.  
Andel AML-brudd hittil i år er 2,9 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 2,4 %.   
 
Tertialvise rapporteringsområder 
 
Pakkeforløp for kreft 
Målsettingen for pakkeforløpene for kreft er at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal 
starte behandling innen anbefalt forløpstid. Vestre Viken har ligget et stykke unna dette målet.  
I 2018 og 1. tertial 2019 ble kun 60 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid. 
Forløpstidene ble bedret utover våren, men har senere ikke vært tilfredsstillende med unntak av 
juli måned. I 2. tertial 2019 ble således kun 57 % behandlet innen standard forløpstid. Arbeidet 
må således intensiveres. Helse Sør-Øst har også startet et arbeid hvor foretakene har fått tildelt 
pakkeforløp som de skal arbeide spesielt i høst med for læring på tvers. Vestre Viken skal 
arbeide med gynekologisk kreft og lungekreft.  
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Sykehusinfeksjoner 
Det er hittil gjennomført to prevalensundersøkelser i år. Gjennomsnittlig hadde 2,6 % av 
pasientene en sykehusinfeksjon, hvorav 1,5 % var infeksjoner ervervet i foretaket, de øvrige var 
overflyttet til oss fra andre helseinstitusjoner. Gjennomgående ligger Vestre Viken lavere enn 
samlet i regionen og nasjonalt. Arbeid med smittevern er en kontinuerlig forbedringsprosess. 
Det er nylig minnet spesielt om betydning av god håndhygiene, og basale smittevernrutiner er 
tema for revisjon. 
 
Utilsiktede (uønskede) hendelser  
I 2. tertial 2019 er det meldt 67 hendelser med betydelig pasientskade og 445 hendelser som 
kunne ført til betydelig skade. Antallet er i samme nivå som i 1. tertial. Det henvises til vedlegg 
for detaljer. Alle hendelser skal følges opp i lederlinjen med tanke på forbedring.  
 
HMS    
Utviklingen av indikatoren HMS – hendelser, sier noe om utviklingen av meldekulturen i 
foretaket. Det har vært en jevn økning de siste par årene for denne indikatoren. HMS-hendelser 
fordelt på kategori viser at hendelsestypen med høyest forekomst er Vold og trusler, fulgt av 
psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø.  
 
Det er klart mest volds og trusselhendelser innenfor psykiatri, men vi ser en økning ved Bærum 
sykehus og i prehospitale tjenester. 
 
På landsbasis er det økt oppmerksomhet på vold- og trusselsutfordringer i Ambulansetjenesten 
etter Arbeidstilsynets nasjonale kampanje. Fra 2. tertial skal det, som en test, rapporteres på 
antall volds- og trusselhendelser innen prehospitale tjenester til HSØ. 
 
Eksterne tilsyn 
En rekke instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. Påviste avvik følges 
opp systematisk til lukning. I 2.tertial 2019 har det vært ett tilsyn fra Mattilsynet. Fylkesmannen 
har startet et tilsyn knyttet til såkalte «utlokaliserte» pasienter, dvs. pasienter som av 
plasshensyn innlegges på annen avdeling enn den avdelingen pasienten primært ville bli lagt på. 
Dette er ledd i et landsomfattende tilsyn. Det vises til oversikt i vedlegg. 
 
Risikovurdering   
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2019 er oppdatert pr 2.tertial. Vurderinger er 
foretatt av ledelsen. 
 
En foretaksomfattende risikovurdering med utgangspunkt i klinikkvise risikovurderinger, vil 
legges frem for styret i møte den 28.oktober.  Klinikkene trenger tid til å gjennomføre gode 
prosesser med de tillitsvalgte og verneombudene i klinikkene.  Den foretaksomfattende 
risikovurderingen vil gjenspeile de risikoområder som er vurdert fra klinikkene, men slik at 
foretaksovergripende tiltak kan justere nivået. Dette omfatter i hovedsak de risikoer som 
vedrører oppnåelse av foretakets resultatmål for 2019.  
 
Det ble pr 1. tertial tilført fem nye risikoområder siden vurderingen som lå til grunn for budsjett 
2019. Bakgrunnen for disse er krav i Oppdrag- og bestillingsdokumentet fra HSØ, samt 
oppdaterte vurderinger av situasjonen i foretaket. De fem nye områdene fremgår som pkt 8-12 i 
diagrammet nedenfor.  
 
Risikoen for kostnadsoverskridelser er redusert som følge av lave kostnader så langt i år.  
Risikoen for oppnåelse av krav til responstider i ambulansetjenesten er noe økt som følge av 
aktivitetsvekst. Klinikk PHT jobber med nye tiltak som kan redusere risikoen.  
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Risikoen for oppnåelse av måltall inn BUP er noe økt. Det er god utvikling på aktivitet og 
ventetider, men virksomheten ligger så langt for høyt på avvisningsrater. Risikoen er økt som 
følge av at det ikke forventes full måloppnåelse innen utgangen av året.  
 
Når det gjelder de fem nye risikoområdene så er det i arbeid og under planlegging flere tiltak for 
å bedre situasjonen. Risikovurderingen er satt som følge av det ikke forventes full måloppnåelse 
innen utgangen av 2019.  
 
Foretakets samlede risikovurdering – ajourført pr 2. tertial 2019  

 
 
 
Etterbruk av Drammen sykehus    
Vestre Viken og Drammen kommune har sammen gjennomført en arkitektkonkurranse i form av 
fire parallelloppdrag. Bystyret har i sak 0145/19 i møte 3.9 behandlet resultatet av 
arkitektkonkurransen og vedtok enstemmig at resultat fra arkitektkonkurranse legges til grunn 
for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- og bygningsloven. 
 
Dette betyr at kommunen står ved intensjonsavtalen med Vestre Viken, og at prosessen går 
videre som planlagt.  
 
 
Administrerende direktørs vurderinger      
 
Resultatet pr 2.tertial er i tråd med budsjett og viser et overskudd på 170,6 MNOK. Dette til tross 
for utsatt inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK og merkostnader pensjon på 
i underkant av 4 MNOK pr august måned.  I august måned er resultatet også i tråd med budsjett.  
 
Det gode resultatet hittil i år skyldes hovedsakelig høy aktivitet i de somatiske sykehusene (både 
antall pasientbehandlinger og DRG-poeng er over plan), samt lavere kostnader enn budsjettert 
knyttet til H-resept medikamenter.   Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring i flere av 
klinikkene. Innsatsteam med kompetanse fra økonomi og HR bistår klinikkene i oppfølging av 
områder der overskridelser på personalkostnader er spesielt høyt.  Det er viktig å styrke 
kunnskap i klinikkene rundt bemanningsplanlegging, sett i sammenheng med lønnsbudsjettet og 
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aktivitetsutviklingen.  I tillegg pågår arbeidet med evalueringen av sommerens ferieavvikling. 
Det blir viktig å bruke denne til læring for neste års planlegging.  
  
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus er forbedret og prioriteringsregelen er oppnådd på 
aktivitet og ventetider med unntak av barne- og ungdomspsykiatri som ligger noe bak målkravet 
på ventetid til tross for betydelig forbedring fra 2018. Omstillingsarbeidet i klinikken begynner å 
gi gode resultater. Det jobbes nå spesielt med avslagsandelen, spesielt innen barne- og 
ungdomspsykiatrien.   
 
Andel korridorpasienter er noe høyere enn fjoråret, og for høyt. Som tidligere er utfordringen 
spesielt ved Ringerike sykehus. Styret ble orientert om pågående arbeid med korridorpasienter 
på Ringerike sykehus på styremøtet i mai. Nye tiltak og resultater av tiltakene vil følges tett opp 
fremover.  
 
Risikoområder følges opp i de ukentlige ledermøtene. Dette omfatter spesielt utviklingen i 
aktivitet BUPA, korridorpasienter Ringerike og oppnåelse av mål for pakkeforløp kreft. 
Foretakets målsatte responstider for utrykning ambulanse er ikke oppnådd og vurderes som for 
lang. Dette skyldes høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettplanleggingen. Det vil nå iverksettes 
nye tiltak i klinikken som forventes å bedre på resultatene.  
 
Anbefalingene fra arkitektkonkurransen om etterbruk av Drammen Sykehus legger et godt 
grunnlag for en områderegulering. Dette blant annet fordi alle de fire arkitektteamene mente at 
høyblokka til Drammen sykehus bør bestå, og at den er best egnet til boligformål som 
hovedbruksområde. Anbefalingene legger gode rammer for en helhetlig utvikling av 
sykehusområdet slik at dette kan bli et bærekraftig sentrumsnært boligområde med tilhørende 
fellesfunksjoner. I tillegg trygger dette forutsetningene i foretakets økonomiske langtidsplan 
mht finansieringen av det nye sykehuset.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr 2.tertial til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr 2.tertial 2019 
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1.  Økonomi og aktivitet 
 
Sammendrag 
Resultat pr 2.tertial viser et overskudd på 170,6 MNOK, 0,6 MNOK bedre enn budsjett.  
Resultat i august måned viser et overskudd på 21,5 MNOK, 0,3 MNOK bedre enn budsjett.   
 
Prognosen for året opprettholdes på resultatmål i tråd med budsjett.  Prognosen inkluderer 
effektene av pensjonsøkningen, og utsatt salg av barnehagene på Bærum.  
 
Aktivitet innenfor somatikk og både voksenpsykiatri og rusbehandling, er høyere enn budsjett.  
Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri er lavere enn budsjett hittil i år, men viser en 
fortsatt positiv utvikling. VVHF oppfyller prioriteringsregelen både i forhold til vekst i antall 
polikliniske konsultasjoner og reduksjon i ventetider, men har så langt ikke oppnådd mål på 
ventetider innen barne- og ungdomspsykiatri for 2019.  Alle områder innenfor psykisk helse og 
rus har større vekst enn somatikk hittil i år. 
 
Andre forhold  
Pensjonskostnader – ny aktuarberegning 
I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i 
pensjonskostnader på 109 MNOK for året. Endrede renteforutsetninger er årsaken til 
kostnadsøkningen. Det er bevilget 103,2 MNOK i basisfinansiering av pensjonsøkningen i 
Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Dette gir en negativ netto effekt på 5,8 MNOK for 2019.  
Økningen gir negativt avvik mot budsjett i resultatet både for basisramme og for lønnsområdet. 
 
Salg av eiendom 
Det er budsjettert med gevinst fra salg av eiendom knyttet til Helgerud på 6 MNOK i april måned. 
Realiseringen av salget er forsinket og vil resultatføres i september måned, da formell 
overtakelse var 1.september 2019.  Dette gir et større avvik mot budsjett hittil i år enn 
underliggende drift skulle tilsi.  
 
Det er i tillegg budsjettert med 32 MNOK i gevinst ved salg av barnehagene på Bærum. Salget er 
utsatt i påvente av ytterligere avklaring rundt blant annet tomteervervelse. Årets 
resultatprognose er redusert med 32 MNOK som følge av utsatt salg av barnehagene på Bærum. 
Utsettelsen reduserer også likviditetsprognosen for året, men vil ikke forsinke planlagte 
investeringer i 2019 da likviditetseffekter også på investeringer kommer forskyves ut i 2020.   
   
Etterbruk av Drammen sykehus 
Vestre Viken og Drammen kommune har sammen gjennomført en arkitektkonkurranse i form av 
fire parallelloppdrag. Arbeidet ble sluttført i juni. Bystyret har i sak 0145/19 i møte 3.9 
behandlet resultatet av arkitektkonkurransen. Bystyret vedtok enstemmig at resultat fra 
arkitektkonkurransen legges til grunn for oppstart av en områdereguleringsprosess etter plan- 
og bygningsloven. 
 
Dette betyr at kommunen står ved intensjonsavtalen med Vestre Viken, og at prosessen går 
videre som planlagt. Anbefalingene fra arkitektkonkurransen legger et godt grunnlag for en 
områderegulering. Dette blant annet fordi alle de fire arkitektteamene mente at høyblokka til 
Drammen sykehus bør bestå, og at den er best egnet til boligformål som hovedbruksområde. 
Anbefalingene legger gode rammer for en helhetlig utvikling av sykehusområdet slik at dette 
kan bli et bærekraftig sentrumsnært boligområde med tilhørende fellesfunksjoner.  
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Vestre Viken vil jobbe videre med gjennomføring av områdereguleringen i 2020. Det vil også bli 
gjennomført en revidert takst av eiendommen, og det blir laget en detaljert avhendingsplan. Med 
den intensjonsavtalen som Vestre Viken har med Drammen kommune, og med det vedtaket som 
er gjort av bystyret, vil det være riktig tidspunkt å henvende seg til markedet for å starte 
avhending av dagens Drammen sykehus. 
 

1.1. Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 2.tertial 2019. 

 
 
ISF-inntekter og gjestepasienter hittil i år er til sammen 41,3 MNOK bedre enn budsjett.  Det er 
høy aktivitet i alle somatiske sykehus.  
 
Øvrige driftsinntekter er 4,7 MNOK lavere enn budsjett hittil i år, hovedsakelig som følge av 
utsatt salg av eiendom med budsjettert gevinst på 6 MNOK. 
 
Varekostnader er 22,5 MNOK lavere enn budsjettert.  Kostnader for pasientadministrerte 
legemidler (H-resepter) er 46,3 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år (se punkt 1.5 H-resepter 
nedenfor). Det er et overforbruk på varekostnader knyttet til pasientbehandling i sykehus 
(medikamenter inkl. kreftmedikamenter og andre forbruksvarer) på 23,8 MNOK hittil i år.  
Overforbruket knyttes til dels til høy aktivitet.  Innføring av nytt ERP-system gjør det vanskelig å 
analysere om økning i andre forbruksvarer skyldes økte priser, endrede produkter eller 
volumøkninger.  Det er avsatt 8 MNOK pr august for varekostnader.   
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av eksterne tjenester hittil i år er 6,3 MNOK over budsjett.  
Overforbruket er hovedsakelig som følge av økt kjøp av konserninterne tjenester, spesielt 
laboratorietjenester og somatiske poliklinikk konsultasjoner fra OUS.   
 
Lønnskostnader eksklusiv økte pensjonskostnader viser et overforbruk på 59,8 MNOK, et 
negativt avvik på 1,8 %. Hittil i år har VVHF 92 flere brutto månedsverk enn plan.  Økningen må 
sees i sammenheng med høy aktivitet.  
 
Andre driftskostnader er 4,1 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. Per august er det foretatt 
avsetninger på tilsammen 23 MNOK knyttet til bygg vedlikehold over drift slik at denne posten 
møter budsjett. Det positive avviket mot budsjett pr august skyldes i hovedsak fortsatt 
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forsinkelser i lokale og regionale IKT prosjekter på grunn av Sykehuspartner sin 
leveransekapasitet. Dette gir lavere kostnader enn budsjettert i 2. tertial og i årsprognosen, men 
gir også forsinket innføring av ny teknologi.  VVHF har en tett dialog med Sykehuspartner for å 
følge opp prosjektporteføljen og bidra til fremdrift i leveranser.  
 
Resultatutvikling pr måned 

 
   
Resultat i august måned, og akkumulert hittil i år, er i tråd med budsjett.   
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1.2. Resultatestimat pr 2.tertial 

 
 
Prognosen pr 2. tertial er et resultat i tråd med budsjett.  Prognosen inkluderer bl.a. effektene av 
økte pensjonskostnader og utsatt salg av barnehagene på Bærum.  Som nevnt over er det gjort 
avsetninger på bygg vedlikehold på hele 23 MNOK pr 2. tertial. Det forventes at denne posten 
møter mindreinntekter som følge av utsatt salg av barnehagene.  
 

pr august 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

Basisramme  5 699 557  5 802 786 1,8 %

ISF inntekter  2 822 259  2 858 894 1,3 %

Gjestepasient inntekter  157 985  168 785 6,8 %

Øvrige driftsinntekter  870 741  839 741 -3,6 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 670 206 1,3 %

Varekostnader  1 284 558  1 254 558 2,3 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  766 344 -0,7 %

Innleid arbeidskraft  21 493  27 493 -27,9 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 978 092 -2,8 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  292 872 1,8 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 088 427 1,9 %

Netto finanskostnader  6 887  7 420 -7,7 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 415 206 -1,3 %

Resultat totalt  255 000  255 000 0,0 %
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1.3. Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen nedenfor viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk pr 2.tertial for henholdsvis 
inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift.  

 
Fellesområder (inklusiv IKT og behandlingshjelpemidler), staber, intern service og prehospitale 
tjenester viser resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett.  Alle de somatiske klinikker 
og klinikk for psykisk helse og rus viser underskudd pr 2. tertial.  Det er overforbruk på 
lønnsområdet som er hovedårsak til underskudd i de fleste klinikker. Det er spesielt Drammen 
Sykehus og Bærum sykehus som har store avvik i forhold til total budsjettramme. Begge 
klinikkene har en prognose med vesentlig underskudd for året. Dette møtes av meroverskudd i 
fellesøkonomien blant annet som følge av de betydelige mindrekostnadene på H-resepter, 
mindrekostnader Sykehuspartner, samt tilbakeholdte midler i budsjett for 2019 felles økonomi 
med 22 MNOK. Midlene er til dels øremerket spesifikke formål, og skal fordeles etter faktisk 
behov.   
 

1.4. Innleie  
Innleie hittil i år er 6,8 MNOK høyere enn budsjett, og 2,2 MNOK over samme periode i fjor. 
Overforbruket er i stor grad knyttet til anestesi, operasjon og intensivavdelinger, men også 
andre avdelinger.  
 
Det største overforbruket er på Bærum sykehus med 4,2 MNOK som i stor grad er knyttet til 
intensiv, operasjon og anestesi. Klinikken har høy aktivitet og har utfordringer knyttet til fravær 
og begrenset tilgang til ressurser med riktig kompetanse. Dette gir dyre bemanningsløsninger 
innen operasjonsforløpet og akuttmottaket. Det jobbes særskilt med en gjennomgang av 
planlagte vakter for å redusere forbruk av dyre vakter. 
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Det er budsjettert med en reduksjon på 8 MNOK i 2019 i forhold til 2018. Reduksjonen er 
særskilt knyttet til sommermånedene, men regnskapet pr august er det dessverre ikke lykkes å 
ta ned kostnaden som forutsatt.  
 

1.5. H-resepter   
Hittil i år er det brukt 120 MNOK på H-reseptmedikamenter.  Dette er 25,7 MNOK mindre enn 
budsjettert.  Om trenden fortsetter viser prognosen at faktiske kostnader i 2019 vil være om lag 
37 MNOK lavere enn budsjettert.  Det er lavere forbruk hittil i år på de fleste områder i forhold 
til budsjett.  
 
H-resept kostnader hittil i år, MNOK 

 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2019 2 044 1 218 1 495 1 426 2 013 1 790 6 566 6 335
Budsjett 2019 1 349 1 545 1 576 1 440 951 1 345 3 618 4 278
2018 785 1 229 1 359 586 1 312 1 336 6 997 7 042 3 094 2 227 1 220 2 397
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Kostnader knyttet til H-resepter har hatt en vesentlig økning de siste årene.  Veksten skyldes økt 
forbruk og at flere medikamenter kommer inn i H-resept ordningen hvert år.  Veksten dempes 
ved at prisen på enkelte medikamenter gradvis reduseres.   
 
Faktisk utvikling 2013-2018 og prognose 2019 

 
 
ISF-refusjoner vokser mindre enn kostnadsveksten, da ikke alle medikamenter er innenfor ISF-
ordningen, og fordi det kun gis refusjon for et medikament pr pasient pr år (noen pasienter har 
flere resepter).  Hittil i år er ISF-refusjoner for H-resepter resultatført i tråd med budsjett etter 
instruks fra Helse Sør Øst. Refusjonstilbakemeldinger fra HELFO gir i midlertid større beregnet 
ISF-refusjoner enn det som er avsatt i regnskapet. Risiko for at ISF-refusjoner på H-resepter skal 
være lavere enn budsjett i år vurderes derfor som lav. 
 

1.6. Likviditet   
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr 31. august var trekket på kassekreditten 912,5 MNOK.  Dette er i tråd med budsjett og lavere 
enn samme periode i fjor.  Prognosen for året viser trekk som er om lag i tråd med budsjett, og 
godt innenfor driftskredittrammen.   
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1.7. Investeringer og byggvedlikehold   

 
(beløpene under området Drift er inkl. mva) 
 
Hittil i år er det foretatt investeringer for 161,4 MNOK.  Total ramme for investeringer i 2019 er 
454,9 MNOK da det er overført 122,4 MNOK fra 2018. Dette gir en resterende 
investeringsramme på 293,3 MNOK pr 31.aug.  Regnskapsføring av investeringene vil normalt 
ligge et stykke bak plan som følge av lange anskaffelsesprosesser og fakturering etter 
ferdigstillelse.  
 
Det er kostnadsført 21,8 MNOK i vedlikehold og mindre MTU hittil i år.  Årsbudsjett er 67 MNOK 
for vedlikehold og mindre MTU som tas over drift (eks. mva).  
 
Bygg og anlegg 
Det er god fremdrift for byggeprosjektene innen BRK-prosjektet. Prosjektlederne rapporterer 
om stor aktivitet og god fremdrift på prosjektene som er igangsatt eller i oppstart. BRK følges 
nøye opp av programforvalter og styringsgruppen. Det er planlagt noen omdisponeringer 
innenfor programmet i løpet av året, men samlet ramme forventes benyttet fullt ut. 
Likviditetsmessig forventes det likevel et etterslep som flyttes over til 2020.  
 
Mindre oppgraderinger ved Drammen Sykehus og psykiatrien er i henhold til plan. 
 
MTU  
MTU er i god rute med sine prosjekter. Anskaffelsesprosessene går normalt over lengre tid og 
mange MTU anskaffelser realiseres derfor først nå i høst.  
 
Annet 
Byggnær IKT og oppgradering av WIFI er to store prosjekter som følges særskilt opp dette året. 
Byggnær IKT følger BRK-prosjektet og er i god framdrift på lik linje med byggprosjektene. 
Oppgradering av WIFI er ferdig for Drammen og Ringerike. Det jobbes nå med sluttføring på 
Kongsberg, Blakstad og Bærum. Prosjektet forventes ferdigstilt september 2019. 

Tusen NOK Investering Drift

Investeringsgruppe
 Hittil  
i år  Budsjett hiå  Ovf fra 2018 

 Rest til 
disposisjon 

 Hittil  
i år  Budsjett hiå 

 Budsjett til 
disponsisjon 

Bygg inkl. BRK 60 413 65 853 103 181 108 621 16 484 40 157 23 673
MTU 77 826 50 200 6 562 -21 064 5 318 4 608 -710 
Ambulanser 9 621 8 422 0 -1 199 0 0 0
IKT 8 990 12 512 9 263 12 785 0 0 0
Egenkapital innskudd 0 0 0 0 0 0 0
Annet 4 506 14 892 3 351 13 737 0 0 0
Mammobuss 0 0 0 0 0 0 0
Merverdiavgift 0 0 0 0 5 451 11 191 5 741
VVHF-finansiert 161 356 151 879 122 357 112 880 27 253 55 957 28 704
Gave-/fondsfinansiert 155
SUM 161 511 151 879 122 357 112 880 27 253 55 957 28 704
Herav finansiell leasing 38 943 23 395 -15 548 
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1.8. Innsatsstyrt finansiering somatisk aktivitet  

 
 
Somatisk aktivitet i foretaket ligger godt an og sum DRG-poeng produsert i eget foretak er 1 % 
over budsjett.  Samtlige sykehus rapporterer høy aktivitet, og oppnådde indeks pr 2. tertial er 
noe høyere enn plan. Prognosen gir antall DRG-poeng utført i eget foretak 1,3 % høyere enn 
budsjett. Aktivitet hittil i år er 6,9 % høyere enn samme periode i fjor.   
 
Antall pasientbehandlinger er over plan for dagopphold og polikliniske konsultasjoner. Antall 
utskrevne pasienter er under plan, mens antall liggedøgn er over plan. 
 
Antall DRG-poeng somatikk 

 
 

1.9. Aktivitet psykisk helse og rus   
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Aktivitet innenfor PHR er lavere enn plan når det gjelder liggedøgn. Det er en ønsket utvikling å 
vri aktiviteten fra døgnbehandling til mer poliklinisk og ambulant behandling.  Antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor barne- og ungdomspsykiatri (BUP) ligger lavere enn plan, 
men det er en positiv trend med resultater over budsjett gjennom våren og sommeren.  
Poliklinisk aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rus (VOP/TSB) er over budsjett.   
 
Årsestimatet for BUPA er justert ned til et nivå som ligger 2,2 % under kravet. 
 
Antall polikliniske konsultasjoner PHR totalt 

 
 

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

 
 

pr august

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett Årsbudsjett Årsestimat

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 277 081 266 517 4,0 % 2,5 % 273 065 1,5 % 420 177 424 193 1,0 %

VOP 83 319 80 078 4,0 % 4,8 % 83 929 -0,7 % 131 140 131 140 0,0 %
BUP 47 784 45 511 5,0 % 8,7 % 49 448 -3,4 % 77 083 77 083 0,0 %
TSB 24 329 20 400 19,3 % 4,2 % 21 260 14,4 % 33 220 37 900 14,1 %
SUM PHR 155 432 145 989 6,5 % 5,9 % 154 637 0,5 % 241 443 246 123 1,9 %

Ventetid
Somatikk 57 58 -2,9 % -5,5 % 55 2,8 % 55 55 0,0 %

VOP 36 46 -21,7 % -12,1 % 40 -10,9 % 40 35 -12,5 %
BUP 45 51 -12,9 % -22,0 % 40 11,6 % 40 42 5,0 %
TSB 31 39 -22,3 % -10,8 % 35 -12,9 % 35 31 -12,9 %
SUM PHR 37 43 -13,3 % -6,6 % 40 -7,2 % 40 40 0,0 %
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Det er større eller lik vekst i antall polikliniske konsultasjoner hittil i år i forhold til i fjor for alle 
områder innenfor psykisk helse og rus, enn for somatikk. Det er også en større prosentvis 
reduksjon i ventetider.   
 
Kostnader pr tjenesteområde pr 2.tertial (eks. avskrivning, legemidler og pensjon) viser vekst 
innenfor VOP og BUP som er lavere enn veksten i somatikk.  Kostnadsvekst for tverrfaglig 
rusbehandling (TSB) er noe lavere enn kostnadsvekst for somatikk.  Veksten innenfor somatikk 
skyldes høy aktivitet og overforbruk på lønnsområdet og knyttet til varekost.   
 
Kostnadsnivå for TSB er lavere enn budsjettert hittil i år, og estimat for året er redusert i forhold 
til årsbudsjett. Dette skyldes til dels mindreforbruk på gjestepasientoppgjør og til dels noen 
vakanser, deriblant en vakant overlege på Seksjon PRA (Psykisk helse, rus og avhengighet) i 
Drammen DPS. 
 
Kostnader pr tjenesteområde   

 
 

2. Kvalitets- og styringsindikatorer    
2.1. Ventetid 

Ventetid somatikk 
Ventetiden i somatikk økte i august til samme nivå som tidligere år. Gjennomsnittlig ventetid 
hittil i år er 57 dager, noe over målet for året på 55 dager.  Inntil videre følges utviklingen uten 
spesifikke tiltak.     
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk:  

 
 

Kostnader eks. avskrivning, legemidler og pensjon Budsjett Estimat
Rapportering pr 2. tertial 2019 2018 2019 2019 2019 tusen NOK endring i %
Totale kostnader innen somatikk 4 928 831 3 518 780 5 245 506 5 340 317  411 485 8,3 %
Totale kostnader innen VOP 1 146 423  794 847 1 229 228 1 186 550  40 127 3,5 %
Totale kostnader innen BUP  313 131  214 345  335 088  315 918  2 787 0,9 %
Totale kostnader innen TSB  186 864  127 773  207 700  185 524 - 1 339 -0,7 %
Totale kostnader innen annet  375 687  260 176  399 298  403 935  28 249 7,5 %
Sum alle tjenesteområder 6 950 936 4 915 921 7 416 821 7 432 244  481 308 6,9 %

Faktisk Estimat 2019 - Faktisk 2018
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Ventetid psykisk helse og rus  
Gjennomsnittlig ventetid samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er 37 dager hittil i år, som er bedre enn målet, og betydelig bedre enn på tilsvarende tid i fjor.  
Det er imidlertid differensierte ventetidsmål med 40 dager innen psykisk helsevern for voksne 
og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 35 dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). Ventetidsmålet nås for voksenpsykiatri og TSB, mens Ventetiden innen BUP er 45 dager 
hittil i år. Dette er betydelig bedre enn i fjor, men ventetiden må ytterligere ned. Det pågår 
forbedringsarbeid innen BUP for å bedre ventetiden. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus: 

 
 

2.2 Overholdelse av pasientavtaler 
Andel overholdte pasientavtaler er 91,3 % pr 2.tertial 2019, altså noe under målet på 93 %.  Det 
kan være ulike grunner til at timeavtaler kan bli forsinket. Det er rutiner som skal sikre at 
forsinkelser er medisinsk forsvarlige. Arbeidet med forbedring på områder der målet ikke er 
nådd skal intensiveres utover høsten.   
 
Andel pasientavtaler overholdt til planlagt tid 

 
 

2.3 Korridorpasienter somatikk 
Andel korridorpasienter i somatikk er 2,3 % hittil i år, marginalt høyere enn i fjor. Dette tilsvarer 
at 14 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl. 07.00 hver morgen pr 2. tertial. Som 
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tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Det har vært færre 
korridorpasienter ved sykehuset gjennom sommeren enn i fjor, men akkumulert er andelen som 
året før. En utfordring har vært betydelig flere utskrivningsklare pasienter disse månedene, som 
har bidratt til korridorbelegg. Fra september øker bemanning i akuttmottak noe, og noen 
pasientgrupper skal vris fra innleggelser til dagbehandling og subakutt poliklinikk i løpet av 
høsten. Det arbeides ellers kontinuerlig ved alle sykehusene med å gjøre opphold i korridor så få 
og korte som mulig. Det er imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. 
 

 
 

 
 

2.4  Pakkeforløp for kreft 
Målsettingen for pakkeforløpene for kreft er at 70 % av pasientene som får påvist kreft skal 
starte behandling innen anbefalt forløpstid. På dette området er utviklingen ikke 
tilfredsstillende til tross for flere gjennomførte tiltak. I 2. tertial 2019 ble  
57 % behandlet innen standard forløpstid mens andelen var 60 % i 1. tertial og totalt i 2018.  
Figuren nedenfor viser status for 2. tertial 2019 i Helse Sør-Øst. Som det fremgår oppnår en 
rekke foretak bedre resultater enn Vestre Viken.  
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Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

2019 2017 2018

Hittil
 i år

Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,3 % 2,1 %
Drammen sykehus 2,4 % 2,0 %
Bærum sykehus 0,6 % 0,7 %
Ringerike sykehus 4,9 % 4,7 %
Kongsberg sykehus 1,2 % 1,3 %
Gj.snt antall korridorpasienter pr dag
Somatikk 14,3 13,5
Drammen sykehus 6,6 6,1
Bærum sykehus 1,1 1,3
Ringerike sykehus 6,3 5,7
Kongsberg sykehus 0,5 0,6
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Andel pasienter i pakkeforløp for kreft behandlet innen standard forløpstid, mai-august 2019: 

 
 
Høsten 2019 skal forløpene innen gynekologisk kreft og lungekreft spesielt gjennomgås. Helse 
Sør-Øst har fordelt pakkeforløpene mellom foretakene for å gjøre forbedringsarbeid som kan 
deles på tvers. 
 

2.5 Sykehusinfeksjoner 
Det gjennomføres 4 prevalensundersøkelser av sykehusinfeksjoner årlig ved foretakene i Helse 
Sør-Øst. De to første prevalensundersøkelsene i 2019 viser en prevalens på 2,6 % hvorav 1,5 % 
var ervervet i eget foretak mens de øvrige er hos pasienter som er overflyttet til oss fra andre 
foretak. I 2018 var andel sykehusinfeksjoner totalt 3,1 % hvorav 2,2 % ervervet hos oss selv. 
Tilsvarende tall for Helse Sør-Øst i 2018 var 3,6 % og nasjonalt 4,2 %. Vestre Viken ligger 
således bra på området sammenliknet med andre, men målet må være en ytterligere reduksjon. 
Smittevernarbeidet pågår kontinuerlig. En masteroppgave ved en enhet viste at etterlevelsen av 
basale smittevernrutiner som håndhygiene ikke var god, til tross for alt arbeid med dette. 
Betydningen av god håndhygiene ble tydelig kommunisert under samling for alle ledere på nivå 
1-4 nylig. 
 

2.6  Utilsiktede (uønskede) hendelser og avvik og varsler til Statens Helsetilsyn 
Utilsiktede (uønskede) hendelser skal meldes i foretakets avvikssystem. Pasienthendelser som 
førte til eller kunne ført til betydelig pasientskade ble inntil 15.05.19 meldt til meldeordningen i 
Helsedirektoratet. Denne meldeplikten er nå opphevet, men foretakets interne avviksmeldinger 
fortsetter som før. Endringer i meldeplikten har ikke endret intern meldingskultur. Statistikk 
over avvikene publiseres på Vestre Vikens nettsider. 
 
Spesielt alvorlige hendelser i pasientbehandlingen skal straks varsles til Statens Helsetilsyn etter 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a. Dette gjelder dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor 
utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og 
omsorgstjenesten er nå også i funksjon. Den skal undersøke alvorlige hendelser og andre 
alvorlige forhold for å bedre sikkerheten til pasienter, brukere, pårørende og medarbeidere i 
helse- og omsorgstjenesten (www.ukom.no). Den vil inntil videre få meldinger via Statens 
Helsetilsyn. 
 

http://www.ukom.no/


 
 
 

16 
 

Figuren viser meldte uønskede hendelser som førte til eller kunne ført til betydelig skade 
tertialvis i 2018-2019.  

 
 
Det er flere meldte hendelser i 2019 enn året før, hovedsakelig knyttet til forhold som kunne ført 
til betydelig skade. Det vurderes å ha sammenheng med arbeid med å oppnå god meldekultur og 
økt oppmerksomhet mot den daglige risikostyringen. Den daglige risikostyringen har vært 
spesielt vektlagt det siste året. 
 
I 2. tertial er det meldt 67 hendelser som kunne førte til betydelig skade. Tabellen under viser 
fordeling på hendelsestype. 
Hendelsesstype Antall 1. 

tertial 2019 
Antall 2. tertial 2019 

Pasientadministrasjon 2 2 
Diagnostikk/utredning 5 7 
Behandling og pleie 24 20 
Fall og uhell 13 11 
Infeksjon 1 5 
Legemidler og blod 3 2 
Medisinsk utstyr 1 1 
Pasientatferd 11 14 
Ikke valgt kategori - 5 
Totalt 60 67 
 
Under pasientatferd dominerer selvmord og hendelser hvor pasienten er død under uklare 
omstendigheter. Det er arbeidet systematisk med selvmordsforebygging gjennom flere år bl.a. 
som ledd i pasientsikkerhetsprogrammet, men selvmord innen psykisk helsevern er stadig en 
utfordring. Fall er et betydelig problem hos pasientene under opphold i sykehus. De aller fleste 
fall fører ikke til skade, men i noen tilfeller blir skaden betydelig. Fallforebygging har vært et av 
innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet gjennom flere år. Alle pasienter som innlegges 
skal risikovurderes for fall innen ett døgn, og tiltak skal vurderes. Gjennomgang av avvik viser at 
interne prosedyrer ikke alltid er fulgt, men også ved etterlevelse av disse er fall et betydelig 
problem, som det må arbeides ytterligere med. 
 
Under hendelser rubrisert under behandling og pleie utgjør om lag halvparten komplikasjoner 
etter operative inngrep, de øvrige er ulike utilsiktede hendelser under oppholdet. 
 



 
 
 

17 
 

I 2. tertial 2019 er det sendt varsler om 13 alvorlige hendelser til Statens Helsetilsyn. Ti 
hendelser er innen psykisk helsevern. Åtte av disse er hendelser med selvmord eller uventede 
dødsfall under uklare omstendigheter. De to siste er en skade under innleggelse og en hendelse 
med risiko for skade. Tre av hendelsene følges opp tilsynsmessig av Fylkesmannen, de øvrige ble 
avsluttet etter samtale. Tre hendelser ble meldt innen somatikk med et uventet dødsfall, et fall 
med død som følge og et tilfelle med forsinket diagnostikk av alvorlig akutt sykdom. Alle følges 
opp tilsynsmessig av Fylkesmannen.  
 
I alle saker hvor det sendes varsler blir behandlingsforløpet grundig gjennomgått for intern 
vurdering og læring. 
 
Oppfølging av avvik er et ledelsesansvar. Avvik med betydelig skade skal gjennomgås i 
klinikkenes kvalitetsutvalg med tanke på forbedring. Gjennomgang av avvik viser at en del 
hendelser medfører forbedringstiltak. Det er også økt oppmerksomhet i Vestre Viken om å 
bruke hendelsene til å lære på tvers av klinikker og fagområder. 
 

3. Medarbeidere status   
3.1 Brutto månedsverk 

 
Utvikling i totale brutto månedsverk hittil i år (faste og variable månedsverk), sammenlignet med i 
fjor og budsjett 
 
Hittil i år er det forbrukt 95 flere månedsverk enn budsjettert. Forbruket er over plantall og 
samme periode i fjor. Det er overforbruk innenfor somatikken, klinikk for psykisk helse og rus 
og klinikk for medisinsk diagnostikk, mens stabene og øvrige klinikker har mindreforbruk. 
Prognosen gir et overforbruk på 88 årsverk. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I år 7196 7180 7276 7217 7216 7228 7393 7640 7661 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7353 7293 7273
Budsjett 7130 7102 7148 7155 7138 7132 7267 7533 7546 7268 7211 7190
I fjor 7106 7071 7112 7103 7081 7091 7202 7459 7471 7180 7109 7168
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3.2 Deltid 

 
 Antall deltidsansatte prosentvis 
 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale 
med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert 
på antall faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at 
arbeidstaker ikke ønsker eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Det er fokus på å redusere deltid i Vestre Viken, og det er etablert en partssammensatt 
arbeidsgruppe som skal fremme forslag til aktuelle tiltak for å fremme heltidskultur. Andel 
deltidsansatte i 2019 er lavere enn i samme periode i fjor. 
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med 
å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen 
holdes oppdatert i Personalportalen.  
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3.3 Sykefravær 

 
 
Sykefravær hittil i år er noe høyere enn plan, men er lavere enn i samme periode i fjor.  
Sykefravær registreres etterskuddsvis. Vestre Viken har mål om sykefravær på 7 % i 2019. 
 
Det er utviklet e-læringsprogrammer for ledere og ansatte for å øke kompetanse og bevissthet 
omkring sykefraværsoppfølging.  
 
Det er tett oppfølging av sykefraværsutvikling, og samarbeidet om «forsterket innsats» 
fortsetter for å redusere sykefravær fortsetter i prioriterte klinikker (Drammen sykehus, KIS og 
PHR). 
 

3.4 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML) 

 
 
Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og 
avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT, dette 
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2019 Lang 2019 Kort Plan 2018 Total

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2017 2 289 2 399 2 294 2 031 2 321 2 477 3 019 2 611 2 130 1 928 1 918 2 263
2018 2 164 2 202 2 780 2 332 2 072 2 607 3 648 3 009 3 176 2 797 2 706 3 005
2019 2 507 2 993 3 081 2 456 3 113 3 479 3 825 3 439 0 0 0 0
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gjelder spesielt for timelønnede vikarer og innleide. Regelsett og dispensasjoner må registreres 
og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås. Dette gjelder både faste og midlertidige 
ansatte.  
 

 
 
AML brudd prosentvis av vakter, viser AML bruddene som en prosent av antall vakter i 
klinikken. Når vi fordeler AML-bruddene på antall vakter, er klinikkene mer sammenlignbare, 
uavhengig av størrelse.  
 
I Vestre Viken er det en økning på 0,07 prosentpoeng når vi sammenligner august 2019 med 
august 2018. I Prehospitale tjenester skyldes det høye antall med AML-brudd primært en feil i 
GAT, som medfører brudd ved utrykning. Dette kan videre gi følgefeil som medfører flere brudd 
på andre bruddtyper. Dette er en systemfeil som ligger utenfor Vestre Viken, og treffer også 
andre helseforetak. Det er meldt til Sykehuspartner, som jobber med å finne en løsning.  
 
På de somatiske klinikkene rapporteres det at bruddårsakene er knyttet til høy aktivitet. Det er 
behov for spesifikk kompetanse, og det har vært en krevende sommerferieavvikling på 
sengepostene. Det har vært for få vikarer til å dekke opp for ledige vakter og ubesatte stillinger.  
 

4. HMS indikatorer    
4.1 H1-verdi: Fraværsskadefrekvens 

 
 

Tertial Snitt 
16 T1-17 T2-17 T3-17 Snitt 

17 T1-18 T2-18 T3-18 Snitt 
18 T1-19 T2-19 

Antall 
skadde  16 7 14  12 9 5  9 6 
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H1 2,0 4,6 2,2 4,0 3,6 3,5 3,1 1,4 2,7 2,5 2,0 

HSØ 3,3    3,7    4,2   
 
Fraværsskadefrekvens (H1-verdi) er et mål på arbeidet med å skape sunne og trygge 
arbeidsplasser. Indikatoren viser antall fraværsskader per million arbeidstimer.  
I siste tertial har det vært 1 fraværsskade etter vold/utagerende atferd, 3 etter eksponering for 
gass (Ambulanse på oppdrag) og 2 fraværsskader etter overbelastning. 
 

4.2 HMS-hendelser 

 
*2. tertial 19 er data utenom juli og august pga manglende sykefraværstall. 
 
Indikatoren viser antall registrerte HMS-hendelser per netto månedsverk i perioden. Utviklingen 
av indikatoren sier noe om utviklingen av meldekulturen i foretaket.  
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4.3 Vold og trusler 

Kolonne1 
1. 

tertial 
2016 

2. 
tertial 
2016 

3. 
tertial 
2016 

1. 
tertial 
2017 

2. 
tertial 
2017 

3. 
tertial 
2017 

1. 
tertial 

18 

2. 
tertial 

18 

3. 
tertial 

18 

1. 
tertial 

19 

2. 
tertial 

19 

Vestre Viken 7,4 7,4 5,0 8,5 10,0 7,1 7,2 10,8 16,5 13,0 12,3 
Drammen 
sykehus 2,4 1,2 3,1 1,0 0,4 1,6 2,2 2,0 2,9 2,9 0,7 

Bærum 
sykehus 2,1 2,7 1,2 2,4 2,0 5,6 1,5 5,8 4,7 4,6 7,1 

Ringerike 
sykehus 2,1 1,9 0,5 1,6 1,9 1,0 0,5 1,8 1,0 2,0 2,1 

Kongsberg 
sykehus 0,0 0,0 0,0 2,7 2,1 0,9 2,9 2,2 1,0 2,8 0,0 

KIS 0,0 0,6 0,5 0,0 0,7 0,0 0,6 0,7 0,0 1,2 0,0 
PHR 24,9 25,8 15,1 29,9 37,1 23,2 25,2 36,0 62,7 44,3 43,4 
PHT 0,0 0,0 4,6 3,6 2,0 3,5 6,2 13,0 2,6 12,1 7,2 
KMD 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,9 
VV utenom 
PHR 1,4 1,1 1,7 1,3 1,0 1,9 1,6 2,9 2,2 3,1 2,4 

*2.tertial 19 mangler data fra juli og august pga netto månedsverk ikke er klart enda. 
 
Indikatoren viser antall rapporterte tilfeller av vold, trusler og utagerende atferd pr. 1000 netto 
månedsverk i perioden. Antall rapporterte hendelser de siste årene har økt, særlig i PHR. 
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5. Eksterne tilsyn  
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. I 2.tertial 
2019 har det vært ett tilsyn fra Mattilsynet. Fylkesmannen i Oslo og Viken har startet et tilsyn 
knyttet til såkalte «utlokaliserte pasienter», dvs. pasienter som på grunn av plassmangel legges 
på annen avdeling enn den avdelingen de primært hører hjemme på. Dette er et 
landsomfattende tilsyn som gjennomføres av Fylkesmennene. De somatiske sykehusene i Vestre 
Viken har registrert slike pasienter i en periode på 4 uker. Egenevaluering av behandlingen av 
disse pasientene skal oversendes Fylkesmannen innen 25.09.19. Det vil så bli utført tilsynsbesøk 
ved ett eller flere av våre sykehus i 2.-5. desember 2019. 
 
Tilsyn følges systematisk opp til de er lukket. Noen tidligere tilsyn er avsluttet ved lukking av 
avvik/pålegg i løpet av perioden. Det henvises til vedlagte oversikt over status for tilsynene i 2. 
tertial 2019. 
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2.tertial 2019 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

Utførte/pågående tilsyn 2.tertial. 
16.05.2019 19/04640 Mattilsynet Bærum sykehus, 

hovedkjøkken 
1  Fareanalyse av friske spiseklare vegatabiler må 

ferdigstilles. Rutiner for tilbaketrekking av friske 
spiseklare vegetabiler mangler. Alle friske 
spiseklare vegetabiler må tas med i 
produktgrupper.  
 

Tilsyn utført 23.05.19 
Frist for å oppfylle varsel om pålegg 16.09.19 
 
 
 
 

1.02.2019 19/00676 Fylkesmannen 
i Oslo og Viken 

   Tilsyn med helsefortakets spesialisthelsetjenester 
til utlokaliserte pasienter («pasienter på annen 
avdeling enn primæravdelingen for fagområdet 
pga. plassmangel»). Ledd i landsomfattende tilsyn. 

Registrering gjennomført i juni/juli. Egenvurderingsskjemaer 
skal sendes Fylkesmannen innen 25.09.19. Tilsynsbesøk vil 
finne sted 2.-5. desember 2019.  

Tidligere tilsyn ikke lukket. 

29.08.2017 17/00167-3 Drammen 
brannvesen 

Drammen  2 Handlingsplan for sprinkelanlegg Arbeides med og oversendes brannvesenet når den 
foreligger 
branntettinger må kontinuerlig kontrolleres. 
Status 

14.12.2018 17/02738-19 Infratek Ung.psykiatrisk 
Bærum BUP 

5 1 Ansvarsfordelingen mellom eier og leietaker. 
Tilstrekkelig kaplinger og høy temperatur i 
serverrom 

Oversendt tilsvar. Avventer tilbakemelding 

Tidligere tilsyn lukket 

Uke 47 17/02998-11 DSB Vestre Viken 1 2 1. Manglende risikovurdering på 
fremdriftsplanen for forskriftsmessig 
strømforskyning VVHF 2016-2026. 

 
Avvik lukket. 
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2.tertial 2019 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

2. Ekstern rapport etter internkontrollene legges 
i Lydia, uoversiktlig og vanskelig å se at alle 
rom er sjekket ut eller ikke gitt avvik. Vanskelig 
å ta ut statistikk, rapporter, sporbarhet. 

3. Helseforetakets interne revisjoner er 
hendelses baserte og/eller etter ønske. 

19.09.2018 18/00755-6 Arbeidstilsynet Gol 
ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

6  4. Vold og trussel om vold-kartlegging, 
risikovurdering, tiltak og plan 

5. Vold og trussel om vold – opplæring 
6. Biologiske faktorer, risikovurdering, tiltak og 

plan. 
7. Manuelt arbeid, risikovurdering, tiltak o plan. 
8. Risikovurdering i samarbeid med BHT lege for 

behov for helsekontroller av 
ambulansearbeidere 

9. Bedriftshelsetjenesten, plan for bistand der 
BHR lege har vurdert behov for helsevurdering 
av eksponering for biologiske faktorer og 
nattarbeid.. 

 

 
 
 
Alle pålegg er lukket nå. 20.09.2018 18/00755-10 Arbeidstilsynet Nesbyen 

ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

6  

11.10.2018 18/00755-4 Arbeidstilsynet Sigdal 
ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

6  

18.10.2018 18/00755-7 Arbeidstilsynet Rødberg 
ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

5  

30.10.2018 18/00755-5 Arbeidstilsynet Drammen 
ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

5  

13.11.2018 18/00755-3 Arbeidstilsynet Modum 
ambulansestasjon, 
klinikk PHT 

5  
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 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 2.tertial 2019 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

04.04.2019 16/02449 Fylkesmannen 
i Oslo og Viken 

Drammen sykehus 3 1 1. Virksomhetens miljørisikovurdering etterlever 
ikke kravene I forskriften (gjentagende avvik 
fra tilsyn i 2018) 

2. Virksomhetens beredskap er ikke forankret i 
en miljørisikovurdering 

3. Virksomheten fører ikke avvik ved uønskede 
hendelser som ut bedres umiddelbart 

Anm: Skriftlig rutine for kontroller og tømming av 
vann i ringmur kan bli bedre. 

Tilbakemelding fra Fylkesmannen i Oslo og Viken er mottatt 
og pålegg er lukket 
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Bakgrunn  
Helse Sør-Øst har vedtatt en regional eiendomsstrategi med ti målområder. Vestre Viken sin 
eiendomsstrategi er en plan for å nå de regionale målområdene.  
 
Saksutredning  
Eiendom er et område som krever langsiktighet for å få til strategisk eiendomsforvaltning og 
gode vedlikeholdsplaner. Formålet med all eiendomsvirksomhet er at ansatte og pasienter skal 
ha funksjonelle bygg med god kvalitet, og at dette er en forutsetning for god pasientbehandling 
og god helse for våre ansatte.  
 
Vestre Viken har siden starten i 2009 arbeidet med å utvikle en egnet eiendomsmasse som 
ramme for god pasientbehandling. Dette har resultert i store prosjekter som Nytt sykehus i 
Drammen (NSD) og BRK-programmet. Det har også resultert i en effektivisering ved at 
eiendomsmassen samlet sett er redusert med nesten 10% på 10 år.  
 
Med denne nye eiendomsstrategien vil Vestre Viken få et planverk for hele eiendomsmassen, og 
ikke bare NSD og BRK. Det er ca 77.000 m2 med eiendomsmasse som det nå vil bli laget 
arealbruksplaner for ved hjelp av samme metode som er brukt ved NSD og BRK. Dette vil igjen 
føre til en oppdatert avhendingsplan, og bedre og mer langsiktige vedlikeholdsplaner.  
 
Vestre Viken skal drive vedlikehold som bedrer og ivaretar byggenes tilstand. Gjennom 
programmer som BRK får eiendomsmassen et nødvendig løft i tilstanden. For å opprettholde 
den ønskede tilstanden legger den regionale økonomiske langtidsplan opp til et normtall på 
250kr/m2 for løpende vedlikehold. Eiendomsstrategien legger opp til at Vestre Viken skal 
tilstrebe å nå dette vedlikeholdsnivået. 
 
For hovedlokasjonene i Vestre Viken legger eiendomsstrategien opp til denne overordnede 
vedlikeholdsstrategien: 

• Drammen. Det er i perioden 2012-2016 investert om lag 360 Mnok. Dette var 
hovedsakelig for å ha nok kapasitet og utstyr til å overta pasientbehandling fra OUS i 
henhold til hovedstadsprosessen. Det ble også investert i nødvendig oppgradering etter 
et stort vedlikeholdsetterslep.  
Drammen sykehus skal i perioden frem til NSD står ferdig ha et minimum av løpende 
vedlikehold for å ha en sikker og stabil drift. 

• Blakstad. Det er i perioden 2016-2018 investert om lag 120 Mnok. Dette for å ha nok 
kapasitet til å flytte driften fra Lier sykehus til Blakstad. Det ble også investert for å løfte 
tilstandsgrad etter vedlikeholdsetterslep.  
Blakstad sykehus skal i perioden frem til NSD står ferdig ha et minimum av løpende 
vedlikehold for å ha en sikker og stabil drift.9 

• Bærum-, Ringerike- og Kongsberg. BRK-programmet gjennomføres med en ramme på 
1.600 Mnok for å løfte tilstandsgrad etter vedlikeholdsetterslep, og for å gi rom for 
høyere behandlingskapasitet.  
BRK sykehusene skal i tillegg ha løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden på 
bygningsmassen. 

• DPS, BUP og ARA. Etter at arealbruksplanen er vedtatt skal det lages prosjekter for å 
håndtere vedlikeholdsetterslep.  
Samtidig skal det være løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden på 
bygningsmassen. 

• Øvrig bygningsmasse. Etter at arealbruksplanene er vedtatt skal det lages prosjekter 
for å håndtere vedlikeholdsetterslep.  
Øvrig bygningsmasse skal i tillegg ha løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden 
på bygningsmassen. 
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For å understøtte strategien legges det opp til at kostnader innen forvaltning, drift og 
vedlikehold registreres etter en standardisert og ensartet metode. Det stilles krav til separat 
kostnadsregnskap for eiendomsvirksomheten. Dette gir muligheter for å sammenligne 
driftskostnader og aktivt drive et forbedringsarbeid. 
 
Kostnadene ved arealbruk må være synlige både for den som drifter arealene og den som 
benytter dem. Økt bevissthet om kostnadene bidrar til riktige beslutninger om arealbruk. 
Arealene registreres derfor på en ensartet måte og lagres i en felles nasjonal database.  
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør mener at Vestre Viken har lagt ned et stort arbeid i få langsiktige 
løsninger for sykehusdriften gjennom prosjektene Nytt Sykehus i Drammen og Vedlikehold og 
Oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg.  
 
Med denne nye eiendomsstrategien vil Vestre Viken lage langsiktige arealplaner også for øvrig 
bygningsmasse som innbefatter psykisk helse og rus, ambulansestasjoner og lokaler til ledelse 
og staber.  
 
Eiendomsstrategien vil gi foretaket en eiendomsmasse som er dimensjonert for fremtiden. Den 
vil gi grunnlag for bedre beslutninger om hva foretaket skal eie eller leie av arealer, og den vil gi 
langsiktige vedlikeholdsplaner.  
 
Eiendomsstrategien legger til rette for at HMS bli godt ivaretatt. Noe som igjen er en 
forutsetning for god pasientbehandling.  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar eiendomsstrategien for 
Vestre Viken, og at denne vil bli rullert årlig i forbindelse med økonomisk langtidsplan.  
 
 
Vedlegg: 
 

1. Eiendomsstrategi for Vestre Viken  
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Utviklingsplan / 
strategiplan 2019-

2022 

Verneplaner 

Arealbruksplaner 

Vedlikeholdsplaner 
Eiendomsstrategi 

Avhendingsplan 

 
Innledning 
 
Vestre Vikens eiendomsstrategi er et overordnet styrende dokument som favner all 
eiendomsvirksomhet i helseforetaket. Den og baseres på Vestre Vikens utviklingsplan, regional 
eiendomsstrategi og oppdrag/bestilling til helseforetaket. Eiendomsstrategien er bygget på de ti 
målene som er vedtatt i den regionale eiendomsstrategien.  
 
Strategien skal være fremoverlent og langsiktig med gjennomføringskraft og oppdateres årlig 
sammen med økonomisk langtidsplan. 
 
Vestre Viken skal drive forsvarlig vedlikehold som bedrer og ivaretar byggenes tilstand. 
Samtidig skal byggene være funksjonelle, og kunne tilpasses endrede behov i 
kjernevirksomheten.  
 
For å understøtte strategien legges det opp til at kostnader innen forvaltning, drift og 
vedlikehold registreres etter en standardisert og ensartet metode. Det stilles krav til separat 
kostnadsregnskap for eiendomsvirksomheten, som rapporteres årlig etter kontooppsettet i 
NS3454 (Norsk Standard). Det gir gode muligheter for å sammenligne driftskostnader og aktivt 
drive forbedringsarbeid. 
 
Kostnadene ved arealbruk må være synlige både for den som drifter arealene og den som 
benytter dem. Økt bevissthet om kostnadene bidrar til riktige beslutninger om arealbruk. 
Arealene registreres på en ensartet måte og lagres i en felles nasjonal database. Dette danner 
grunnlag for beregning av intern husleie, som igjen kan benyttes som insitament for effektiv 
arealbruk 
 
  

Figur 1- Overordnet planverk for eiendomsområdet 



 

3 
 

 
Om eiendommene til Vestre Viken 
 
Vestre Viken eier og leier 311.000 m2 med bygg lokalisert på hovedlokasjonene Drammen, 
Bærum, Ringerike, Kongsberg og Blakstad samt en hel del lokasjoner innen psykisk helse og rus. 
I tillegg kommer ambulansestasjoner og administrative lokaler. 27.000 m2 er leid areal.  
 

 
Figur 2- Antall m2 per hovedlokasjon 

Vestre Viken er et av de helseforetakene som har dårligst tilstandsgrad på bygg og eiendommer. 
Denne tilstandsgraden vil bli forbedret gjennom de store prosjektene for Nytt sykehus i 
Drammen (NSD) og Utvikling og Oppgradering av Bærum-, Ringerike- og Kongsberg sykehus 
(BRK).  
 

 
Figur 3- Tilstandsgrad for eiendommene til helseforetakene fra 2017 

 86 454  

 60 736  
 33 940  

 19 790  

 32 840  

 53 133  

 5 140   19 271  Drammen

Bærum

Ringerike

Kongsberg

Blakstad

DPS, BUP, ARA

Ambulansestasjoner

Resten

RHF HF Vurdert Areal Samlet 
VTTG

TG

Helse Midt-Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF 235 199                1,56                 TG 2
Helse Nord-Trøndelag HF 104 526                1,31                 TG 1
St. Olavs Hospital HF 350 357                1,16                 TG 1

Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 58 391                  1,74                 TG 2
Helse Finnmark HF 46 117                  1,75                 TG 2
Nordlandssykehuset HF 183 898                0,87                 TG 1
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 255 144                1,58                 TG 2

Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF 256 024                1,44                 TG 1
Oslo universitetssykehus HF 843 595                1,78                 TG 2
Sørlandet sykehus HF 244 194                1,53                 TG 2
Sunnaas sykehus HF 27 795                  1,47                 TG 1
Sykehuset i Vestfold HF 156 310                0,98                 TG 1
Sykehuset Innlandet HF 335 079                1,39                 TG 1
Sykehuset Østfold HF 177 884                1,01                 TG 1
Sykehuset Telemark HF 166 282                1,23                 TG 1
Vestre Viken HF 280 182                1,73                 TG 2

Helse Vest RHF Helse Bergen HF 417 807                1,35                 TG 1
Helse Fonna HF 136 343                1,82                 TG 2
Helse Førde HF 88 829                  1,38                 TG 1
Helse Stavanger HF 175 244                1,41                 TG 1
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Eiendomsstrategi 
2019 - 2022 

 
Ved å gjennomføre tiltak innen ti målområder sikrer helseforetaket at den samlede eiendomsmassen 
forvaltes, driftes og vedlikeholdes i tråd med eiendomsfaglige råd og regional eiendomsstrategi.  
 

Mål Tiltak 
Eiendomsmassen skal utvikles og 
tilpasses i tråd med foretakenes 

utviklingsplaner 

• Ferdigstille fire arealbruksplaner slik at foretaket 
har en samlet langsiktig eiendomsplan 

 
Pasientsikkerhet og ansattes 

arbeidsmiljø skal ha høy prioritet 

• Videreutvikle spørreundersøkelser for ansatte og 
pasienter 

• Inkludere brukerutvalget enda mer i 
planleggingen av byggeprosjekter 

Arbeidskriminalitet og sosial 
dumping skal bekjempes 

• Styrke kompetansen innen etisk handel 
• Følge opp at entreprenører forebygger sosial 

dumping og arbeidslivskriminalitet 
Miljø- og klimaarbeidet innen 
eiendomsforvaltningen skal ha 

tydelige mål 

• Arbeide med å implementere gode miljøtiltak i 
byggene 

 
Effektivisering av eiendomsområdet 

og rasjonell arealbruk 

• Avhendingsplan oppdateres i henhold til vedtatte 
arealbruksplaner 

• Langsiktige vedlikeholdsplaner etableres som 
også dekker vernede bygg 

• Vestre Viken skal være aktive innen benchmark 
på eiendomsområdet 

 
Kostnader for eiendomsvirksomheten 

skal holdes på et anerkjent nivå 

• Presentere årlig regnskap for eiendomsområdet 
basert på NS 3454 

• Arbeide aktivt med å finne beste praksis og gode 
nøkkeltall for eiendomsvirksomheten 

 
 
 

Det skal utføres tilstandsbasert 
vedlikehold 

• Etter at arealbruksplanene er vedtatt lages det 
planer for å håndtere vedlikeholdsetterslep 

• Vedlikeholdsplaner skal sikre en samlet leveranse 
til sykehusene for bygg, IKT, grunnutrustning og 
medisinsk teknisk utstyr 

• Helseforetaket skal planlegge for løpende 
vedlikehold på det nivå som Helse Sør-Øst har 
fastsatt 

• Det skal være en plan for vedlikehold av vernede 
bygg 

 
Digitalisering av 

eiendomsforvaltningen 

• Arbeide for at Helse Sør-Øst / NSD leverer BIM-
modell integrert med FDV system 

• Utvikle en delplan for implementering av slimBIM 
integrert med FDV i øvrig bygningsmasse 

Profesjonalisering av byggherrerollen 
 

• Prosjektdirektiv benyttes for alle byggeprosjekter 

 
Bruk av Sykehusbygg 

 

• Invitere Sykehusbygg til å dele kunnskap og 
erfaringer 

• Arbeide for at Helse Sør-Øst etablerer et regionalt 
lederforum for eiendomsområdet 
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Mål 1: Sykehusbyggene skal være funksjonelle og tilpasset sitt 
formål. Eiendomsmassen skal utvikles og tilpasses i tråd med 
foretakenes utviklingsplaner og endrede behov i 
pasientbehandlingen 
 
Konkretisering av målområdet 
For å understøtte måloppnåelse er det viktig med tverrfaglige planleggingsprosesser mellom 
eiendomsvirksomheten og medisinskfaglige miljøer.  
Foretakenes utviklings- og økonomiplaner skal legges til grunn for foretakets arealplanlegging, 
vedlikeholdsplaner og driftsopplegg for eiendommene. 
Eiendomsvirksomheten skal delta i arbeidet med utviklingsplaner slik at planene understøtter 
god utnyttelse av byggene og begrenser behovet for nybygging. 
Arealplanlegging av eksisterende bygg må foretas for å utnytte arealene maksimalt til klinisk 
virksomhet og for å frigjøre overskuddsareal. 
Verdibevaring og tilpasning av eksisterende bygg skal prioriteres framfor planlegging av 
nybygg, der hvor dette er mulig. Det skal arbeides for å bruke eid areal best mulig, og dermed 
redusere behovet for innleid areal.  
Alle bygg planlegges med universell utforming. 
 
Dagens situasjon 
Vestre Viken har gjennom arbeidet med prosjektene Nytt sykehus i Drammen (NSD) og Utvikling 
og Oppgradering av Bærum-, Ringerike- og Kongsberg sykehus (BRK) fremskrevet behov og 
kapasiteter slik at det er vedtatte langsiktige planer, som er under gjennomføring.  
 
Det som gjenstår er å lage tilsvarende langsiktige arealbruksplaner for resten av virksomheten. 
Dette innbefatter DPS, BUP og ARA samt ambulansestasjoner med totalt 77.000 
m2 bygningsmasse.  
 

Det er vedtatt langsiktige planer for sykehusstrukturen i 
foretaket. Hovedprosjektene NSD og BRK er dimensjonert i 
tråd med fremskrevne behov og kapasiteter.  

Det er iverksatt arbeider med å komplettere den langsiktige eiendomsstrategien i form av fire 
arealbruksplaner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arealbruksplaner 

Arealbruksplan for administrerende 
direktør, staber, og hoved-
administrasjon i klinikkene KIS, PHR, 
KMD og PHT.  

Arealbruksplan for Habiliterings-
senteret og Behandlingshjelpemidler, 
som ikke skal inn i NSD 

Arealbruksplan for DPSene, BUPA og ARA  
Det er allerede vedtatte planer for 
psykiatrisk sykehusvirksomhet, døgnplasser 
BUPA og seksjon for TSB-behandling ved 
bygging av NSD samt oppgradering av BRK. 
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Tiltak for eiendomsutvikling: 
• Ferdigstille fire arealbruksplaner slik at foretaket har en samlet langsiktig 

eiendomsplan 

Arealbruksplan for å understøtte 
den utviklingen som skjer innen 
Prehospitale tjenester, 
herunder ambulansestasjon for 
Drammen 
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Mål 2: Pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø, inklusiv 
tilrettelegging for universell utforming, skal ha høy prioritet 
 
Konkretisering av målområdet 
Eiendomsvirksomheten skal tilrettelegge og drifte slik at HMS-lovgivningen ivaretas for å sikre 
pasienter og ansatte. Det skal unngås at byggene påfører ansatte eller pasienter lidelser, skader 
eller senskader på grunn av ventilasjon, feil bruk av materialer eller andre feil. 
Godt arbeidsmiljø oppnås også ved godt vedlikehold, ryddighet og godt renhold.  
Opplevelse av byggene skal dokumenteres jevnlig med service- og spørreundersøkelser til 
pasienter og ansatte.  
Universell utforming av nybygg og ombygging av eldre bygg skal gjennomføres slik at tilgangen 
til byggene er lik for alle. 
Det skal gjennomføres årlige vernerunder i byggene i Vestre Viken med stedlig verneombud. I 
tillegg skal det gjennomføres årlige befaringer av byggene med brukerrepresentanter for å 
sjekke tilgjengeligheten for alle. 
I ombyggingsprosjekter skal stedlig verneombud være med i prosjektarbeidet og signere på 
eventuell byggesøknad til kommunen. 
Verneombud og brukerrepresentanter skal være representert i klinikkens KKU, og tillitsvalgte 
samt verneombud skal inviteres til månedlig samarbeidsmøte med klinikken. 
 
Dagens situasjon 
Intern service gjennomførte tidligere en fast årlig serviceundersøkelse blant ansatte. Denne er 
nå erstattet med en nasjonal spørreundersøkelse der vi samarbeider med flere av de største 
helseforetakene for å sammenligne oss på dette området. 
Byggeprosjektene er organisert slik at brukeravdelingen, lokalt verneombud og prosjektledelse 
arbeider sammen. Intern oppfølging viser at dette fungerer godt.  
 
I samarbeid med brukerutvalget har vi gjort befaringer på sykehusene med fokus på adkomst til 
sykehus og inngangspartiene. Konkrete forbedringstiltak er utført. En del av den eldre 
bygningsmassen har likevel utfordringer med hensyn til universell utforming. Alt som bygges 
nytt eller endres gjøres i tråd med gjeldende forskrifter. 
 

 
 
  

Tiltak for pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø: 
• Videreutvikle spørreundersøkelser for ansatte og pasienter 
• Inkludere brukerutvalget enda mer i planleggingen av byggeprosjekter 
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Mål 3: Arbeidskriminalitet og sosial dumping skal bekjempes. 
Kravene til etisk handel i Helse Sør-Øst RHF skal være førende 
 
Konkretisering av målområdet 
Eiendomsvirksomheten skal etterleve foretaksgruppens etablerte retningslinjer for etisk handel. 
Det er et særskilt ansvar å forebygge muligheter for sosial dumping og bekjempe 
arbeidslivskriminalitet. Krav for å hindre dette må settes til samarbeidspartnere i alle ledd. 
Eiendomsvirksomheten, HMS-avdelingen og Innkjøpsavdelingen skal jobbe aktivt med innføring 
av påserollen ved bruk av innleid arbeidskraft.  
Påserollen innebærer at hovedleverandør/bestiller skal foreta nødvendige skritt for å 
undersøke og om nødvendig følge opp, at entreprenører/underleverandører nedover i 
kontraktskjeden tilbyr lønns- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjøringsvedtak. 
Alle som utfører bygge- og anleggsarbeid i Vestre Viken sine lokaler skal registreres inn og ut 
med navn og tid hver dag.  
Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal i tillegg sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- 
og anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. 
 
Dagens situasjon 
Vestre Viken har rutiner som dekker dette målområdet godt, men rutiner og kompetanse kan 
forbedres.  
 

 
 
 
 
  

Tiltak for arbeidskriminalitet og sosial dumping: 
• Styrke kompetansen innen etisk handel 
• Følge opp at entreprenører forebygger sosial dumping og arbeidslivskriminalitet 
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Mål 4: Miljø- og klimaarbeidet innen  eiendomsforvaltningen skal ha 
tydelige mål og måloppnåelsen skal kunne dokumenteres 
 
Konkretisering av målområdet 
Eiendomsvirksomheten skal drive aktivt miljøarbeid. Rapporten «Miljø- og klimatiltak innen 
bygg og eiendomsforvaltning i spesialisthelsetjenesten», behandlet i HSØ RHF styret den 19. 
desember 2013, skal være førende. Byggene og virksomheten skal ikke forurense jord, luft eller 
vann. Kravene for å kunne registrere CO2-belastning skal tilfredsstilles.  
Eiendomsforvaltningen skal bidra med datagrunnlag til samlet miljørapportering for 
virksomheten, og gjennom tiltak støtte opp under «det grønne skifte» for å oppnå bærekraftige 
bygg. 
Eiendomsforvaltningen skal gjennomføre nybygg, ombyggings– og vedlikeholdsprosjekter i 
henhold til miljøprogram for byggeprosjekter, og en miljøoppfølgingsplan som stiller krav til 
ivaretagelse av miljøet for alle fasene i byggeprosjektene med tilhørende tiltak som skal 
gjennomføres og dokumenteres. Byggherre, prosjektledere og entreprenører plikter gjensidig å 
ta hensyn til dette dokumentet slik at miljøtiltakene i miljøoppfølgingsplan følges opp. 
 
Dagens situasjon 
Det er utviklet og iverksatt et miljøprogram og en oppfølgingsplan for eiendomsområdet.  
Programmet er forankret i Vestre Viken sin miljøpolitikk og er et miljøprogram for planlegging 
av bygg og ivaretagelse av miljøaspekter i gjennomføringen av byggeprosjekter. 
Miljøprogrammet har følgende hovedtemaer:  

- For konsept- og prosjekteringsfase: temaer som friluftsliv, jord- og skogbruk, 
kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde og estetikk.  

- For gjennomføringsfase: temaer som klimagassutslipp og energi, materialbruk, 
avfallhåndtering, transport, innemiljø og utslipp og forurensning,  

 
Det er avsatt noen midler årlig til miljøtiltak. Dette har blant annet resultert i etablering av sikre 
sykkelparkeringer ved sykehusene som skal stimulere til økt bruk av sykkel til og fra jobb. Det 
arbeides med å etablere bedre sorteringsløsninger for avfall i sykehusene.  
 

 
 
 
  

Tiltak for miljø- og klimaarbeid: 
• Følge opp miljøprogrammet i byggeprosjektene 
• Arbeide med å implementere gode miljøtiltak i byggene 
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Mål 5: Det skal arbeides kontinuerlig med  effektivisering av 
eiendoms- virksomheten og for rasjonell arealbruk. Arbeid og 
tilstand skal dokumenteres gjennom bruk av klassifiseringssystemet 
for sykehusbygg og rapporteres  jevnlig til nasjonal database 
 
Konkretisering av målområdet 
Effektiv arealbruk og kostnader for eiendomsvirksomhet (kostnader per kvadratmeter) skal stå 
i forhold til hvilken virksomhet arealene benyttes til og hvilket virksomhetsvolum som utføres. 
En enkel form for monitorering og bruk av KPI-er skal utvikles.  
Eiendomsvirksomheten skal arbeide systematisk for å innføre beste praksis og felles 
arbeidsprosesser sammen med andre helseforetak. Standardisering og gjenbruk av gode 
løsninger skal prioriteres. Det skal også foretas sammenligninger mot ekstern beste praksis, som 
for eksempel Nettverk for Næringseiendom (NfN), der det er en egen undergruppe for 
helseforetak. 
Klassifiseringsstandarden for sykehusbygg skal benyttes som grunnlag for arealoversikter. 
Arealklassifiseringene skal oppdateres årlig i FDV-systemet til Vestre Viken og hvert 4 år i 
nasjonal database. Neste oppdatering i nasjonal database er i 2019. 
Eiendomsvirksomheten skal jevnlig vurdere hvor hensiktsmessig bygningsmassen er og 
oppdatere avhendingsplan hvert år som underlag for Økonomisk langtidsplan (ØLP) og årlig 
budsjettbehandling. Utarbeidelse av arealbruksplaner for Vestre Viken sin bygningsmasse gir 
retningslinjer i dette arbeidet. 
 
Dagens situasjon 
Helseforetakene har god oversikt over hvordan bygningsmassen brukes ved bruk av 
klassifiseringssystemet. Vestre Viken oppdaterer årlig denne informasjonen. Den er nyttig i 
eiendomsforvaltningen for å se på forskjeller i arealbruk mellom sykehus, planlegge nye 
løsninger og se på arealbruk opp mot aktivitet.  
 

 
Figur 4 Arealfordeling etter klassifiseringssystemet for de fem sykehusene (DPS, BUP, ARA og ambulansestasjoner er ikke 
med) 

Vestre Viken har i perioden 2011-2019 effektivisert arealbruken med nesten 10%. I samme 
periode er det oppnådd en stor vekst i aktivitet. 

Arealtype Antall m2
% av sum 
areal

1A -Opphold, somatikk 31 811             14 %
1B -Opphold, psykiatri  og rus 10 242             5 %
2A -Undersøkelse og behandling, somatikk 32 305             15 %
2B -Undersøkelse og behandling, psykiatri  og rus 3 805                2 %
3 -Medisinsk service 7 028                3 %
4 -Ikke medisinsk service 19 991             9 %
5 -Administrasjon 13 716             6 %
6 -Personalservice 6 679                3 %

7 -Pasientservice 4 470                2 %
8 -Undervisning og forskning 2 027                1 %
9 -Tekniske arealer 19 152             9 %
10 -Trafikkarealer 60 855             28 %
11 -Utomhus 1 421                1 %
12 -Ikke i  bruk 7 711                3 %
Sum 221 211           100 %
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Figur 5 Utvikling av totalt areal i Vestre Viken 

Det betyr at aktivitet per m2 er ytterligere forbedret i perioden. I nasjonale statistikker er det lite 
analyser på areal opp mot aktivitet. Benchmark, som er utført de siste årene i regi av Intern 
service, viser at vi har en aktivitet i forhold til arealbruk som er på nivå med Ahus og Sykehuset i 
Østfold selv om vi er et flersykehusforetak.  
 
Vestre Viken fortsetter med arealeffektivisering. Den store strukturendringen inntreffer i 2025 
når dagens Blakstad- og Drammen sykehus avvikles.  
De områdene som det nå arbeides med, og som gir mulighet for ytterligere arealeffektivisering, 
er de avdelingene og funksjonene som ligger utenfor hovedsykehusene. Det blir levert fire 
arealbruksplaner som sammen med vedtatte planer for NSD og BRK gir en helhetlig plan for 
Vestre Viken: 

- Arealbruksplan Sentrale staber og tverrgående klinikkers staber 
- Arealbruksplan for Behandlingshjelpemidler og Habiliteringssenteret 
- Arealbruksplan DPS/BUP/ARA 
- Arealbruksplan ambulansestasjoner 

 
Det er et viktig i arbeidet med arealbruksplanene å få til en mer effektiv struktur enn i dag, og 
sørge for at de enkelte fagområdene har en riktig arealbruk.  
 

Når arealbruksplanene er ferdigstilt og vedtatt vil det bety en 
oppdatert avhendingsplan, endrede bestillinger for 
innleie/utleie av eiendom og oppdaterte vedlikeholdsplaner 

for den eiendomsmassen vi skal eie langsiktig. 
 
Det arbeides nå med avhending av følgende eiendommer i Vestre Viken: 

- Drammen sykehus 
- Blakstad sykehus 
- Tre sykehusbarnehager ved Bærum sykehus 
- Hybelbygg ved Ringerike sykehus 

 

 

Tiltak for effektivisering av eiendomsområdet og rasjonell arealbruk: 
• Avhendingsplan oppdateres i henhold til vedtatte arealbruksplaner 
• Langsiktige vedlikeholdsplaner, som også dekker vernede bygg, etableres 
• Vestre Viken skal være aktive innen benchmark på eiendomsområdet 

Avhendingsplan 
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Mål 6: Kostnader for eiendomsvirksomheten skal holdes på et 
anerkjent nivå, basert på beste praksis. Eiendomsrelaterte 
kostnader skal rapporteres årlig og strukturert etter kontoplan for 
livsløpsstandard, NS 3454 
 
Konkretisering av målområdet 
Arealenes betydning for de samlede driftskostnadene skal synliggjøres gjennom standardisert 
rapportering for eiendomsvirksomheten. Drifts- og kostnadsdata skal rapporteres i henhold til 
definerte standarder. Kostnader registreres i henhold til LCC-standarden 3454. Årlig 
kostnadsregnskap for eiendomsvirksomheten skal utarbeides. 
Det skal tilrettelegges for kostnads- og ytelsessammenligninger for eiendomsvirksomheten 
mellom foretakene i foretaksgruppen. Eiendomsvirksomheten skal arbeide systematisk for å 
innføre beste praksis og felles arbeidsprosesser på tvers av foretakene. Standardisering og 
gjenbruk av gode løsninger skal prioriteres. Det skal også foretas sammenligninger mot ekstern 
beste praksis. Basert på disse målingene og sammenligningene skal det etableres normer for 
ytelse og kostnader, samt defineres beste praksis for regionen. 
 
Dagens situasjon  
Helseforetaket er nå medlem i Nettverk for Næringseiendom der det er en egen gruppe for 
helseforetak. I nettverket blir det jobbet aktivt med standardisering og gjenbruk av gode 
løsninger for å finne beste praksis, samtidig som det foretas kostnads- og 
ytelsessammenligninger mellom foretakene for å kunne finne gode nøkkeltall. 
 
 

 
 
 
  

Tiltak for kostnadsføring 
• Presentere årlig regnskap for eiendomsområdet basert på NS 3454 
• Arbeide aktivt med å finne beste praksis og gode nøkkeltall for 

eiendomsvirksomheten 
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Mål 7: Det skal drives tilstandsbasert vedlikehold.  Tilstanden for 
det enkelte bygg eller bygningskompleks som utgjør primærbyggene 
i helseforetaket, skal tilfredsstille minimumskravene i henhold til 
tilstandsklassifisering etter NS 3454 
 
Konkretisering av målområdet 
Vurderinger av vedlikeholdsbehovet skal inngå i underlaget for prioriteringer i økonomisk 
langtidsplan, årlig budsjettprosess og i løpende økonomiske dispensasjoner. Grunnlag for 
prioritering av større vedlikeholdsarbeider skal inneholde vurderinger knyttet til bygningenes 
fremtidige bruk, alder, tilstand og funksjonalitet.  
Det skal etableres langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner basert på tilstandsovervåkning og 
levesykluskostnader per bygg, samt krav i styringsparametere knyttet til teknisk 
minimumstilstand. Byggene tilstandsregistreres etter NS 3424 og følgende skal legges til grunn: 
-  vedlikeholdsplanene skal sikre at tilstanden ikke forringes  
- vedlikeholdsplanene skal sikre nødvendig oppgradering av bygningsmassen til den 

tilstand som er tilstrekkelig god for gjeldende og planlagt bruk 
- vedlikeholdsplanene skal være tilstandsbasert og utarbeides minimum for områder med 

tilstandsgrad 2 og 3 i henhold til NS 3424. Tilstandsgrad 3 i NS 3424 skal ikke 
forekomme, verken på delkomponent- eller aggregert nivå 

- der normbasert vedlikehold ikke er tilstrekkelig for å etablere forutsatt tilstandsgrad, må 
det etableres forslag til prosjekter for å oppgradere vedlikeholdsetterslep 

 
Dagens situasjon 
 

Vedlikehold er et todelt tema. Det ene er løpende 
vedlikehold og det andre er vedlikeholdsetterslep.  
Det løpende vedlikeholdet har som mål å opprettholde 

tilstanden i byggene slik at byggene har den samme tilstanden over tid.  I gjeldende regional 
økonomisk langtidsplan (sak 055/2019) heter det at «Et nivå (normtall) på kroner 250 per 
kvadratmeter per år er antatt å være tilstrekkelig for portefølje av sykehuseiendommer for å 
opprettholde teknisk tilstand og verdi. Dette forutsetter at det ikke er akkumulert etterslep.».  
 
Det andre forholdet er det historiske vedlikeholdsetterslepet.  Sykehusene har pådratt seg et 
betydelig vedlikeholdsetterslep fordi det ikke har vært gjort nok løpende vedlikehold i tidligere 
år. 
 
For å løse vedlikeholdsetterslepet har Vestre Viken satt i gang BRK-programmet som har som 
hovedmål å fjerne de dårligste tilstandsgradene i de tre sykehusene på Bærum, Ringerike og 
Kongsberg. 
 
BRK-programmet skal ikke bare gjennomføre de bygningsmessige arbeidene, men sørge for at 
endringer innen IKT, grunnutrustning og medisinsk teknisk utstyr koordineres med 
programmet. Programmet har ansvar for å planlegge dette sammen med stab Teknologi. Det 
tekniske programmet for BRK må oppdateres underveis blant annet som følge av nye og 
endrede IKT-prosjekter. 

Vedlikeholdsplaner 



 

14 
 

 
Figur 6 - Hovedinndeling i BRK programmet 

Tabellen viser hvordan arealet på de tre sykehusene konkret treffes av BRK programmet. Om lag 
en tredjedel av arealet får teknisk oppgradering. En tredjedel får både teknisk oppgradering og 
funksjonell ombygging, og en tredjedel (29.000 m2) berøres ikke av programmet.  I denne 
sammenheng er det viktig å poengtere at den nye delen av Ringerike sykehus og nye Nordfløy 
ved Bærum sykehus nå er 15 år gamle. Denne bygningsmassen trenger et riktig nivå på løpende 
vedlikehold slik at vi ikke utvikler dårlig tilstand i denne bygningsmassen.  
 
BRK-programmet sørger også for at sykehusene får større kapasitet i tråd med fremskrevet 
behov med blant annet flere MR/CT i sykehusene, flere operasjonsstuer og så videre. BRK-
programmet vil løfte tilstanden på sykehusene, men løpende vedlikehold er en forutsetning for å 
unngå at tilstanden blir dårligere. Siden programmet går over 10 år skal det utføres løpende 
vedlikehold parallelt.  
 
Basert på de fire arealbruksplanene vil det utarbeides vedlikeholdsplaner for å håndtere 
vedlikeholdsetterslep også for øvrig bygningsmasse. 
 
Vedlikeholdsstrategi: 

• Drammen sykehus. Det er i perioden 2012-2016 investert om lag 360 MNOK. Dette var 
hovedsakelig for å ha nok kapasitet og utstyr til å overta pasientbehandling fra OUS i 
henhold til hovedstadsprosessen. Det ble også investert i nødvendig oppgradering etter 
et stort vedlikeholdsetterslep.  
Drammen sykehus skal i perioden frem til NSD står ferdig ha et minimum av løpende 
vedlikehold for å ha en sikker og stabil drift. 

• Blakstad sykehus. Det er i perioden 2016-2018 investert om lag 120 MNOK. Dette ble 
gjort for å ha nok kapasitet til å flytte driften fra Lier sykehus til Blakstad. Det ble også 
investert for å løfte tilstandsgrad etter vedlikeholdsetterslep.  
Blakstad sykehus skal i perioden frem til NSD står ferdig ha et minimum av løpende 
vedlikehold for å ha en sikker og stabil drift. 

• Bærum-, Ringerike- og Kongsberg sykehus. BRK-programmet gjennomføres med en 
ramme på om lag 1.600 MNOK for å løfte tilstandsgrad etter vedlikeholdsetterslep, og for 
å gi rom for høyere kapasitet.  
BRK sykehusene skal i tillegg ha løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden på 
bygningsmassen. 

• DPS, BUP og ARA. Etter at arealbruksplanen er vedtatt skal det lages prosjekter for å 
håndtere vedlikeholdsetterslep.  
Samtidig skal det være løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden på 
bygningsmassen. 
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• Øvrig bygningsmasse. Etter at arealbruksplanene er vedtatt skal det lages prosjekter 
for å håndtere vedlikeholdsetterslep.  
Øvrig bygningsmasse skal i tillegg ha løpende vedlikehold for å opprettholde tilstanden 
på bygningsmassen. 

 
 
Helse og omsorgsdepartementet har utarbeidet 
landsverneplan for fredede og vernede bygninger. Planen er 
laget for å ta vare på staten sine kulturhistoriske 

eiendommer som utgjør en viktig del av vår felles historie og arv. 
Departementet har satt krav om at det skal utarbeides verneplan for hver eiendom som har 
bygninger med vernestatus. I tillegg så skal det utarbeides forvaltningsplaner for hver av de 
aktuelle bygningene. 
Forvaltningsplanene skal gi en omfattende beskrivelse av bygningen, hvordan den skal brukes 
og hvordan den skal ivaretas for at vernet opprettholdes. 
 
Vestre Viken har 13 fredede og 23 vernede bygninger. Det er utarbeidet forvaltningsplaner, som 
også inneholder vedlikeholdsplan, for hver av bygningene. Finansiering av dette vedlikeholdet 
vil inngå i arbeidet med økonomisk langtidsplan og årlige budsjetter.  
 

 
 
  

Tiltak for vedlikehold av bygg 
• Etter at arealbruksplanene er vedtatt lages det planer for å håndtere 

vedlikeholdsetterslep 
• Vedlikeholdsplaner skal sikre en samlet leveranse til sykehusene for bygg, 

IKT, grunnutrustning og medisinsk teknisk utstyr 
• Helseforetaket skal planlegge for løpende vedlikehold på det nivå som Helse 

Sør-Øst har fastsatt 
• Det skal være en plan for vedlikehold av vernede bygg 

Verneplaner 
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Figur 7 - Samvirke mellom planlegging og drift av bygg 

 
Mål 8: Arbeidet med digitalisering for å effektivisere eiendoms-
forvaltningen skal bygge på IKT-strategi for Helse Sør-Øst. 
Digitaliseringen skal legge til rette for bruk av 
bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i alle faser av byggets 
levetid og bidra til felles løsninger 
 
Konkretisering av målområdet 
Et vesentlig bidrag er innføring og tilrettelegging av en felles BIM-server hvor data kan lagres og 
hentes og hvor informasjonene finnes i sann tid. Det skal arbeides med 3D-modellering og 
lagring av data på felles server 
også for eksisterende bygg. Disse 
dataene skal kunne kobles til et 
felles FDV-system som blant 
annet kan benytte 
sensorteknologi til optimalisering 
og forenkling av 
arbeidsprosesser. 
For å oppnå gode effekter av 
digitalisering er det viktig at alle 
aktører arbeider for 
standardiserte løsninger. 
Forprosjekt NSD, regional 
utviklingsplan og bruk av 
bygningsinformasjons-
modellering (BIM) i prosjektering, 
bygging og bygningsmessig drift av sykehus er førende for valg av løsninger.  
 
Dagens situasjon 
Det er uttrykt en forventning til Vestre Viken fra andre helseforetak i regionen om at vi er aktive 
i å utvikle systemet for BIM integrert med FDV-systemet fordi vi har det neste store 
byggeprosjektet med NSD. NSD vil når det overleveres til drift ha en komplett datamodell basert 
på BIM. Integrasjonen med FDV system må utvikles og implementeres som en del av NSD 
prosjektet.  
 
For øvrige sykehus i Vestre Viken er det ikke realistisk å ha en komplett BIM modell med alle 
byggefagenes detaljer. Her bør det utvikles en strategi for å utvikle såkalte slimBim 
datamodeller. Slike modeller vil ha den viktigste bygginformasjon integrert med FDV systemet.  
 
For å få til en helhetlig forvaltning av bygg over tid må alle endringer som gjøres i byggene 
oppdateres i BIM modellen, og i FDV systemet. Dette krever at entreprenører og rådgivere 
leverer digitale oppdateringer av BIM modellene.  
 

 
 
 

Tiltak for digitalisering av eiendomsforvaltningen: 
• Arbeide for at Helse Sør-Øst / NSD leverer BIM-modell integrert med FDV system 
• Utvikle en delplan for implementering av slim BIM integrert med FDV i øvrig 

bygningsmasse 
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Mål 9: Eiere av byggeprosjekt i Helse Sør-Øst skal bidra til 
effektivisering av prosjekterings- og byggeprosesser ved økt 
standardisering og industrialisering. Videre skal eiere opptre som en 
profesjonell og tydelig byggherre og bestiller overfor utførende 
 
Konkretisering av målområdet 
Beslutningskompetanse og eierskap til prosjektene skal følge vedtatte beslutningsprosedyrer og 
eierskapslinjer i Helse Sør-Øst. Vestre Viken skal utøve sitt byggherreansvar i tråd med det 
ansvar som følger av å være en offentlig byggherre. Dette innebærer medansvar for utvikling av 
standarder, lover og regler samt opptre som en profesjonell og tydelig byggherre og bestiller 
overfor utførende. 
Helse, miljø og sikkerhet er et viktig byggherreansvar som må følges tett opp mot de krav og mål 
som settes. 
Vestre Viken skal utarbeide prosjektdirektiv i alle nybygg, ombyggings- og større 
vedlikeholdsprosjekter der oppdraget og ansvarsforhold er dokumentert. 
 
Dagens situasjon 
På bygge- og anleggsplasser må vi utfylle eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens 
sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt prosjekt 
og er forankret i byggherreforskriften. I våre byggeprosjekter er det i hovedsak utførende 
entreprenør som lager SHA-planen.  
 
Det utferdiges prosjektdirektiv for alle prosjekter i BRK-programmet. Prosjektdirektivet 
beskriver delegert fullmakt, rammer, ansvar og fremdriftsplan for prosjektet. Prosjektdirektiver 
bør i fremtiden brukes på alle byggeprosjekter i regi av Vestre Viken.  
 
 

 
 
 
  

Tiltak for profesjonalisering av byggherre: 
• Prosjektdirektiv benyttes for alle byggeprosjekter 
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Mål 10: I større prosjekter skal Sykehusbygg HF  benyttes til 
prosjektledelse. Gjennom  bruken av Sykehusbygg og annen 
samhandling skal Helse Sør-Øst bidra til erfaringsoverføring og 
kunnskapsbygging 
 
Konkretisering av målområdet 
Sykehusbygg HF skal benyttes i prosjektledelsen i alle prosjekter med antatt kostnad over 500 
millioner kroner. Dette gjelder for alle faser. Ved mindre prosjekter der Sykehusbygg HF ikke 
benyttes, skal prosjektledelse og prosjektgjennomføring skje etter vedtatte retningslinjer og 
standardiserte prosedyrer og kvalitetssystem i Helse Sør-Øst. Disse skal være avstemt med 
Sykehusbygg HF. I alle prosjekter skal det legges til rette for gjensidig erfaringsoverføring 
mellom prosjektene og Sykehusbygg HF. 
 
Dagens situasjon 
BRK programmet består av 80 prosjekter av mindre størrelser, og er derfor ikke et oppdrag for 
Sykehusbygg. For NSD prosjektet er det Helse Sør-Øst, og ikke Vestre Viken, som er byggherre.  
Vi benytter kompetansen til Sykehusbygg i avhending av eiendommer og verneplaner. 
Sykehusbygg bidrar også til analysearbeid for de fire arealbruksplanene som nå er under 
utvikling. For øvrig har regionen en rekke rammeavtaler med rådgivere som benyttes i 
planlegging og prosjektering av prosjekter.  
 
Når det gjelder erfaringsoverføring mellom Vestre Viken og Sykehusbygg så skjer det i for liten 
grad i dag. Deling av kunnskap skal gå begge veier til beste for alle prosjekter. Her er det et 
potensial som både helseforetak og Sykehusbygg må arbeide med.  
 
Helse Sør-Øst har tidligere hatt en aktiv eiendomsavdeling som sammen med helseforetakene 
har utviklet en rekke veiledere og retningslinjer som er i bruk. De siste årene har Helse Sør-Øst 
ikke fulgt opp eiendomsområdet på samme måte. Det finnes i dag regionale møtearenaer for 
blant annet fag, økonomi, HR, teknologi mens man på eiendomsområdet ikke har en felles arena.  
 
Det er helseforetakene som utøver eierrollen for sykehusene, og det er behov for en felles arena 
for å videreutvikle dette fagområdet regionalt.  
Vestre Viken har derfor tatt initiativ til felles regionale møter på ledernivå to, og etterspør en 
regional arena for eiendomsområdet.  
 
 

 
 

Tiltak for bruk av Sykehusbygg: 
• Invitere Sykehusbygg til å dele kunnskap og erfaringer 
• Arbeide for at Helse Sør-Øst etablerer et regionalt lederforum for eiendomsområdet 
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Bakgrunn 
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 
rådgivningsfunksjon. Formålet er å bistå styret og ledelsen ved det regionale foretaket og ved 
helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. Instruks for styrets revisjonsutvalg i Helse 
Sør-Øst RHF fra 26.04.2018 sier: «Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende brev til 
helseforetakene og anmode om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste 
år.» I tråd med dette har Konsernrevisjonen anmodet foretakene i regionen om styrebehandlet 
innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020, jfr. vedlagte brev. Frist for innspill er 1. 
oktober 2019. 
 
Saksutredning 
Revisjon av kontroll av oppgjør for kjøp av helsetjenester mellom virksomheter 
Vestre Viken er av den oppfatning av foretaket har utfordringer med styring og kontroll av en 
del områder som ligger innenfor vårt finansielle ansvar, men hvor foretaket har begrenset 
grunnlag for innsikt og kontroll med inntekter og kostnader. Dette omfatter særlig områdene 
gjestepasientkostnader, kostnader som følge av fritt behandlingsvalg og inntekter og kostnader 
knyttet til H-resepter. Fakturering bygger i stor grad på tillit. Det er betydelige midler som går 
mellom helseaktørene som det derfor er begrenset styring av. Det kan også medføre sløsing med 
offentlige midler.  
 
Etter vår erfaring er dette et område som flere foretak opplever samme utfordring.  
 
En revisjon av kontrollrutiner regionalt og internt vil kunne bidra til bedre styring på området. 
 
Oppfølging av avtaler innen legemiddelinnkjøpssamarbeidet vedrørende kostbare legemidler 
Sykehusinnkjøp inngår LIS-avtaler på flere områder innen høykostmedisin. Disse er førende for 
foretakene. Det er betydelige beløp som brukes på disse medikamentene, og implementering av 
avtalene kan redusere kostnader betydelig. En revisjon av rutiner for hvordan avtalene 
implementeres i foretakene og hos andre forskrivere av legemidlene (private institusjoner og 
avtalespesialister) vil kunne bidra til forbedring på området. 
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Det er betydelige kostnader knyttet til levering av helsetjenester mellom virksomheter og til 
kostbare legemidler for foretakene. Administrerende direktør anbefaler at styret gir innspill til 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst på disse områdene.     
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

Brev fra Konsernrevisjonen om innspill datert 24.05.19 
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Dato: 

24.05.2019 

Innspill til revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og 
rådgivningsfunksjon. Formålet er å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og 
ved helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring. Dette utføres ved å vurdere 
foretakenes virksomhetsstyring, risikostyring og interne styring og kontroll. Konsernrevisjonen 
rapporterer funksjonelt til styret ved revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget har som formål å 
bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver. 

I henhold til instruks for revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF skal utvalget hvert år anmode 
helseforetakene om styrebehandlede innspill til konsernrevisjonenes revisjonsplan for neste år. 

Konsernrevisjonen gjennomfører i samarbeid med revisjonsutvalget årlig en prosess med å 
utarbeide et utkast til revisjonsplan for kommende år. Revisjonsutvalget fremlegger utkast til 
plan for godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF. 

Arbeidet med å etablere en godkjent revisjonsplan for 2020 har startet opp, og omfatter 
aktiviteter for å få innspill til aktuelle temaer fra ulike interessenter i foretaksgruppen. Det 
planlegges med at utkast til revisjonsplan skal godkjennes i revisjonsutvalget 20. november, og 
deretter behandles i styret i Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2019. 

Revisjonsutvalget anmoder administrasjonen i helseforetakene om å gjennomføre prosessen 
med å utforme styrebehandlede innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2020. Frist for 
innspill er 1. oktober 2019. 

Helse Sc1 ·Øs l er rlc n stoLl ilJe helse[1n ewksg111ppen som /;ur on svor jo1· spesialist llelse(jeneslene i ØstjiJid, "1 kershus. Oslo, 
Hedma• 1<, Oppland. Busiremd, ~'eslfC/d. Telen1cu·lc llusi·A!JdCI' og Vest·!lgder. Virksomhdc11 er organise1 ti eu 11101sclskap, 

Hf' ise s,,. -Øst f?/11~ Cf) l i daUe•·selskal'. l tJIIe[Jg leveres speswlislhl'ise1Jenesl:!!r 11 ''.<)ionen uv l' ri vale ider/le ~vi<elws, plivnte 
levemnd::'rer og avlolespcsiolisler. 



Revisjoner kan utformes med ulike formål avhengig av situasjonen og behovet på det aktuelle 
området: 

• Bekreftelser- bekrefte styring og kontroll på vesentlige områder med antatt god kontroll 
• Kartlegging- kartlegge styring og kontroll ved usikkerhet om status på området 
• Arsaksanalyser- undersøke områder med kjente problemstillinger for økt innsikt 

Det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av bakgrunn og formål for den enkelte revisjon som 
foreslås. Vi ber om inntil tre forslag til revisjonsplanen. 

Innspill til revisjonsplanen kan sendes konsernrevisor Espen Anderssen (revisjonsutvalgets 
sekretær) på epost Espen.l\nderssen@helse-sorost.no. Videre dialog og avklaringer gjøres med 
Espen Anderssen på epost eller telefon 945 076 18. 

Med vennlig hilsen 

Geir Nilsen 
Leder av styrets revisjonsutvalg 

;;;:C 
E~n A-nderssen 
Konsernrevisor 
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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. 

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 39/2019 23.09. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. september 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 16.09. 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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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. Foreløpig styreprotokoll fra styremøte i HSØ 22. august 2019 
Viser til vedlegg 1 

2. Protokoll fra foretaksmøte 23. august 2019. 
Viser til vedlegg 2 

3. Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2O19 - august 2OI9   
Viser til vedlegg 3 

4. Sentralt kvalitetsutvalg 3. september 2019 – referat 
Viser til vedlegg 4 

5. Brukerutvalg 9. september 2019 – referat 
Viser til vedlegg 5 

6. Hovedarbeidsmiljøutvalget 10. september – referat 
Viser til vedlegg 6 

7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ.19 september (ettersendes) 
Viser til vedlegg 7 

8. Styrets arbeid 2019 pr 16. september 
Viser til vedlegg 8 
 
 
 

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

1. Foreløpig styreprotokoll fra styremøte i HSØ 22. august 
2019 

2. Protokoll fra foretaksmøte 23. august 2019. 
3. Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2O19 - august 

2OI9   
4. Sentralt kvalitetsutvalg 3. september 2019 - referat 
5. Brukerutvalg 9. september 2019 - referat 
6. Hovedarbeidsmiljøutvalget 10. september - referat 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ.19 september 

(ettersendes) 
8. Styrets arbeid 2019 pr 16 september 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Sykehuset Innlandet, Sanderud 

Dato: 22. august 2019 

Tidspunkt: Kl 09:30-16:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein I. Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard  Forfall Vara Irene Kronkvist 

Bushra Ishaq  Til kl 12:00  

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Lasse Sølvberg  

Sigrun E. Vågeng    

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Knut Magne Ellingsen    vara for Rune Kløvtveit 

Nina Roland    

 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør Hanne Gaaserød, direktør teknologi 
og e-helse Rune Simensen, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø  og 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

059-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

060-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 20. juni 2019 ble godkjent.  
 
 
 

061-2019 Virksomhetsrapport per juli 2019 

 

Oppsummering 

Saken presenterer status for virksomheten per juli 2019.  
 
Det gjøres oppmerksom på at rapporteringen for juni og juli i noen grad må ses i 
sammenheng. I likhet med tidligere år ble avslutningen per juni delvis basert på avsetninger 
i henhold til erfaringstall på grunn av ferieavvikling, mens det per juli er en ordinær 
månedsavslutning. Saksframlegget omtaler derfor i hovedsak forhold per juli. 
 
Målekortet gir som tidligere en oversikt over status for hovedmålene siste periode (juli) og 
hittil i år. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at administrerende direktør følger opp den negative utviklingen for 
kvalitetsindikatorer for de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette gjelder særlig ventetider ved 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS. Styret mener også at det kan være hensiktsmessig å invitere 
styrene for de private ideelle sykehusene til møte med styret i Helse Sør-Øst RHF for å drøfte 
deres oppgaver i Oslo sykehusområde og deres oppgaveløsning. 
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Styret er urolig for utviklingen i Sykehuspartner HF. Dette gjelder særlig forholdet mellom 
ressursbruk og oppnådde resultater. 
 
For Oslo universitetssykehus HF merker styret seg at utviklingen innen pakkeforløp kreft ikke er 
i tråd med kravet og ber om at administrerende direktør følger opp dette særskilt i dialogen med 
helseforetaket. Det er ønskelig med en milepælsplan fra Oslo universitetssykehus HF for 
arbeidet med måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft. Styret er også urolig for det 
økonomiske resultatet i Oslo universitetssykehus HF de senere månedene og ber om at det 
følges opp. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar virksomhetsrapport per juli 2019 til etterretning. 
 
 
 

062-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen 

 

Oppsummering 

Styresaken redegjør for status per 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen, jfr. 
styresak 017-2019, hvor forprosjektrapport og start av gjennomføring ble godkjent.  
 
Saken omhandler en kort beskrivelse av status for prosjektet og en vurdering av 
risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen er vedlegg til saken. 
Denne ble behandlet i prosjektstyret 22. mai 2019.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det i alle store byggeprosjekter er utviklet en «kuttliste» dersom det 
blir kostnadsoverskridelser. Styret viser til at prosjekt Nytt sykehus i Drammen er et krevende 
prosjekt. Styret legger til grunn at kommunene bidrar som forutsatt til finansiering av 
infrastruktur. Denne forutsetningen er avgjørende for at det ikke skal gå ut over pasienttilbudet i 
Vestre Viken. 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen til orientering. 
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063-2019 Tertialrapport 1. tertial 2019 for regionale byggeprosjekter  

 

Oppsummering 

Denne styresaken har som formål å redegjøre for status per 1. tertial 2019 for de regionale 
byggeprosjektene i Helse Sør-Øst.  
 
I saken inngår en kort beskrivelse av prosjektene og en vurdering av situasjonen med særlig 
oppmerksomhet på risikoområder og eventuelle avvik.  
 
Tertialrapport 1. tertial 2019 for prosjekt nytt sykehus i Drammen fremlegges styret i egen 
sak.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret ber om at tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for ettertiden innarbeides i 
tertialrapport for regionale byggeprosjekter. 
 
Styret ble orientert om fremdriften for etableringen av regional sikkerhetsavdeling (RSA) på Ila. 
Styret drøftet også fremtidige strategier for beslutningsprosesser om lokalisering og tomtekjøp. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for regionale byggeprosjekter til orientering. 
 
 
 

064-2019 Status og rapportering første tertial 2019 for programmene STIM og 
ISOP, Sykehuspartner HF 

 

Oppsummering 

Saken omfatter programmet for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering (STIM) 
og programmet for informasjonssikkerhet og personvern (ISOP) som gjennomføres i regi av 
Sykehuspartner HF. Det rapporteres på fremdrift, kvalitet, økonomi og risiko for hvert 
prosjekt i de to programmene.  
 
Programmene gjennomføres og styres av Sykehuspartner HF og virksomhetsrapport for 
STIM og ISOP per første tertial 2019 ble behandlet av styret i Sykehuspartner HF den 28. 
mai 2019 (sak 031-2019). 
 
Rapporten som er vedlagt styresaken er hentet fra Sykehuspartner HFs totale 
virksomhetsrapportering for første tertial 2019 til eget styre. Fra og med 2. tertial 2019 vil 
Sykehuspartner HF ha egen rapportering for STIM og ISOP og formatet på rapporten vil 
harmoniseres med Helse Sør-Øst RHF sin tertialrapportering for den regionale IKT-
prosjektporteføljen. 
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Kommentarer i møtet 

Styret legger til grunn at det er en god og strukturert eieroppfølging av Sykehuspartner HF 
og øvrige helseforetak i arbeidet med STIM-programmet. Styret er opptatt av at 
Sykehuspartner HF får bistand og støtte til nødvendig prioritering av prosjektene. Styret er 
videre opptatt av at Sykehuspartner HF henter inspirasjon og læring fra andre regioner og 
offentlig virksomhet som har vært gjennom tilsvarende prosesser. Styret understreker at 
Sykehuspartner HF skal ha ansvaret for IKT-infrastrukturen og at det skal skje i et godt 
samspill med leverandørmarkedet. Styret ber om at strategi for bruk av 
leverandørmarkedet fremmes for behandling i styret inneværende høst.  Styret slutter seg 
til administrerende direktørs ønske om endret rapportering for programmene STIM og 
ISOP.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2019 for programmene STIM og ISOP som gjennomføres i 
regi av Sykehuspartner HF til orientering. 
 
 
 

065-2019 Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen – fullmakt til makeskifte 
av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 ledet arbeidet med å avklare forutsetninger for å 
gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på Brakerøya. Wikborg Rein 
Advokatfirma AS (WR) bistår i arbeidet.  
 
Denne saken redegjør for Vestre Viken HF sin anmodning til Helse Sør-Øst RHF om å få selge 
en del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune, som ledd i makeskifte med 
Bane Nor Eiendom AS. 
 
Makeskiftet innebærer i realiteten overdragelse av fast eiendom som Vestre Viken HF nå 
eier, og i den forbindelse også behov for å tinglyse en sikringsobligasjon som formelt sett 
innebærer en pantsettelse av samme eiendom. Styret i Vestre Viken HF har derfor bedt om 
foretaksmøtets samtykke til pantsettelse og salg av fast eiendom tilhørende Vestre 
Viken HF, jf. helseforetaksloven § 31 første ledd.  
 
Før vedtak kan fattes av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, skal saken forelegges Helse- og 
omsorgsdepartementet etter anmodning fra styret i Helse Sør-Øst RHF, jf. 
helseforetaksloven § 31 andre ledd.   
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Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til salg 

av del av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-
Øst RHF for behandling. Salget er ledd i makeskifte av eiendom med Bane Nor Eiendom AS. 
 

2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Vestre Viken HF sin anmodning om samtykke til å 
godkjenne pantsettelse av eiendommen gnr. 113 bnr. 285 i Drammen kommune til 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF for behandling. Eiendommen er tilhørende Vestre Viken 
HF og skal pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS med 
beløp stort kroner 60 millioner kroner som ledd i oppgjøret med Bane Nor Eiendom AS. 

 
 
 

066-2019 Strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner 

 

Oppsummering 

I foretaksmøtet 15. januar 2019 fikk de regionale helseforetakene i oppdrag å øke bruken av 
private ideelle tjenesteleverandører. Videre ble de regionale helseforetakene bedt om å 
vedta en strategi og plan for gjennomføring av kravet innen 15. august 2019.  
 
Denne saken omhandler strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner. Videre 
redegjøres det i saken for den uklare rettstilstanden innen området og den ulike 
markedssituasjon innen de enkelte tjenesteområdene. Strategi og plan for økt bruk av 
private ideelle institusjoner følger som vedlegg til saken.  
 

Kommentarer i møtet 

Styret understreket at det ved inngåelse av avtaler med private leverandører skal stilles vilkår 
om ordnede lønns- og arbeidsforhold for ansatte. Den fremlagte strategien omfatter ikke 
hvordan forvaltningen og oppfølgingen av avtaler skal skje. Styret understreker også at avtaler 
som skal inngås med private ideelle leverandører må være i samsvar med gjeldende juridiske 
rammeverk. Det forutsettes at det er god dialog med private aktører når disse planlegger 
etablering av nye behandlingstilbud og/eller økt kapasitet i regionen. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Styret godkjenner strategi og plan for økt bruk av private ideelle institusjoner med de 

tillegg som kom frem i møtet. 
 

2. På bakgrunn av den uklare rettstilstanden og ulik markedssituasjon innen de enkelte 
tjenesteområdene ber styret om at håndteringen av private ideelle institusjoner 
vurderes konkret i den enkelte anskaffelse. 
 

3. Styret skal holdes orientert om utviklingen.   
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Stemmeforklaring fra styremedlemmene Brubakk, Kronkvist og Sølvberg: 
Representantene er enige i at det utredes muligheter for å reservere private ideelle tilbydere til å oppfylle 
Helse Sør-Østs «sørge for-ansvar», dersom vi ikke har tilbudet selv eller har behov for flere plasser. 
Representantene mener at private tilbydere skal være ett supplement til det offentlige tilbudet og at det 
skal bygges opp offentlige tilbud i spesialisthelsetjenesten. 

 
 
 

067-2019 Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2019 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 

Oppsummering 

Helse Sør-Øst RHF mottok 21. juni 2019 Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument etter 
Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) fra Helse- og omsorgsdepartementet. I 
tilleggsdokumentet vises det til oppdragsdokument 2019 til de regionale helseforetakene av 
16. januar 2019. Videre tas det forbehold om Stortingets behandling 21. juni 2019 av Prop. 
114 S (2018-2019), jf. Innst. 391 S (2018-2019), ved utsendelse av tilleggsdokument til 
oppdragsdokumentet 2019. 
 
Denne saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å gjøre styret kjent med nye 
oppdrag fra eier og hvordan administrerende direktør følger opp disse. 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument 

etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) til etterretning. 
 

2. Styringsbudskapene følges opp av Helse Sør-Øst RHF og ved å integreres i 
tilleggsdokument for oppdrag og bestilling 2019 til helseforetakene og de private ideelle 
sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
 
 

068-2019 Årsplan styresaker 

 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
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058-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
Administrerende direktør orienterte muntlig om følgende: 

 Orientering om sak hvor Statens helsetilsyn har omgjort et vedtak fattet av 
Fylkesmannen. 

 Organtransplantasjon 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

Andre orienteringer 

1. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 18. og 19. juni 2019 

2. Foreløpig protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2019 

3. Brev fra Østre Toten kommune 

4. Brev fra Søndre Land kommune 

 

Temasak 

 Presentasjon av Sykehuset Innlandet HF  
v/styreleder Anne Enger og administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, 
Sykehuset Innlandet HF 

 Tilgang på kvalifisert personell 
v/direktør personal og kompetanseutvikling, Svein Tore Valsø 

 
 
 
Møtet hevet kl 15:35  
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Sanderud, 22. august 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
styreleder  nestleder 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Fredag 23. august 2019 klokken 12:15 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF 
som telefonmøte. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen- fullmakt til makeskifte av eiendom og 

pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 o/o eier av foretaket, representert ved administrerende direktør 
Cathrine M. Lofthus etter fullmakt fra styreleder Svein Gjedrem. Hun ledet også møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll 

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 

Sign.: CML TA 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket administrerende direktør Cathrine M. 
Lofthus velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen 
merknader til innkallingen. 

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med 
møteleder. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus spurte om noen hadde merknader til den 
utsendte dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden godkjennes. 

Sak 3: Vestre Viken HF, nytt sykehus i Drammen- fullmakt til makeskifte av 
eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør 

I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF ble det, med henvisning til styresak 065-2019 i 
Helse Sør-Øst RHF, behandlet sak om eiendom på Brakerøya tilhørende Vestre Viken HF, 
med anmodning om makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av 
oppgjør, jf. lov om helseforetak § 31. 

I forbindelse med bygging av nytt sykehus på Brakerøya må det gjennomføres 
tomteerverv. Helse Sør-Øst RHF har siden høsten 2015 arbeidet med å avklare 
forutsetninger for, og å gjennomføre tomteerverv til nytt sykehus i Drammen på 
Brake røya. 

Helse Sør-Øst RHF inngikk 4. juni 2018 avtale med Eie l AS, som eide den største tomten 
på Brakerøya. Avtalen innebar at Helse Sør-Øst RHF forpliktet seg til å erverve 
eiendommen, men vederlaget ble ikke fastsatt. Partene har så langt ikke kommet til 
enighet om vederlagets størrelse, og l. mars 2019 tiltrådte Helse Sør-Øst RHF 
eiendommen mot å betale et forskudd. Skjønnsbegjæring vil bli oversendt til tingretten 
for fastsettelse av det endelige vederlaget for eiendommen. Eiendommen ble overført 
slik at Vestre Viken HF står som eier. 

De to andre store grunneierne på Brakerøya, Bane Nor Eiendom AS og Eidos 
Eiendomsutvikling AS, inngikk Helse Sør-Øst RHF intensjonsavtaler med i 2017. I tillegg 
til å sikre Helse Sør-Øst RHF tomtegrunn til sykehuset innebar intensjonsavtalene et 
samarbeid om regulering av området og mulighet til å utvikle områder som ~ar A-

Sign., CML .Jr 
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behov for til sykehusformål. Bane Nor Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS har 
gjennom sitt felleseide selskap Drammen Helsepark AS til hensikt å utvikle en helsepark 
i tilknytning til sykehuset. Helse Sør-Øst RHF inngikk endelige avtaler med Bane Nor 
Eiendom AS og Eidos Eiendomsutvikling AS 25. juni 2019. Avtalen med Bane Nor 
Eiendom AS innebærer et makeskifte med deler av den eiendommen som tidligere 
tilhørte Eie 1 AS og som nå Vestre Viken HF eier. Makeskiftet er å sidestille med salg av 
eiendom og må vedtas av foretaksmøtet. 

For å kunne gjennomføre makeskiftet ved oppgjørsansvarlig er det nødvendig å tinglyse 
en sikringsobligasjon på grunnbokbladet til eiendommen. Sikringsobligasjonen utstedes 
til oppgjørsansvarlig Wikborg Rein Advokatfirma AS for et beløp på 60 mill. kroner, og 
skal sikre at oppgjøret gjennomføres i samsvar med regelverket og med det som er 
avtalt. Sikringsobligasjonen innebærer en pantsettelse av eiendommen. Pantsettelse av 
fast eiendom skal vedtas av foretaksmøtet. 

Foretaksmøtet vedtok: 

1. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 065-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse 
Sør-Øst RHF salg av eiendommen gnr.113, bnr. 285 i Drammen kommune, tilhørende 
Vestre Viken HF, slaget er ledd i makeskifte mellom Vestre Viken HF og Bane Nor 
Eiendom AS. 

2. Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 065-2019 med tilhørende vedtak i styret i Helse 
Sør-Øst RHF at eiendommen gnr. 113, bnr. 285 i Drammen kommune. Eiendommen 
tilhører Vestre Viken HF og pantsettes til fordel for oppgjørsansvarlig Wikborg Rein 
Advokatfirma AS med beløp stort kroner 60 millioner som ledd i oppgjøret med Bane 
Nor Eiendom AS. 

3. Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Vestre Viken HF vil 
en se hen til eventuelle engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom. 

Møtet ble hevet klokken 12:30. 

Oslo, 23. august 2019. 

c:-J~ 
administrerende direktør 
Cathrine M. Lofthus 
Helse Sør-Øst RHF 

styrele er Torbjørn Almlid 
Vestre Viken HF 

Sign.: CML TA 
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Private ideelle sykehus som har avtale med Helse Sør-Øst RHF 

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 

19/0017 4-28 23.08.201 9 
Saksbe handler: 

Jostein F. Jensen, +47 909 72 605 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019- august 2019 

Det vises til Oppdrag og bestilling 2019 til det enkelte helseforetak og private ideelle 
sykehus med som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Det fremgår av dette a t det vil bli 
utarbeidet et tilleggsdokument til oppdrag og bestilling med nye styringsbudskap fra 
Helse Sør-Øst RHF etter foretaksmøtene for helseforetakene i februar 2019. 

Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling sendes som et likelydende brev til alle 
helseforetak og de fem private ideelle sykehusene. Noen av styringsbudskapene i 
tilleggsdokumentet gis som informasjon til flere, mens samme styringsbudskap gis som 
Annen oppgave 2019 til noen mottagere. 

På samme måte som for styringsbudskap gitt i oppdrag og bestilling skal årlig melding 
2019 inneholde rapporter med iverksatte/planlagte tiltak for tilleggsdokumentets Mål 
2019 og Annen oppgave 2019. 

Tilleggsdokumentet omfatter styringsbudskap som Helse Sør-Øst RHF har mottatt fra 
Helse- og omsorgsdepartementet etter at oppdrag og bestilling til 
helseforetakenejsykehusene ble utarbeidet. Det vises i denne sammenheng til protokoll 
fra foretaksmøte 11. juni 2019 for Helse Sør-Øst RHF og «Oppdragsdokument 2019 -
tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S (2018-2019) ». 

For alle de nye styringsbudskapene forutsettes at det enkelte helseforetakjsykehus gjør 
seg kjent med innholdet og følger opp det som er relevant gjennom innarbeidelse i 
virksomhetsplanlegging og rapportering på lik linje med styringsbudskapene som 
inngår i Oppdrag og bestilling 2019. 

Styringsbudskapene nedenfor er organisert under egne overskrifter . Disse samsvarer så 
lang det er mulig med temaoverskriftene i Oppdrag og bestilling 2019. 

fl c/se S;:fr-Øst er den mlt!(ije h,_·/~c{ol·et.o/;.;~c/FUf'pCn som har un.ww for spe.,ta!isi:he!sctieneslcue i ØsttiJ!d. ilkerslw•;, Oslo. 
fiedn;ark. Oppland Uuskenf:), Vest{oid, 'T'c!en~t1rl<. Ause-Agder ug Vest- Agder. Virkso;nheten er o~;yonisert i ett Juursclskup 

Ile/se S<Ji'-Øst Rf-fl~ •l.iJ 1.1 (/<Jtt:erseis/.:a{J. l tiiiegg iew:res spesi(l/ist/;c/setjen(:sU'r i regionen av privotc ideelle syh,!w~, privwe 
!ev<'I'OililJ>rer og m'mlcspcswltslt::l. 



3.1.1g Avlevering av arkiv til Norsk helsearkiv 
• Informasjon 

Alle helseforetak skal inngå forpliktende avleveringsavtaler med Norsk helsearkiv om 
avlevering av fysisk pasientarkivmateriale. Avtalene skal blant annet angi tidspunkt for 
avleveringer. Det vises til Forskrift om Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret 
(helsearkivforskriften). Det forutsettes at minst ett helseforetak i Helse Sør-Øst skal 
starte arbeidet innen utgangen av 2019. 

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med nærmere informasjon om gjennomføringen av 
dette oppdraget. 

3.1.3b Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
• Informasjon 
• Annen oppgave 2019 til Akershus universitetssykehus HF, Oslo universitetssykehus 

HF, Sykehuset i Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Sykehuset Telemark HF, 
Sykehuset Østfold HF, Sørlandet sykehus HF, Vestre Viken HF, Diakonhjemmet 
Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 

I oppdragsdokument 2019 er de regionale helseforetakene bedt om å legge Meld. St. 15 
(2017- 2018) Leve hele livet- En kvalitetsreformfor eldre til grunn for utvikling av 
tjenesten. Det skal rapporteres i Årlig melding 2019 for helseforetakenes samarbeid med 
kommunene. 

2.9 Regionalt behandlingstilbud til overgripere 
• Informasjon 
• Annen oppgave 2019 til Oslo universitetssykehus HF 

I eget brev fra Helse Sør-Øst RHF, datert 2. april 2019, er Oslo universitetssykehus HF 
gitt i oppdrag å etablere et regionalt behandlingstilbud til pasienter som har begått eller 
står i fare for å begå seksuelle overgrep. Behandlingstilbudet skal baseres på 
helseforetakets prosjektskisse datert 19. desember 2017 og skal være tilgjengelig fra 1. 
januar 2020. 

Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 

l l l 
! ! " l r ~ ! '·"' ~ ·; . t 

' l l ·' f fl ''• 

Tore Robertsen 
eierdirektør 

Vedlegg: 

,· c l i (\ Y' l 

l,J -/---- l 
C9·K~ ~ i 

Jostein F. }ense~ 
spesialrådgiver V 

• Protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019 for Helse Sør-Øst RHF. 
• Oppdragsdokument 2019- tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S 

(2018-2019) 
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Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg 
(SKU) 

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Anita Haugland 
Gomnæs 'Anne-Lene Egeland Arnesen, 
,Britt Elin Eidsvoll Elisabeth Kaasa, 
Hanne Juritzen, Halfdan Aass tilstede  
deler av møte Henning Brueland for 
Jardar Hals Niels Kristian Thybo,  
Kirsten Hørthe, May Janne Botha 
Pedersen, Narve H. Furnes, Toril 
Krogsund, Wesley Caple, Ylva 
Sandness  

Møtedato: 3.september 2019 
Tidspunkt: 09.00-11.00 
Sted: Glitre 1-2 
Møteleder:  Administrerende direktør 

Lisbeth Sommervoll 

Referent: Aud Holsether Forfall: Cecilie B. Løken Mette Walberg Bente 
C. Monsen,  

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
20/2019 Godkjenning av innkalling og referat 

Vedtak: Godkjent 
21/2019  Årsmelding fra perinatalkomiteen  

Årsmelding ble gjennomgått av leder. I komiteen deltar alle fødeavdelingene i 
Vestre Viken, barneavdelingen, to jordmødre fra kommunene og 
praksiskonsulent.  Perinatalkomiteen gjennomgår saker hvor det er 
komplikasjoner knyttet til fødselsomsorgen etter nærmere kriterier som er 
felles regionalt. Sakene klassifiseres i tre kategorier: 
• Unngåelig 
• Mulig unngåelig 
• Uunngåelig 
Dersom saken kategoriseres som unngåelig eller mulig unngåelig, skal den 
videre klassifiseres som svik ved ytelse av helsehjelp, systemsvikt eller svikt i 
egenomsorg. Det var 2 saker som ble vurdert som mulig unngåelige, 1 var svikt 
i egenomsorg og 1 var svikt ved ytelse av helsehjelp. Ingen saker ble 
klassifisert som unngåelig, 56 saker ble klassifisert som uunngåelige. Det vil 
være nyttig med nærmere faglig samarbeid mellom fødeavdelingene i Vestre 
Viken. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. SKU ber om at saken følges opp ved at det 
etableres en gruppe for nærmere samarbeid mellom fødeavdelingene. 

22/2019 Resultater fra prevalens av trykksår 2019  
Vestre Viken har jobbet systematisk med forebygging av trykksår i flere år og 
kan vise til svært gode resultater. En viktig faktor for å vite om tiltaket har ført 
til forbedring er å måle forekomst. Registrering av antall dager mellom hvert 
ny-oppståtte trykksår på sengepost er en anbefalt metode, og flere sengeposter 
har i perioder gjennomført dette. Det er i tillegg gjennomført årlige 
prevalensundersøkelser ved alle somatiske sengeposter fra 2016. 
Prevalensundersøkelse for 2019 viste at VV ligger på samme nivå som 2018 
totalt sett, men viser en gledelig nedgang i alvorlige sår. Kun 0,7 % av de 
undersøkte pasientene hadde alvorlige sår som hadde oppstått under sykehus 
oppholdet. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 

23/2019 Læring og deling - Forbedringsarbeid i sykepleieavdelingen ved 
Kongsberg Sykehus – forebygging av trykksår 
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Sykepleieravdelingen(SPA) ble etablert august 2019. Under trykksår 
prevalensen i 2018 ble det avdekket mange trykksår. Dette førte til et stort 
forbedringsarbeid. Resultatet av arbeidet ble presentert. Hovedmålet er at det 
ikke skal oppstå trykksår hos inneliggende pasienter i SPA. Avdelingen kunne 
vise til svært gode resultater etter et godt gjennomført forbedringsarbeid. 
Kongsberg Sykehus hadde svært lav forekomst av trykksår ved 
prevalensundersøkelsen i 2019.  
Vedtak: Saken tas til orientering 

24/2019 Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring  
Gjennomgang av handlingsplanen og hvordan den er ivaretatt i VV. 
 
HDIR har på oppdrag fra HOD utarbeidet en nasjonal handlingsplan for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Pasientsikkerhetsprogrammet 
etablerte nasjonale innsatsområder gjennom et felles program i perioden 2011 
– 2018. Programmet er avsluttet og gått over i vanlig drift og ordinære 
strukturer. Merkevaren «I trygge hender 24-7» skal bestå og være en nasjonal 
overbygging i forhold til å være et nasjonalt kompetansemiljø, iverksette 
nasjonale satsninger og spre informasjon. Handlingsplanens hovedmål er færre 
pasientskader, bedre pasientsikkerhetskultur og varige strukturer for 
pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. 
 
Planen har også som formål å skape retning og føring for de som yter tjenester 
og som per lov og forskrift er ansvarlig for faglig forsvarlige helse- og 
omsorgstjenesten. Handlingsplanen har også konkrete tallfestede målsettinger 
som skal oppnås gjennom fire delområder. 
Vedtak: Saken tas til orientering 

25/2019 Status program Kontinuerlig forbedring 
Program for Kontinuerlig forbedring er et fire-årig program. Det ble vedtatt av 
foretaksledelsen 07.05.19. I programperioden er det fokus på å bygge 
kompetanse blant medarbeiderne samt å etablere strukturerer i foretaket som 
støtter og legger til rette for at medarbeiderne kan arbeide med 
forbedringsarbeid og ideer til endring. Høst 2019 iverksettes mange 
aktiviteter, blant annet opplæring av forbedringsagenter og 
forbedringsveiledere. Som en del av å etablere robuste strukturer i 
organisasjonen, er team Kontinuerlig forbedring blant annet involvert i 
helhetlig system for lederoppfølging.  
Vedtak: Saken tas til orientering 

26/2019 Oversikter og referater 
Vedtak: Tas til orientering 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Rune Hansen Gunnerød, 
Franck Tore Larsen, Lillemor Sandberg, 
Heidi Hansen, Elisabeth Schwencke, 
Grethe Synnøve Karlsen, Cecile Bråthen 
og Torunn Viervoll 

 

Fra eksterne:  

Pasientombud Anne Lene Egeland 
Arnesen. 

Fra administrasjonen: 

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 

Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 9. september 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Ringerike sykehus 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: Dordi S. Strand  

 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. 
  Godkjenning av referat fra møtet 17. juni 2019 

Ok. 
Nye saker 
34/19 Dialog med administrerende direktør, Lisbeth Sommervoll 

AD fortalte litt om sine erfaringer det første året, med særlig fokus på 
korridorpasienter, samvalg og ernæring. 
 
Det er ADs vurdering at det gjøres mye godt arbeid i Vestre Viken og helseforetaket 
kommer godt ut på nasjonale målinger. For eksempel når det gjelder prehospitale 
tjenester og arbeidet med å redde pasienter med hjertestans. Det finnes likevel 
forbedringsområder, for eksempel tilbud om hjemmedialyse. Det arbeides med å bli 
bedre her.  I tillegg er det utfordringer med korridorpasienter på Ringerike sykehus. Her 
arbeides det med en rekke tiltak, og det vil i høst og vinter kunne bli avklart om 
tiltakene virker etter sin hensikt. 
 
Når det gjelder Ringerike sykehus ble det for øvrig spilt inn fra Brukerutvalget at 
pasientene er svært fornøyd med matserveringen, både når det gjelder tidspunkter og 
kvalitet. 
 
Brukerutvalget spilte også inn at det har vært en del utfordringer med 
korridorpasienter ved Drammen sykehus. Dette skyldes blant annet et særskilt høyt 
pasienttilfang samtidig som arealer måtte stenges ned pga. smittefare. I tillegg har de 
høye sommertemperaturene ført til at inneklimaet ikke har vært godt nok. 
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Brukerutvalget spilte også inn at det ble arbeidet med Samvalg på de ulike klinikkene, 
men at innsatsen på dette området nok kunne vært større. Det kan også se ut som 
yngre helsepersonell har en større forståelse for prinsippene bak Samvalg. 
 
Brukerutvalget trakk også frem at det arbeides godt på Kongsberg sykehus som har et 
veldig godt prosjektarbeid knyttet til forbedring av forhold som har betydning for 
pasientenes trivsel. 
 
Brukerutvalget viste også til rapport fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB om Akutte 
tjenester for rusmiddelavhengige – Erfaringer fra et nasjonalt prosjekt, og ønsker bedre 
oppfølging av brukere som tar overdose. 
 
Brukerutvalget er kontaktet av brukere som får behandling v/ Thorsberg ARA. Brukerne 
mener de ikke får det tilbudet de skal ha og at tilbudet står i fare for å legges ned. 
Dette grunnes sykemeldinger, ansatte som har sluttet osv. Det blir opplyst om at 
brukerne nå arbeider med et felles brev som skal beskrive de utfordringene som 
oppleves. Pasientombudet pekte i denne sammenheng på at det er et element ved 
situasjonen v/Thorsberg at kommunene kunne tatt et større ansvar for rusomsorgen. 
 
Det var for øvrig dialog mellom AD og Brukerutvalget om en rekke saker og erfaringer 
fra de ulike klinikkene ved Vestre Viken. 
 
Brukerutvalget takker for dialogen med administrerende direktør Lisbeth 
Sommervoll. 

35/19 Orientering om eiendomsstrategi 
Direktør for intern service Narve Furnes orienterte om Eiendomsstrategien 2019-2022. 
 
Eiendomsforvaltning krever langsiktighet. Viktige prosjekter nå er Nytt sykehus og BRK. 
I tillegg må det lages arealplaner, vedlikeholdsplaner, verneplaner og avhendingsplan. 
Særlig kan Vestre Viken bli bedre på vedlikeholdsplaner. Det skal lages til sammen fire 
arealbruksplaner i en langsiktig eiendomsplan. 
 
Foretakets eiendomsplan skal ha som mål å understøtte pasientsikkerhet, ansattes 
arbeidsmiljø, universell utforming m.m. Videre skal foretaket arbeide mot 
arbeidslivskriminalitet i eiendomsforvaltningen. I tillegg skal miljø- og klimaarbeidet 
dokumenteres bedre. 
 
Når det gjelder pasientsikkerhet er det fastsatt to tiltak: 

- Videreutvikle spørreundersøkelser for ansatte og pasienter 
- Brukerutvalget skal bruker mer for å sikre pasientperspektivet i 

byggeprosjekter 
 
Eiendomsstrategien skal behandles av styret i september. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

36/19 «Snakk om pasientsikkerhet» 
Spesialrådgiver Solveig Tørstad informerte om pasientsikkerhetsuke 11-15 november, 
«Snakk om pasientsikkerhet».  
 



 
 
 

3 
 

Det skal være aktivitet på alle sykehusene og flere steder innenfor psykisk helse og rus. 
Det er planlagt posterutstilling, stands og det skal holdes flere foredrag. Uka er 
innrettet som en foretaksomfattende dugnad der målet er å nå ut til den enkelte 
ansatte. Det er lagt opp til egne programmer om temaene innvandrerhelse, 
ungdomshelse og trykksår. AD vil besøke de ulike klinikkene og fronte arbeidet med 
pasientsikkerhet. Målet at hun skal treffe flest mulig ansatte og blant annet være med 
på allmøte og morgenmøte v/ hhv. Bærum og Kongsberg. 
 
Det ble diskutert om Brukerutvalget burde vært synlige, for eksempel med en poster 
eller stand ila pasientsikkerhetsuka. Brukerutvalget vil vurdere dette. I så fall kan 
Solveig kontaktes for bistand. Dette må eventuelt gjøres i samarbeid med den enkelte 
klinikk. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

37/19 Pasientombudet orienterer 
Pasientombud Anne-Lene Egeland Arnesen orienterte om følgende saker i senere tid: 

- Eksempler på liten kontroll på medisinutlevering i v/ Drammen sykehus 
- Oppbevaring av eiendeler ved flytting til post. Mange melder at eiendeler 

mistes. Det fremstår som manglende system for å ta vare på mer ordinære 
eiendeler, som klær, sko osv. Tilbakemeldingene gjelder i hovedsak Drammen 
sykehus. 

- Varslingsordning til Statens Helsetilsyn. Rett til å varsle ved død og alvorlige 
hendelser, ble innført 1. juli. Det gjenstår å se hvordan denne ordningen vil 
fungere i praksis. 

- Klager på lang ventetid på akuttmottaket i Drammen. Forekommer eksempler 
på 7-8 timers venting. 

 
Brukerutvalget takker for orientering. 

38/19 Nytt sykehus i Drammen 
Rune Abrahamsen orienterer om status i arbeidet med Nytt sykehus i Drammen. 
Rivningen av byggene er nå kommet godt i gang. Neste milepæl er 14. oktober. Da 
kommer helseministeren og starter det offisielle arbeidet med graving. Deretter legges 
grunnsteinen i mai 2020. Det planlegges for full drift i mai 2025. 
 
Det er etablert et mottaksprosjekt som skal sikre god overgang til nytt bygg og 
utarbeide driftseffektive arbeidsprosesser. Rune orienterte også om den øvrige 
organisasjonen som skal sikre god overgang til nytt sykehus, herunder styringsgruppe, 
referansegrupper osv. I første omgang vil mottaksprosjektet først og fremst 
konsentrere seg om organisasjonsutvikling ift nytt bygg. Senere vil det blir mer fokus på 
å forberede flytting, opplæring, driftsfase osv. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

39/19 Oppdatering fra Brukerutvalget for Nytt sykehus i Drammen 
Frankt orienterte om oppstarten av arbeidet i Brukerutvalget for Nytt sykehus i 
Drammen, 128.8.19. I første møte ble det blant annet diskutert hvilket inngangssystem 
som skal benyttes. I tillegg ble det tatt opp at alle heiser bør være store nok til heiser 
og all merking på bla dører, heiser og ledelinjer må gjøres i sterke farger. Det blir 
generelt en utfordring å ivareta alle pasienters behov, både ulike funksjonshemmede 
og for så vidt funksjonsfriske. Det ble også pekt på behovet for teleslynger og særskilte 
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resepsjonsløsninger. 
 
Brukerutvalget takker for orientering. 

40/19 Eventuelt 
 
Oppnevning av nye medlemmer i Brukerutvalget 
Elisabeth Kaasa orienterte om arbeidet med å oppnevne nye medlemmer i 
Brukerutvalget i perioden 2020-2021. Oppnevningen for 2 år går ut for halve utvalget, 
mens den andre halvparten er oppnevnt også for 2020.  Det sendes nå henvendelse til 
organisasjonene med invitasjon til å foreslå nye medlemmer til brukerutvalget. Det 
legges opp til oppnevning av medlemmer til brukerutvalget i styremøtet i desember 
d.å. 
 
Vikar for Dordi? 
Rune følger for tiden opp de møtene Dordi skulle vært på på Ringerike. Heidi også 
følger opp PHT alene inntil videre.  
 
Pasientsikkerhetskonferansen 
Rune går på pasientsikkerhetskonferansen i stedet for Dordi 26. -27. september. 
 
Årsrapport 2019 
Vi starter arbeidet med rapporten før årsskifte. Alle ser på sine aktiviteter og spiller inn 
en skisse for eget arbeid. Rette vedkommende setter sammen endelig årsrapport.  
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Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, Stein-
Are Agledal, Mette Lindblad (for Finn 
Egil Holm), Kirsten Hørthe, Narve 
Furnes, Tom Frost, Sine Kari 
Braanaas, Hanne Juritzen, Henning 
Brueland, Roald Brekkhus, Joan 
Nygard, John Egil Kvamsøe, Gry L 
Christoffersen, Brit Helen W. Bøhler, 
Hanne Torgersbråten (for Anita 
Gomnæs) 
 

Møtedato: 10. september 2019 
Tidspunkt: Kl.0900 - 1100 
Sted: Møterom Tyrifjord 
Møteleder:  Tom Frost 

Referent: Cecilie Søfting Monsen Forfall: Anita H. Gomnæs, Finn Egil Holm 
 

 
Agenda: 
Se utsendt saksliste 
 

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

Godkjent 
 

 Godkjenning av referat fra 11. juni 2019  
Godkjent 
 
Kommentar fra FTV Fagforbundet: I forhold til inkluderingsdugnaden og 
oppdrag gitt i OBD; krav om fast ansettelse; kan ikke se at det blir gjort i Vestre 
Viken.  
Arbeidsgiversiden svarer ut at det pågår et nasjonalt arbeid nå på hvordan og 
hva som skal telles. Gjør samtidig oppmerksom på at det er ansatt fast flere 
personer som kom inn via Springbrett prosjektet. 
 

 Tema – Status AML brudd 
Gjennomgang av presentasjon ved Ingvild Nytun Jensen og Gro Melbye 
(presentasjon vedlagt referatet). 

 Status 
 Fordeling av ulempe 
 Oppfølging utvalgte seksjoner 
 AML og risikobildet (HMS hendelser) 

 
- Et stort antall brudd er fordelt på få ansatte. 
- Det er innført en ny bruddtype – Arbeidsfri før vakt/ Hviletidsregler – 

som har resultert i svært mange brudd. Dette henger sammen med at det 
blir registrert som brudd når man må rykke ut på en hvilende vakt.   

- Det er i tillegg høyt antall brudd i PHT; det skyldes mye feilføring i GAT 
og det arbeides nå med å få dette rettet opp. 

- Meldekultur innen PHR er bra; dreier seg ofte om vold og trusler. 
- Tiltak for å redusere AML brudd innført flere steder; blant annet er det 

innført karantene på ansatte som har arbeidet mer enn 200 timer 
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overtid på Blakstad. 
- Det kan ikke sees noen sammenheng mellom AML brudd og HMS 

hendelser; det er liten samvariasjon. Det sees heller ingen sammenheng 
mellom HMS hendelser og pasienthendelser. 

-  Det må arbeides langsiktig med AML brudd da det handler om 
ressursstyring og planlegging. 

 
Diskusjon rundt bruk av «Det grønne korset» og muligheten for å hente ut 
rapportering. Det er i dag en mulighet i Synergi å melde inn grønt kors, men det 
er ikke gjort obligatorisk og kan derfor foreløpig ikke benyttes. 
 
HAMU ønsker at grønt kors skal tas med og sees i sammenheng med annen 
statistikk som AML-brudd, Synergisaker, og andre kvalitetsindikatorer på 
pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, ved oppfølgingsarbeid av spesifikke 
avdelinger og konkrete saker.  
 

18/2019 HMS tertialrapport T2 – (se vedlagt presentasjon) 
Gjennomgang av rapporten ved HMS-sjef Henning Brueland. 
Det er en økt mengde meldte hendelser. Det meldes nær dobbelt så mye i dag, 
men uklart om det er flere hendelser eller om det skyldes bedre meldekultur. 
Det meldes mest innen vold og trusler + psykososialt arbeidsmiljø. 
 
Somatikk og PHT i forhold til hendelser innen vold og trusler: 
Bærum har økt antall meldte hendelser, samme i PHT. 
HSØ har bedt om foreløpig rapportering spesifikt innen PHT. 
 
6 % av månedsverkene i PHR blir utsatt for trusler. Enkelte seksjoner har svært 
mange hendelser og meldte saker.  
 
Sikring av poliklinikkene på DPS; svært åpne områder - bør se nærmere på 
hvordan sikre bedre. 
 
Vedtak: 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar tertialrapporten HMS til etterretning. 
 

 Budsjett 2020 – (presentasjon vedlagt referatet) 
Kort gjennomgang ved direktør økonomi, Mette Lindblad. 
Utfordringsbildet 2020 er 33 MNOK. 
Omstillingstiltak: 
I tillegg til de tiltakene som står på oversikten jobbes det også med gjennomgang 
av bruk av legemidler – må få økt bruk av de rimeligere legemidlene som 
foretaket har avtale på. 
 
Investering i sikkerhetstiltak: 
Mulighetsområdet er gjennomgått i ledermøtet. Det vil arbeides videre med hva 
som er mulig å gjennomføre. Narve Furnes og HMS arbeider sammen om saken. 
Noe må gjøres, men hva er ikke helt avklart. 

1. Skallsikring (nytt sykehus har anbud i vinter på dette, som da vil kunne 
brukes for de andre sykehusene) 

2. Vektertjenester  
3. Egen kunnskap og kultur i forhold til sikkerhet (preges av 
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åpenhetskultur) – kompetanse kan deles fra PHR til somatikken 
 
Det ble stilt spørsmål ved tema «Reduksjon av feil i pasientbehandling» – 
hvordan er det tenkt at det kan gjennomføres?  
Det arbeides med dette, mye innenfor liggesår, ortopedi og infeksjoner. Ekstra 
liggedøgn pga feil vurderes også. Sjekker nå om feilen har medført liggedøgn. 
 
HAMU tar saken til orientering.   

 Eiendomsstrategi Vestre Viken 
Kort gjennomgang av utkast til eiendomsstrategi ved klinikkdirektør KIS, Narve 
Furnes. 
Det har vært gjennomgang av strategien med FTV og FHVO for kort tid siden. Det 
kom flere gode innspill og forslag til noen endringer.  
Vestre Viken har gjort en stor jobb over flere år med å få en god 
eiendomsstrategi konkretisert med NSD og BRK. Det representerer ¼ av 
eiendomsmassen. 
Resten skal nå også få langsiktige planer for (ca.77000 m2). 
Målet er å få langsiktighet for all eiendomsmasse foretaket har. 
 
NB! Målområde 2: Pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø, inklusiv 
tilrettelegging for universell utforming, skal ha høy prioritet. 
Dette er et viktig tema og mål å følge opp for HAMU.  
3 styringsgrupper er nedsatt; hab, staber og DPS/BUP/ARA. 
Ambulansestasjonene (16 stk) skal iverksettes i løpet av høsten. 
 
Målområde 3: Arbeidskriminalitet og sosial dumping skal bekjempes. 
Det ble stilt spørsmål om hvordan Vestre Viken sjekker at papirer etc er ok.  
Dette sikres via rammeavtalene. Disse skal for øvrig revideres snart.  
Det påpekes at det er viktig uavhengig av rammeavtalene at jobbes med å sikre 
gode lønns – og arbeidsforhold.  
 
Vedrørende vernede bygg: Det kan søkes riksantikvaren om midler til å ivareta 
disse; gjør Vestre Viken det? 
Sykehusbygg er Vestre Vikens rådgiver for og har rådet foretaket til ikke å søke 
om dette.  
 
HAMU takker for orienteringen. 

 NSD mottaksprosjektet (presentasjon vedlagt referatet) 
Gjennomgang av status ved prosjektdirektør Rune Abrahamsen. 
Erfaringsutveksling med Østfold: Rapporten som lages der er utsatt til 
november.  
God dialog med Arbeidstilsynet; Rammesøknadene blir delt opp pr bygg.  
 
HAMU takker for orienteringen. 

 Faste skriftlige orienteringer 
Bedriftshelsetjenesten: 

• Normale rullerende aktiviteter hele tiden 
• Støtte i forbindelse med HMS runder 
• Helseundersøkelser KMD  
• Ambulanseavdelingen i forhold til tilsyn i hele landet; kartlegge 

smitterisikoer i forhold til biologiske faktorer 



 
 
 

4 

• Oppfølging av ambulansepersonell – eksponeringer i forbindelse med en 
brann. Følges tett opp. 

 
Vedtak: 
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering. 
 

 Orientering fra foretakshovedverneombudet 
v/ Hanne Torgersbråten, klinikkhovedverneombud Ringerike (vara for 
foretakshovedverneombud) 
 
Det er kommet ønske fra alle klinikkhovedverneombudene om å kunne delta på 
HAMU-møtene som observatører. HAMU er i utgangspunktet ikke et åpent møte, 
medlemmene er pålagt taushetsplikt. Det vil være unaturlig å åpne opp for 
andre.   
Konklusjon: Det bes om bakgrunn for dette ønske. Saken vurderes i AU HAMU. 
 
Det ble stilt spørsmål om det er lurt å stenge senger når det er ferie? Det 
medfører store HMS utfordringer.  
Evaluering av sommerferie skal opp som sak i HAMU 8.oktober.  
Konklusjon: HAMU ber vernetjenesten sørge for å delta i forbindelse med 
evaluering av sommerferie i klinikkenes AMU møter.  
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: 19. september 2019 

Tidspunkt: Kl 09:15-14:45 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein I. Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Fra kl 09:55 
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq    
Vibeke Limi  Forfall  
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Lasse Sølvberg  
Sigrun E. Vågeng  Forfall  

 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Astri Myhrvang   Vara for Rune Kløvtveit 
Nina Roland    

 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Direktør medisin og helsefag Jan Frich, konserndirektør Atle Brynestad, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør teknologi og e-helse Rune Simensen, direktør personal og 
kompetanseutvikling Svein Tore Valsø, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
konsernrevisor Espen Anderssen 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

070-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

071-2019 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. august 2019 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøte 22. august 2019 godkjennes. 
 
 
 

072-2019 Virksomhetsrapport per august 2019 

 
Oppsummering 
Saken presenterer status for virksomheten per august 2019.  
 
Enkelte tertialvise forhold vil bli presentert i egen rapport for 2. tertial 2019 i styremøte 17. 
oktober. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret viste til oppsummeringen i siste styremøte og var fornøyd med oppfølgingstiltakene for 
pakkeforløp kreft i Oslo universitetssykehus HF. Styret viste til at det fortsatt er jevnt god 
styring med økonomien. Styret viste også til at det er utfordringer med å nå målene innen 
ventetid, pakkeforløp kreft og avvisningsrater innen psykisk helsevern.  
 
For Sykehuspartner HF legger styret til grunn at det er god planlegging og prioritering i 
budsjettarbeidet. Når resultatkravet er satt, forutsetter styret at dette følges opp og at driften 
innrettes slik at kravet oppfylles. Styret er fornøyd med at det er god dialog med Sykehuspartner 
HF om prioriteringer, slik at omfang av aktiviteter blir på et akseptabelt nivå. 
 
Styret viste til tidligere kommentar om at det skal vurderes et eget møte med Lovsenberg 
Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus for å drøfte problemstillinger knyttet til 
ventetidsutvikling, inntektsmodell og tilføring av nye oppgaver. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar virksomhetsrapport per august 2019 til etterretning. 
 
 
 

073-2019 Revisjon av fullmaktsstruktur for byggeinvesteringer 

 
Oppsummering 
Det er behov for å gjennomføre endringer i fullmaktsstruktur for bygginvesteringer som følge av 
at det er vedtatt en revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter med nye beslutnings-
punkter, jfr. styresak 088-2017 Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Dagens 
fullmaktsstruktur for bygginvesteringer ble vedtatt i styresak 016-2012 og sist revidert i styresak 
029-2015 Behandling av utviklingsplaner i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.  
 
Revisjon av fullmaktsstruktur for bygginvesteringer må også sees i sammenheng med gjeldende 
finansstrategi for Helse Sør-Øst.  
 
I saken presenteres forslag til revidert fullmaktsstruktur for bygginvesteringer. 
 
Kommentarer i møtet 
Fremtidig prosjekteierskap til større byggeprosjekter vil styret drøfte i tilknytning til temaet om 
organisering av det regionale helseforetaket. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet og er prosjekteier for 

investeringer i bygg under 50 millioner kroner.  
 

2. Helseforetakene i Helse Sør-Øst har beslutningsmyndighet for beslutningspunktet B1 - 
oppstart av tidligfase (prosjektinnramming) dersom prosjektet er under 500 millioner 
kroner.  
 

3. Helse Sør-Øst RHF har beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B1 – oppstart av tidligfase 
(prosjektinnramming) for prosjekter over 500 millioner kroner. Videre har Helse Sør-Øst RHF 
beslutningsmyndighet for beslutningspunkt B2 – godkjenne prosjektinnramming, 
beslutningspunkt B3A – godkjenne hovedprogram og hovedalternativ, beslutningspunkt B3 – 
godkjenne valg av konsept og beslutningspunkt B4 – godkjenne investering, for alle prosjekter 
over 50 millioner kroner.  
 

4. Helseforetakene i Helse Sør-Øst er prosjekteier for prosjekter inntil 500 millioner kroner. 
Helse Sør-Øst RHF kan overta som prosjekteier for prosjekter over 500 millioner kroner fra 
og med konseptfase. 

  



 

 Side 4 av 9 

 
5. Utredning av eventuell ny lokalisering gjennomføres i egen prosess. Det skal gjøres en 

separat vurdering av hvorvidt utredningen skal eies av Helse Sør-Øst RHF eller av 
helseforetaket.  

 
 
 

074-2019 Oslo universitetssykehus HF - avhending av eiendom på Dikemark 

 
Oppsummering 
Saken gjelder anmodning om samtykke til avhending av en eiendom, sentrumsområdet på 
Dikemark sykehus, 1385 Asker, gnr. 89, bnr. 275 i 0220 Asker kommune. 
 
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 Sør-Øst RHF 
før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte. 
 
Kommentarer i møtet 
Styret mener at den frigjorte likviditeten fra dette salget skal plasseres på konto i Helse Sør-Øst 
RHF og øremerkes fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF. Styret vektlegger 
at det ikke er tatt stilling til rollen helseforetaket eller det regionale helseforetaket skal ha i 
forbindelse med eiendomsutvikling. 
 
Styret forutsetter at det sikres handlefrihet i forhold til fremtidig plassering av regional 
sikkerhetsavdeling (RSA). 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HFs anmodning om 

samtykke til salg av eiendom på Dikemark i Asker kommune til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 
RHF for behandling. Salget omfatter sentrumsområdet på Dikemark sykehus, 1385 Asker, 
gnr. 89, bnr. 275 i 0220 Asker kommune. 
 

2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen tilbys vertskommunen Asker å kjøpe 
eiendommen til markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommen legges ut 
for salg i det åpne markedet. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF legger til grunn av det innhentes ny verditakst utført av ekstern 
og uavhengig verdivurderer før eiendommen legges ut for salg. Det skal utarbeides ny 
verditakst for eiendommen slik den står i dag og for ferdig regulert eiendom. Basert på dette 
skal det foretas en særskilt vurdering av om eiendommen skal selges før eller etter 
regulering.  
 

4. Frigjort likviditet skal plasseres på egen konto i Helse Sør-Øst RHF og øremerkes for 
fremtidige bygginvesteringer i Oslo universitetssykehus HF.  
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5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 

fullmaktsstruktur. 
 

6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

075-2019 Sykehuset Innlandet HF – avhending av boliger i Hamar og Elverum 

 
Oppsummering 
Saken gjelder avhending av boligeiendommer i Sykehuset Innlandet HFs eiendomsportefølje. 
Boligeiendommene ligger i Hamar kommune og Elverum kommune. 
 
Sykehuset Innlandet HF er avhengig av å tilby boliger til korttids utleie/overgangsboliger til 
ansatte, vikarer og studenter. For å møte etterspørselen etter mindre boenheter ønsker 
Sykehuset Innlandet HF å benytte deler av frigjort likviditet til erverv av bedre egnede 
boenheter i Hamar. Prosessen medfører derfor både avhending og erverv av boliger. 
 
Siden eiendommene som tenkes avhendet vurderes å ha en samlet verdi på mer enn 10 
millioner kroner, må sak om avhending i henhold til helseforetakslovens § 31 forelegges 
foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF før vedtak kan fattes i helseforetakets foretaksmøte.  
 
Verdien for erverv av boliger anslås å være mindre enn 50 millioner kroner. Dette ligger således 
innenfor helseforetakets fullmakter. Siden ervervet inngår i totalbildet for eiendomsporteføljen, 
medtas det i saksutredningen. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Innlandet HFs anmodning om samtykke til 

salg av boligeiendommer i Hamar kommune og Elverum kommune til foretaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF for behandling.  
 
Salget i Hamar kommune omfatter: 

 
Bo-

enhet Adresse Gnr./ 
bnr. H-nr. 

01 E.J. Berghs veg 19 A 1/3842 H 0401 
02 E.J. Berghs veg 19 A 1/3842 H 0303 
01 E.J. Berghs veg 12 F 1/3821 H 0201 
01 E.J. Berghs veg 12 B 1/3821 H 0101 
01 E.J. Berghs veg 12 E 1/3821 H 0301 
01 Kr. Bakkens veg 23 B 1/4225 H 0303 
01 Nordahl Griegs gt. 58 A 1/3539 H 0303 
01 Røreks gt. 18 A 1/3203  
02 Røreks gt. 18 B 1/3204  
01 Røreks gt. 24 A 1/3209  
02 Røreks gt. 24 B 1/3210  
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Salget i Elverum kommune omfatter: 

 
Bo-

enhet Adresse Gnr./ 
bnr. H-nr. 

    
01 Amalie Skrams veg 60 28/757  
01 Jutulbakken 1 30/332 H 0101 
02 Jutulbakken 1 30/332 H 0201 
01 Jutulbakken 3 30/332 H 0101 
02 Jutulbakken 3 30/332 H 0201 
01 Jutulbakken 5 30/330 H 0101 
02 Jutulbakken 5 30/330 H 0201 
01 Grottavegen 10 A 31/1/0/73 H 0301 

 
2. I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, og som vedtatt i Sykehuset Innlandet HFs 

styresak 014-2019, tilbys vertskommunene Hamar og Elverum å kjøpe eiendommene til 
markedspris. Dersom det ikke oppnås enighet, kan eiendommene legges ut for salg i det 
åpne markedet. 

 
3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige driftsmidler 

eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er nødvendige for 
klinisk drift. 
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktsstruktur. 
 

5. Som et ledd i omstruktureringen av boligtilbudet i Sykehuset Innlandet HF, kan frigjort 
likviditet anvendes til erverv av bedre tilpassede boenheter innenfor Sykehuset Innlandet 
HFs investeringsfullmakt. 

 
6. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen gjennomføres 

korrekt og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

076-2019 Halvårsrapport 2019 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

 
Oppsummering 
Hensikten med halvårsrapporten er å informere styret i Helse Sør-Øst RHF om resultatene fra 
gjennomførte revisjoner og status for konsernrevisjonens arbeid i 2019 sett opp mot 
styregodkjent revisjonsplan. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar halvårsrapport fra konsernrevisjon til orientering. 
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077-2019 Oppnevning av medlemmer i styrene i helseforetak 

 
Oppsummering 
Valgkomiteens innstilling ble lagt frem i møtet. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes som eieroppnevnte styremedlemmer i styrene for helseforetakene i 

Helse Sør-Øst med funksjonstid fra oppnevning i foretaksmøte 2019 til ny oppnevning i 
foretaksmøte februar 2020: 

Styret i Oslo universitetssykehus HF 
Styremedlem Nina Tangnæs Grønvold 

Styret i Sunnaas sykehus HF 
Styremedlem Ellen Henriette Pettersen 

 
2. Oppnevningen bekreftes i foretaksmøte. 
 
 
 

078-2019 Årsplan styresaker 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. 
 
 
 

079-2019 Driftsorienteringer fra administrerende direktør 

 
I tillegg til den skriftlige orienteringen ble det i møtet orientert om: 

• Møte 18. september 2019 i Helse- og omsorgsdepartementet med tema oppfølging av 
selvmordsforebyggende arbeid. 

• Forhold omkring bruk av ny metode for operasjon av endetarmskreft og oppfølging av 
dette i aktuelle helseforetak. 
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Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 
Andre orienteringer 

1. Styreleder orienterer 
 
Temasaker 

• Fellesmøte med Brukerutvalget  

• Informasjonssikkerhet og personvern  
v/konserndirektør Atle Brynestad og informasjonssikkerhetsleder Øyvind Grinde,  
Helse Sør-Øst RHF 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 14:45  
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Hamar, 19. september 2019 
 
 
 

   

Svein I. Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi 
 
 
 
 

  

Einar Lunde  Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Lasse Sølvberg  Sigrun E. Vågeng 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 
 
 
 

 

 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

- Forprosjekt NSD - Foretaksprotokoll VV 18.12.2018 
- Brev fra revisjonen i HSØ 

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

Styrebehandling av forprosjekt 
NSD – saken behandles 31. januar 
i styret i HSØ 
 

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

-  -  Foretaksmøte – februar 
Styresamling i regi av HSØ 
OPD 2019 

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

- Årlig melding 2018 
- Oppdrag og bestilling 2019 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/ 

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

- HAMU og SKU 12. februar 
- Brukerutvalg 11. februar 
- Foretaksprotokoller 13. februar 
- Styrets arbeid 2019  

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 14. mars, 1. mars 

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

ØLP orientering om 
forutsetninger for 2020 
Budsjett 2020? 
Orientering fra Drammen sykehus 
Tema fra Strategiplan - 
teknologistrategien 
ADs møte med venneforeningene 
– tilbakemelde til styret 
Pasientombudene i Akershus og 
Buskerud – årsmelding 2018 

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2019 -2022 
-  Ledelsens gjennomgang 
-  

- HAMU og SKU 9. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 24.-

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Ringerike sykehus 
Orientering Nytt sykehus 
Drammen 
 
 

 
 
 

-  
-  
-  

-  
-  
-  

 
 
 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

Onsdag 
26. juni 

 
Møtested: Drammen 

 

Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
Ledernes ansettelsesvilkår 2019 
Styrets møteplan 2020 
 

- Foretaksprotokoll VV 20. mai 
2019 

- Vedtekter Vestre Viken 20. mai 
2019 

- Brukerutvalg 17. juni 
- HAMU og SKU 11. juni  
- Protokoll fra styremøte i HSØ 

20. juni (ettersendes) 
- Styrets arbeid 2019 
-  
-  

Orientering om 
budsjettprosess 2020 
Korridorpasienter Ringerike 
sykehus 
Nytt sykehus Drammen 
Arkitektkonkurranse 
Drammen sykehus 

Mandag  
26. august * 

 

   

Mandag 
23. september 

Møtested: Kongsberg 
 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
Eiendomsstrategi 
Revisjonsplan 2020 – innspill til HSØ 
 

- Tilleggsdokument for Oppdrag 
og bestilling 2019 –23. august  

- Brukerutvalg 9. september 
- HAMU 10. september  og SKU 3. 

september 
- Foreløpig protokoll fra 

styremøte i HSØ 22. august og 
19. september 

- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Kongsberg 
sykehus 
Orientering fra PHT  
Status nytt sykehus/etablering 
av mottaksprosjektet 
Budsjett 2020 

 

   Til orientering: 
Torsdag 17.oktober 
besøker styret i HSØ Vestre 
Viken. 
To timers møte med foretaket i 
forkant. Etterpå holder HSØ 
sitt styremøte i våre lokaler. 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

Mandag 
28. oktober 

Møtested: Drammen 
 

Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 
Konsernrevisjon rapport 4/2019 - 
Revisjon av forvaltning av regionale 
kliniske systemer 
 

- Brukerutvalg 14. oktober 
- Foreløpig protokoll fra 

styremøte i HSØ 17. oktober 
- Styrets arbeid 2019 

Dialog med brukerutvalget 
Orientering fra KMD 
Pasientsikkerhet og kvalitet 
(SP) 
Nasjonal kvalitetsindikatorer – 
foretakets resultater. 
Budsjett 2020 – fremdrift - 
prioriteringer  

Mandag 
25. november 

Møtested: Blakstad 
 
 

- Virksomhetsrapport oktober Brukerutvalg 11. november 
SKU og HAMU 12. november 
Foreløpig protokoll fra 
styremøte i HSØ 21. november 

- Styrets arbeid 2019 
 

Budsjett 2020 - inkl. BRK- 
prosjektet/revisjon – 
prioritering og saldering 
Rammeverk for 
virksomhetsstyring? 
Risikovurdering i VVHF 
Orientering fra PHR 
 

 -   Til orientering: 
Dialogmøte med 
kommunene 10. desember 
kl. 11-13 – Øvre Eiker 
(ordførermøte). Styreleder og 
AD møter. 

Mandag 
16. desember 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport november 
kort/PPT vedlegg 

- Budsjett og mål 2020  
- Oppnevn nye representanter og leder i 

Brukerutvalget  

Brukerutvalg 9. desember 
- HAMU  og SKU 3. .desember 
- Styrets arbeid 2019 

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
 
 

2020  - Prokura (februar) - Styreprotokoll fra styremøte i 
HSØ 19. desember 

Kontinuerlig forbedring / snakk 
om pasientsikkerhet / gode 
eksempel på forbedringsarbeid 



Styrets arbeid 2019 
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