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Møteinnkalling for
Styret i Vestre Viken
Til: Styret ved Vestre Viken
Dato utsendt: 21. juni 2019
Vår ref. Styresekretær

Møtetype:
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

PROGRAM

Møte 6. 2019

Styremøte
26. juni 2019
kl. 12:00–17:00
Habiliteringavdelingens konferansesal, Drammen

Kl. 12:00– 17:00
Behandling av styresaker

Andre orienteringer:
• Arbeidet med korridorpasienter ved Ringerike sykehus
• Budsjett 2020 – prosess
• Arkitektkonkurranse Drammen sykehus
• Nytt sykehus Drammen
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.

Ved forfall vennligst gi beskjed til:

Alternativt til:

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

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

Med vennlig hilsen
For styreleder Torbjørn Almlid
Elin Onsøyen
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Saksliste:
Saksnr.
24/2019

Tid

(tentativt)

12:00 -12.05

GODKJENNINGSSAKER
Godkjenning av styreprotokoll 6. mai 2019
Vedlegg:
1. Foreløpig møteprotokoll 6. mai 2019
BESLUTNINGSSAKER

25/2019

26/2019

27/2019

28/2019

29/2019

12.05 -

-

13.00

13.00 -13.15

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1. tertial 2019
Vedlegg:
Virksomhetsrapportering pr 1. tertial 2019
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mai 2019
Under behandlingen vil det bli gitt en muntlig orientering ad. status i arbeidet
med korridorpasienter ved Ringerike sykehus.
Vedlegg:
Virksomhetsrapportering pr mai 2019
Pause

13.15 -13.45

ForBedring 2019

13.45 -13.50

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte

13.50 -13.55

Vedlegg:
Rapport etter ForBedring 2019 på foretaksnivå

Vedlegg:
1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder
og andre ledende ansatte.
2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Helse
Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF).
3. Utdrag fra Allmennaksjeloven.
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel
Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2020
Vedlegg:
Møteplan i Vestre Viken 2020
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30/2019

13.55 -14.00

ORIENTERINGER
Orienteringer
Vedlegg:

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

14.00 -14.30
14.30 -14.45

14.45 -15.00
31/2019

Foretaksprotokoll VVHF, 20. mai 2019
Vedtekter for Vestre Viken HF ( datert 20. mai 2019)
Brukerutvalget referat 7. mai 2019
Brukerutvalget referat 17. juni 2019
Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 11. juni 2019
Sentralt kvalitetsutvalg 11. juni 2019
Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 20. juni
Styrets arbeid 2019 pr juni

ANDRE ORIENTERINGER
Budsjettprosess 2020

Arkitektkonkurranse Drammen sykehus v/ klinikkdirektør Narve Furnes
Nytt sykehus i Drammen – Mottaksprosjektet v/ prosjektdirektør Rune
Abrahamsen
EVENTUELT
Lønnsjustering for administrerende direktør.
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Dato:
Saksbehandler:

19. juni 2019
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Godkjenning av møteprotokoll fra 6. mai 2019
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
24/2019

Møtedato
26.06. 2019

Forslag til vedtak
Møteprotokoll fra styremøte 6. mai godkjennes.

Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

1. Foreløpig møteprotokoll 6. mai 2019

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

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

Dato:
Saksbehandler:
Direkte telefon:

6. mai 2019
Elin Onsøyen
95812504

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

Styremøte

6. mai 2019

Kl. 12 – 16.20

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Torbjørn Almlid
Margrethe Snekkerbakken
Geir Kåre Strømmen
Torkil Bjørnson
Bovild Tjønn
Toril Anneli Kiuru Morken
Tom Roger Heggelund Frost
John Egil Kvamsøe

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
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
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 17/2019 Godkjenning av styreprotokoll for 25. mars 2019
Tom R. H. Frost foreslo å bedre ordlyden i vedtak på sak 15/2019.

Administrasjonen laget ny vedtaksformulering som ble vedtatt av styret:

Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen til
etterretning, og styret ber administrasjonen følge opp tiltakene beskrevet i saksfremlegget på en
adekvat måte.

Styrets enstemmige
Vedtak:
Møteprotokollen fra styremøtet 25. mars 2019 godkjennes.

Andre orienteringer

Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen ønsket velkommen til Ringerike sykehus. Hun orienterte
om at opptaksområdet for lokalsykehuset har et befolkningsgrunnlag på 82 000 innbyggere.
Sykehuset har ca. 700 ansatte (570 årsverk). Budsjettet for 2019 er på 617 MNOK.
Vedlikeholdsprosjektet for perioden 2017 -2026 er på 267 MNOK (BRK-prosjektet) for Ringerike
sykehus. Sykehusets største utfordring nå er det store antallet korridorpasienter. Dette er ikke noe
nytt problem, men de tiltakene som har vært gjort har ikke hatt den ønskede effekten. Det er
etablert et nytt prosjekt – reduksjon av korridorpasienter. Det er satt sammen en aksjonsgruppe for
å få til forbedring, og det igangsettes strakstiltak.

Nytt av året er at Hallingdal sjukestugu har tilbud om akutt slagbehandling. CT undersøkelsene ved
Hallingdal fjernstyres. Opplæring av ambulansepersonellet i håndtering av CT-maskinen gjør dette
tilbudet mulig, og flere pasienter har allerede hatt nytte av denne nyordningen.
For øvrig skal det bli felles bygg for ny legevakt i Ringerike og ny ambulansestasjon ved Ringerike
sykehus i 2020.

Kommentarer til orienteringen:
Analysearbeidet av korridorpasienter er viktig arbeid for å få redusert antallet pasienter som ikke
får eget rom. Målet om å øke dagbehandling og poliklinikktilbudet og redusere
innleggelser/døgnbehandling er ønsket. Akuttmottaket styrkes nå i en 6 måneders periode. Når
denne perioden er over, blir det spennende å høre om en har fått ønsket effekt av
handlingsplanene. Styret legger til grunn at det etableres en effektiv tiltaksplan med relevante
milepeler slik at problemet med korridorpasienter løses. Styret ønsker å få tiltaksplanen til
behandling så snart som mulig.
Akuttberedskapen og samarbeidet med ambulansene i Hallingdal er spennende informasjon. Den
teknologiske utviklingen må kunne åpne nye muligheter for bedre pasientbehandling i framtida.
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Beslutningssak
Sak 18/2019 Virksomhetsrapport pr 31. mars
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett etter mars måned. En betydelig
forbedring i mars som følge høy aktivitet og derav høye inntekter. Merforbruket på lønn er også
noe forbedret siste måned, men følges fortsatt tett opp med klinikkene. Sykehusene Drammen og
Bærum har utfordringer med å sikre resultatoppnåelse i tråd med budsjett for 2019, mens
foretaket samlet forventer å oppnå budsjettert resultat for året. Det er svært gledelig at aktiviteten
innen barne- og ungdomspsykiatrien nå har tatt seg betraktelig opp og prioriteringsregelen er
oppnådd ved utgangen av mars måned både på ventetider og aktivitet. Utfordringen med
korridorpasienter på Ringerike vedvarer og det vises her til presentasjon fra klinikkdirektør May
Janne Botha Pedersen om tiltak som iverksettes

Oppsummering av drøfting i saken:

Arbeidet med å redusere brudd på arbeidsmiljøloven vil styret følge nøye med på framover. Styret
ser fram til at tallet på korridorpasienter ved Ringerike sykehus vil reduseres med den innsatsen
som nå gjøres ved sykehuset. Styret ønsker å få en gjennomgang av responstidene i grisgrente
strøk.

Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret tar virksomhetsrapport pr. mars 2019 til etterretning.

Sak 19/2019 Ledelsens gjennomgang 2018

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

Risikoarbeidet vil styrkes i tida som kommer i foretaket. Foretaket vil bruke utilsiktede hendelser
til læring og forbedring i større grad enn nå, og program for kontinuerlig forbedring er et viktig for
dette arbeidet.

Oppsummering av drøfting i saken:

Vestre Viken har gode styringssystemer. Internkontrollarbeid er omfattende. Økonomi og
effektiviseringsarbeidet overvåkes gjennom f.eks. AML-brudd og uønskede hendelser. Det er viktig
å lære av saker som meldes til Helsetilsynet og av pasientskadeerstatningssaker. Felles system for
kompetansekartlegging er viktig for å kunne utveksle kompetanse mellom sykehusene og mellom
foretak. «Påregnelig feil» bør ikke være en sovepute for arbeidet med å bli bedre.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret slutter seg til vurderingene i ledelsens gjennomgang 2018.
2. Styret ber administrerende direktør følge opp forbedringstiltak som er påpekt i
gjennomgangen. Styret ber spesielt om at det rettes oppmerksomhet mot risikostyring.
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Sak 20/2019 Økonomisk langtidsplan 2020–2023 (ØLP 2020–2023)
Økonomidirektør Mette Lise Lindblad orienterte før behandling av saken.

Oppsummering:

Resultatkravene i ØLP for perioden 2020-2023 er noe lempet fra fjorårets plan og delrapport
økonomi til forprosjekt NSD, mens investeringsnivået er videreført på samme nivå som tidligere. En
viktig årsak til at dette lar seg gjøre og samtidig opprettholde bærekraft knyttet til nytt sykehus er
et års utsatt kapitalisering av nytt sykehusbygg. Med det oppnår foretaket ytterligere et år med
sparing til nytt bygg. Reduserte resultatkrav styrker realismen i målene. Det er fortsatt høye krav til
produktivitetsvekst og omstilling i virksomheten. Foretaket har utarbeidet en handlingsplan for
hvordan resultatene skal oppnås i fremtiden. I arbeidet med operasjonalisering av strategisk plan
og budsjett 2020 vil tiltak og planer konkretiserer nærmere. ØLP gir en tydelig prioritering av
psykiatrien.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret er meget fornøyd med analysene og beskrivelsene som er lagt for det foreliggende ØLP.
BRK- prosjektene bør vurderes framskjøvet i tid. Det ville ha vært en fordel om BRK-prosjektet
hadde vært fullført på det tidspunktet når de økonomiske forpliktelsene med nytt sykehus
Drammen overtas av Vestre Viken.

Styrets enstemmige
Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2020 – 2023.
2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik:
MNOK

2020

Resultatmål ØLP 2020-2023

2021

254

2022

267

2023

262

268

Planforutsetninger ØLP 2020 - 2023 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett
2020.

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2020 – 2023:
MNOK

2020

2021

2022

2023

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

60
12
10
17
100
20
20
25
50
314

60
0
10
17
100
20
20
25
50
302

60
0
10
17
80
0
20
25
50
262

137
0
10
17
80
0
20
25
20
309

Herav finansiert med finansiell leasing
Herav finansiert med egen likviditet

35
279

35
267

15
247

15
294

Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.
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Styret legger til grunn at planene for rehabiliteringen av BRK opprettholdes som forutsatt i
tidligere vedtak gjennom samlet ramme til henholdsvis investeringer og vedlikehold i tråd
med prosjektplanen.

Styret ber om at det legges fram en sak inkludert risikoanalyser om å framskynde
sluttføringen av BRK-prosjektene fram til slutten av 2025.

4. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 35
MNOK i 2020 og 2021 (inklusive mammografibussene med 20 MNOK pr år), og deretter 15
MNOK årlig de påfølgende årene til ordinære investeringer.

Sak 21/2019 Strategiplan 2019 -2022

Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte innledningsvis.

Oppsummering:

Strategiplanen konkretiserer målene for Utviklingsplanen for foretaket. Målene gjenspeiles i de
årlige driftsavtalene med klinikkene og i arbeidet årsbudsjett og økonomisk langtidsplan.

Oppsummering av drøfting i saken:

Styret er fornøyd med det rammeverket strategiplanen legger for arbeidet i foretaket.

Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte strategiplanen for 2019-2022.

Sak 22/2019 Avhending av boligeiendom ved Ringerike Sykehus,
Arnegårdsveien 11 A – D, 3511 HØNEFOSS, Gnr. 44, Bnr. 28, 0605 Ringerike
kommune
Styrets enstemmige
Vedtak:

Styret i Vestre Viken HF godkjenner salg av boligeiendommen Arnegårdsveien 11 A – D, 3511
Hønefoss, gnr. 44, bnr. 28, 0605 Ringerike.

Orienteringer
Sak 23/2019 Orienteringer
Styrets enstemmige
Vedtak:
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering.
Andre orienteringer
•

Nytt sykehus i Drammen
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•

Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen orienterte om mandatet for Mottaksprosjektet om
forventninger om rapporteringer til HSØ. Tomta på Brakerøya ble overtatt 15. mars.
Formell oppstart av riveprosjektet 7. mai 2019.

Drammen helsepark AS
Ansgar Gabrielsen, prosjektleder, Torgeir Finnerud, styreleder, Einar Normann, styreleder
og Jon Simenstad, daglig leder var til stede i styremøtet.
Prosjektleder orienterte om Drammen helsepark og inviterte Vestre Viken til samhandling
og utvikling av bygg og næringer i Helsegata. I fellesskap kan det skapes synergier for
storsamfunnet.

Eventuelt

Ingen saker tatt opp under dette punktet.
Drammen 6. mai 2019

Torbjørn Almlid
styreleder
Margrethe Snekkerbakken
nestleder

Torkil Bjørnson

Bovild Tjønn

Geir Kåre Strømmen

Tom R. H. Frost

Toril A. K. Morken

John Egil Kvamsøe
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Dato:
Saksbehandler:

19. juni 2019
Mette Lise Lindblad

Saksfremlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 1.tertial 2019
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
25/2019

Møtedato
26.06.19

Forslag til 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 2019.
Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

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

Bakgrunn
Administrerende direktør legger fram rapportering pr 1. tertial i tråd med styrets årshjul.
Rapporteringen pr tertial omfatter en rekke flere indikatorer enn de som rapporteres månedlig.

Styret behandlet sak 48/2018 om vurdering av samlokalisering av behandlingsseksjon Tyrifjord
i avdeling for rus og avhengighet (ARA) med Drammen DPS på Thorsberg den 24.septeber 2018.
I vedtaket har styret forutsatt at det faglige tilbud styrkes i forbindelse med omlokaliseringen.
Styret har videre bedt om en orientering om behandlingskapasiteten i løpet av første halvår
2019, og at det samlede behandlingstilbudet vurderes løpende. Det er gitt en rapportering på
dette i saksfremlegget nedenfor.

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 1.tertial 2019 er
oppsummert i måltavlen under:

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.

Vestre Viken HF
1

2

3

4

5

6

7

8

11

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

19 588

81 930

255 000

21 250

85 000

255 000

Avvik

-1 662

-3 070

I fjor

24 443

94 113

247 002

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

Virkelig

9 388

39 023

113 109

Mål

9 237

38 498

112 659

Avvik

151

525

450

I fjor

9 567

37 351

107 784

AKTIVITET Voksenpsykiatri
og rusbehandling Polikliniske
konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

13 799

58 315

166 020

Mål

12 418

57 706

164 360

Avvik

1 381

609

1 660

I fjor

14 281

54 303

156 933

AKTIVITET Barne- og
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

6 442

26 808

77 083
77 083

Mål

6 181

28 360

Avvik

261

-1 552

0

I fjor

6 963

25 762

69 684

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

Virkelig

55

57

55

Mål

55

55

55

Avvik

0

2

0

I fjor

60

59

59

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

Virkelig

36

37

40
40

Mål

40

40

Avvik

-4

-3

0

I fjor

52

47

43

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler
(passert planlagt tid)
ANDEL

Virkelig

91,2 %

91,7 %

93,0 %
93,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

HR
Brutto månedsverk
ANTALL
HR
Sykefravær i PROSENT

HR
AML brudd
ANDEL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Mål

(etterskuddsvis)

13

Hittil i år

Virkelig

(neste måned)
12

Denne måned

Mål

93,0 %

93,0 %

Avvik

-1,8 %

-1,3 %

0,0 %

I fjor

0,0 %

0,0 %

89,9 %

Virkelig

2,2 %

2,6 %

1,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,2 %

2,6 %

1,0 %

I fjor

2,0 %

2,5 %

2,0 %

Virkelig

7 216

7 217

7 325
7 235

Mål

7 138

7 135

Avvik

78

82

90

I fjor

7 050

7 061

7 175

Virkelig

7,7 %

8,0 %

7,0 %

Mål

7,5 %

7,7 %

7,0 %

Avvik

0,2 %

0,3 %

0,0 %

I fjor

8,1 %

8,6 %

0,1 %

Virkelig

2,4 %

2,6 %

2,4 %

Mål

2,4 %

2,4 %

2,4 %

Avvik

0,0 %

0,2 %

0,0 %

I fjor

2,1 %

2,2 %

2,5 %
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Økonomi
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. Pensjonsøkning føres med 9,1 MNOK pr måned. I Revidert Statsbudsjett
(RNB) er det foreslått tildelt helseforetakene basisfinansiering som følge av pensjonsøkning.
Inntil det er på plass og størrelsen på finansiering er kjent, vises pensjonsøkning på egen linje og
holdes utenfor resultat fra ordinær drift.

Resultat pr 1.tertial fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på
81,9 MNOK, som er 3,1 MNOK lavere enn budsjett. Resultat i april måned fra ordinær drift er
19,6 MNOK, som er 1,7 MNOK lavere enn budsjett, hvorav 6 MNOK vedrører forsinket
gevinstføring fra salg av eiendom. Salget resultatføres i juni måned. Korrigert for dette er følgelig
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resultat i april fra ordinær drift 4,3 MNOK bedre enn budsjett og akkumulert 2,9 MNOK bedre
enn budsjett.
Prognosen for året eksklusiv pensjonsøkningen opprettholdes på resultatmål i tråd med
budsjett.

Driftsinntekter pr april er 8,7 MNOK høyere enn budsjett og 203,9MNOK høyere enn pr 1.tertial i
fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 13,3 MNOK høyere enn budsjett og
gjestepasientinntekter er 4 MNOK høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er 8,7 MNOK
lavere enn budsjett pr april. Det negative avviket skyldes i hovedsak utsatt gevinst ved salg av
eiendom på 6 MNOK som resultatføres i juni måned.

Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 11,7 MNOK høyere
enn budsjettert. Varekostnader er 4,3 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere
kostnader for H-resept medikamenter enn budsjettert. Det er også positivt budsjettavvik på
gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet. Lønn viser et
overforbruk på 32,7 MNOK knyttet til både fast og variabel lønn. I april er overforbruket på
lønnsområdet 6,1 MNOK.
Investeringer
Hittil i år er det foretatt investeringer for 63,5 MNOK av en samlet ramme for 2019 på 454,9
MNOK, inklusive 122,4 MNOK overført fra 2018. Det er kostnadsført 11,1 MNOK i
byggvedlikehold og mindre MTU hittil i år. Årsbudsjett for vedlikehold og mindre MTUanskaffelser som tas over drift er på 58,2 MNOK i 2019.

Rapporterte investeringer pr 1. tertial omfatter kun de investeringer og vedlikehold som det er
mottatt fakturaer på. Det gir følgelig ikke uttrykk for faktisk fremdrift i prosjektene. Pr 1. tertial
rapporterer prosjektlederne god fremdrift. Tilsvarende er det lange anskaffelsesprosesser for
MTU og første del av året vil derfor ligge lavt på bokførte investeringer. Prognosen for året er at
investeringsmidler for MTU vil benyttes i sin helhet.

For å sikre god fremdrift på investeringer også i 2020 bes det om at styret gir fullmakt til å
iverksette bestillinger som belaster 2020 budsjettet innenfor en ramme på 80 MNOK.

Aktivitet
DRG-poeng
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 525
poeng høyere enn budsjett, og er 1672 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
609 høyere enn budsjett hittil i år. Polikliniske konsultasjoner i april måned er 1381 høyere enn
budsjett.

Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1552 konsultasjoner lavere enn
budsjett, men det er en positiv trend i mars og april der faktisk aktivitet 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
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Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager. Dette er 2
dager kortere enn pr 1.tertial i fjor, men 2 dager høyere enn målet for året som er på 55 dager.
Inntil videre følges utviklingen uten spesifikke tiltak.

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.
Ventetiden holder seg således tilfredsstillende samlet sett. Det er imidlertid differensierte
ventetidsmål med 40 dager innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 35
dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetiden innen BUP er 43 dager hittil i år.
Dette er betydelig bedre enn i fjor, men ventetiden må ytterligere ned. Økt aktivitet forventes å
bedre ventetiden. . Det er også et mål at andel henviste pasienter som får avslag fordi de
vurderes som å ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten reduseres. Innen psykisk
helsevern for voksne har den blitt tydelig redusert i løpet av første tertial, mens det bare har
vært en lett reduksjon innen barne- og ungdomspsykiatri. Det pågår forbedringsarbeid for å
redusere avslagsprosenten.

Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)
Andel overholdte pasientavtaler er 91,7 % pr 1.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 rettet økt oppmerksomhet mot overholdelse av
pasientavtalene.

Korridorpasienter
Andel korridorpasienter i somatikk var 2,6 % pr april 2019, litt høyere enn samme perioden i
fjor. Dette tilsvarer at 17 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl 07.00 hver morgen i 1.
tertial. Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Som kjent
pågår et forbedringsprosjekt med mål om å redusere antall korridorpasienter ved sykehuset.
Prosjektet skal levere sin rapport i juni 2019. I løpet av mai er noen kontroller av lungepasienter
flyttet fra innleggelse til poliklinikk. Kompetansen i akuttmottaket er styrket fra 1.juni 2019. Det
er også under etablering et samarbeid med Ringerike kommune om pasienter med hyppige
innleggelser. 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.
HR
Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk pr mai er 7217, som er 82 månedsverk flere enn budsjettert og 156
flere enn pr mai i fjor. En vesentlig andel er tilknyttet psykiatrien, blant annet full inndekning av
sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Utviklingen av månedsverk er noe bekymringsfull
og følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn budsjett.
Sykefravær
Sykefravær i mars var 7,7 %, som er en reduksjon fra februar. Sykefravær pr mars er 0,6
prosentpoeng lavere enn pr mars i fjor.

AML-brudd
Det var 2386 AML-brudd i april. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,4 % av alle vakter i foretaket.
Andel AML-brudd hittil i år er 2,6 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 2,4 %.
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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 ble kun 60 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid. Figuren nedenfor viser
status for 1. tertial 2019 i Helse Sør-Øst. Vestre Viken ligger fortsatt på 60 % innen forløpstiden.
Andelen behandlet innen standard forløpstid viser imidlertid en bedring i løpet av tertialet med
henholdsvis 63 % i mars og 65 % i april. Forløpene er gjennomgått med tanke på forbedringer.
Blant forbedringstiltak som er gjennomført er:
• Raskere vurdering av henvisninger
• Ikke brukte timer som er allokert til pakkeforløp til andre pasienter
• Flere timer til bildediagnostikk og raskere beskrivelse av undersøkelser i pakkeforløp
• Svartider innen patologi er bedret
• Tydeliggjort ansvarsforhold, tett oppfølging
Forløpstidene viser bedring, men forbedringsarbeidet må fortsatt ha stor oppmerksomhet.

Sykehusinfeksjoner
Årets første prevalensundersøkelse viste en andel sykehusinfeksjoner på 3,2 % som er på nivå
med tidligere (3,1 % samlet i 2018). Av disse var 2,0 % ervervet i Vestre Viken (2,1 % samlet i
2018). Arbeid med smittevern er en kontinuerlig forbedringsprosess. Målet i Helse Sør-Øst er en
andel under 3 %.

Pasientsikkerhetsprogrammet
Innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet følges opp.

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 det er en betydelig økning innen vold og trusler. Det er fastsatt en ny
indikator for vold og trusler som rapporteres til HSØ hvor psykiatri skilles fra øvrig virksomhet.
Det er klart mest hendelser av denne typen innenfor psykiatri.
Eksterne tilsyn
En rekke instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. Påviste avvik følges
opp systematisk til lukning. I 1.tertial 2019 har det vært tilsyn fra lokalt elektrisitetstilsyn,
Mattilsynet og Fylkesmannen. Riksrevisjonen har også bedt om opplysninger som ledd i sin
revisjonsvirksomhet. Det har ikke vært noen nye systemtilsyn innen helselovgivningsområdet.
Det vises til oversikt i vedlegg.

Utilsiktede (uønskede) hendelser og avvik og varsler til Statens Helsetilsyn
I 1. tertial er det meldt registrert 60 avviksmeldinger med betydelig skade og 474 avvik som
kunne ført til betydelig skade. Antall meldinger om betydelig skade er på nivå med fjoråret,
mens det er meldt betydelig flere hendelser som kunne ført til skade. Det vurderes å ha
sammenheng med arbeid med å oppnå god meldekultur og økt oppmerksomhet mot den daglige
risikostyringen.
I 1. tertial 2019 er det sendt varsler om 16 alvorlige hendelser til Statens Helsetilsyn. Disse
inngår i de 60 avvikene omtalt over. 7 hendelser er meldt innen somatikken og 9 innen psykisk
helsevern. Det er på samme nivå som tidligere (48 varsler totalt i 2018).
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Innen somatikken er 2 varsler knyttet til fødsler, 2 knyttet til at alvorlige diagnoser ikke ble stilt
før etter en stund, et dødsfall etter kirurgi, ett dødsfall knyttet til alvorlig kjent sykdom, og ett
tilfelle hvor man reiste spørsmål om alvorlig svikt ved annen institusjon før innleggelse. 3 saker
ble avsluttet etter samtale med Helsetilsynet da tilsynet ikke fant grunn til videre oppfølging.
Begrunnelsen er da som regel at det ikke er fremkommet informasjon som tilsier vesentlig svikt i
den helsehjelpen som er gitt av spesialisthelsetjenesten. 4 saker er sendt til videre vurdering og
oppfølging fra Fylkesmannen og er ikke avsluttet ennå.

Innen psykisk helsevern er det meldt 7 selvmord, 2 dødsfall under uklare omstendigheter og et
selvmordsforsøk hvor pasienten ble reddet. Alle dødsfallene skjedde utenfor institusjonene våre.
En av sakene følges opp av Fylkesmannen, de andre er avsluttet etter samtale med Helsetilsynet.
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.

Flytting av Tyrifjord avdeling for rus og avhengighet til Thorsberg DPS
Styrking av det faglige tilbudet
Seksjonen på Tyrifjord flyttet til Konnerud 19.november i 2018. Siden omlokalisering er det
faglig tilbudet styrket gjennom:
• Seksjonen er tilknyttet vaktlegeordningen ved Drammen DPS.
• Nærhet til administrasjonen i ARA har bidratt til bedre tilgjengelighet for
avdelingsoverlege og andre fagressurser i avdelingen som for eksempel psykologfaglig
veiledning.
• Ny seksjonsleder tiltrådte 1. februar, er utdannet sykepleier med videreutdanning i
psykiatri og ledelse.
• Etter flyttingen har seksjonen lykkes med å rekruttere psykologspesialist i tillegg til lege
som er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Det har også blitt ansatt øvrige med
helsefaglig bakgrunn.
• Det miljøterapeutiske tilbudet har blitt videreutviklet, blant annet har deltagelse i
kjøkken- og renholdsgruppe blitt erstattet med psykoedukasjon og en del fysisk aktivitet.
• Det arbeides med innføring av ny behandlingsmodell som vil innføres fra og med
september 2019.
Flyttingen til Drammen har også gjort det mulig å benytte tilbudene til interesseorganisasjonene
til fagfeltet. Så langt har pasientene tilbud om A-larm (bruker og pårørende tilbud), NA
(anonyme narkotikamisbrukere), AA (anonyme alkoholikere) – «Kaffepraten» og tilbud gjennom
ettervernstilbudet Grindestua i Asker. Det arbeides med flere alternativer. Det er også gjort
avtale med treningssenter i Drammen som flere pasienter benytter seg av.
Samlet sett vurderes det at Avdeling for rus og avhengighet nå er i stand til å tilby et godt og
variert tilbud til pasientene. Samtidig arbeides det med å videreutvikle tilbudet.

Vurdering av det samlede behandlingstilbudet og kapasitet
Avdeling for rus og avhengighet (ARA) i Vestre Viken HF har pr i dag 50 døgnplasser. Hittil i
2019 er belegget i avdelingen ca. 90 %. I tillegg til egne plasser har Helse Sør-Øst RHF avtale
med 22 private og ideelle institusjoner som til sammen tilbyr cirka 720 plasser. Gjennom Helfo
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kan pasientene også søke seg til plasser via Fritt Behandlingsvalg (FBV). I Helse Sør-Øst er det
ca. 150 fritt behandlingsvalgplasser. Dette betyr at Vestre Viken HF har tilgang til ca. 870 plasser
på lik linje med øvrige foretak i regionen.
Ventetiden til både avtaleplasser og FBV svinger, men blir ikke sett på som noen utfordring.
Dette til tross for at ARA pr mars i 2019 erfarer cirka 20 % økning i antall henvisninger.

ARA har effektivisert driften, særlig gjelder dette avrusningstilbudene. I 2016 hadde ARA lengst
ventetid til avrusning i forhold til øvrige helseforetak i HSØ. (8-9 uker). Liggetiden var også
lengre enn de øvrige foretakene. I 2018 har ARA hatt kortest ventetid, (1-2 uker) og liggetiden er
også blant de korteste. Dette har gitt avdelingen kapasitet, og det er nå pågang av
gjestepasienter grunnet den korte ventetiden. Dette til tross for at Borgestadklinikkens tilbud i
Drammen ble avviklet våren 2018. Dette tilbudet hadde 10 avrusningsplasser og Vestre Viken
har i stor grad tatt over disse pasientene.

Regionalt er det god kapasitet på behandlingsplassene, og HSØ vurderte tidligere i vinter at det
muligens var en viss overkapasitet.
Samlet sett vurderes det at flyttingen fra Tyrifjord til Konnerud, som medførte 6 færre
sengeplasser i ARA, ikke har hatt negative konsekvenser.

Risikovurdering
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2019 er oppdatert pr april med faktiske forhold.
Vurderinger er foretatt av ledelsen.

De klinikkvise risikovurderinger er gjennomgått i ledermøte 4. juni 2019 og det er satt sammen
en foretaksomfattende risikovurdering basert på disse. Den foretaksomfattende
risikovurderingen gjenspeiler 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 er 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 ta ned risikoen.
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.
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Foretakets samlede risikovurdering – ajourført pr 1. tertial 2019
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Administrerende direktørs vurderinger
Korrigert for økte pensjonskostnader og utsatt gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK er
resultatet pr april 2,9 MNOK bedre enn budsjettert. Et overskudd på 81,9 MNOK. I april måned
er resultat av den underliggende drift 4,4 MNOK bedre enn budsjettert. Eiendomssalget vil
bokføres i juni måned. Det gode resultatet skyldes høy aktivitet i de somatiske sykehusene, og
både antall pasientbehandlinger og DRG-poeng er over plan, samt lavere kostnader enn budsjett
på gjestepasientområdet og knyttet til H-resept medikamenter.

Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring i flere av klinikkene og antall månedsverk er
betydelig over budsjett. En viktig årsak til merforbruket er etableringen av et nytt akutteam og
en til en inndekning av sykefravær ved Blakstad. Foretaket går nå inn i den mest krevende
perioden mht ressursstyringen. Det har vært særskilt oppfølging av planleggingen av
sommerferieavviklingen med klinikkene. Innsatsteam med kompetanse fra økonomi og HR
bistår også 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 aktivitetsutviklingen.

Aktivitet innenfor psykisk helse og rus er forbedret og prioriteringsregelen er ved utgangen av
april er oppnådd på aktivitet og ventetider. 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 fjorår, 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.

Det er foretatt en vurdering av behandlingskapasitet etter samlokalisering av
behandlingsseksjon Tyrifjord i avdeling for rus og avhengighet (ARA) med Drammen DPS på
Thorsberg. Samlet sett vurderes det at flyttingen har ikke hatt negative konsekvenser for
pasientbehandling.

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.
For å sikre god fremdrift på investeringsområdet ber administrerende direktør om fullmakt til å
iverksette bestillinger som omfattes av 2020 budsjettet innenfor en øvre ramme på 80 MNOK.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr 1.tertial til orientering.
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr 1.tertial 2019

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.

Vedlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 1. tertial 2019
Innhold
1

Økonomi og aktivitet .........................................................................................................................2
Økonomisk situasjon.....................................................................................................................3
Resultatestimat pr 1.tertial ............................................................................................................5
Resultatavvik pr klinikk ................................................................................................................6
Innleie ...........................................................................................................................................7
H-resepter .....................................................................................................................................8
Likviditet.......................................................................................................................................9
Investeringer og byggvedlikehold...............................................................................................10
Innsatsstyrt finansiering somatisk aktivitet .................................................................................11
Aktivitet psykisk helse og rus .....................................................................................................12
Prioriteringsregelen .....................................................................................................................13
Kvalitets- og styringsindikatorer .....................................................................................................14
2.1
Ventetid.......................................................................................................................................14
2.2
Overholdelse av pasientavtaler ...................................................................................................15
2.3
Korridorpasienter somatikk ........................................................................................................15
2.4
Pakkeforløp for kreft ...................................................................................................................16
2.5
Pasientsikkerhetsprogrammet .....................................................................................................17
2.6
Utilsiktede (uønskede) hendelser og avvik og varsler til Statens Helsetilsyn samt Norsk
Pasientskadeerstatning ............................................................................................................................17
2.7
Global trigger tool (GTT) - rapport.............................................................................................18
Medarbeidere status.........................................................................................................................20
3.1
Brutto månedsverk ......................................................................................................................20
3.2
Deltid ..........................................................................................................................................20
3.3
Sykefravær ..................................................................................................................................21
3.4
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML) ..............................................22
HMS indikatorer..............................................................................................................................25
4.1
H1-verdi: Fraværsskadefrekvens ................................................................................................25
4.2
HMS-hendelser ...........................................................................................................................25
4.3
Vold og trusler ............................................................................................................................26
Eksterne tilsyn .................................................................................................................................26
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2

3

4
5

1

Økonomi og aktivitet

Sammendrag
Resultat pr 1.tertial viser et overskudd på 45,6 MNOK. Resultatet inkluderer økte
pensjonskostnader på 36,3 MNOK som følge av ny aktuarberegning foretatt i januar 2019.
Resultat pr 1.tertial fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på
81,9 MNOK, som er 3,1 MNOK under budsjett.

Resultat i april måned fra ordinær drift er 19,6 MNOK, som er 1,7 MNOK lavere enn budsjett.
Det er budsjettert med gevinst på salg av eiendom på 6 MNOK i april. Salget er noe forsinket og
vil gjennomføres i juni måned. Resultat i april fra ordinær drift korrigert for utsatt salg av
eiendom er 4,3 MNOK bedre enn budsjett.
Prognosen for året eksklusiv pensjonsøkningen opprettholdes på resultatmål i tråd med
budsjett.

Aktivitet innenfor somatikk og både voksen psykiatri og rus behandling, er høyere enn budsjett.
Aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri er lavere enn budsjett hittil i år, men viser en
positiv utvikling i april. VVHF oppfyller prioriteringsregel for vekst i antall polikliniske
konsultasjoner, da 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. Pensjonsøkning føres med 9,1 MNOK pr måned. Økning i pensjonskostnader
holdes utenfor resultat fra ordinær drift pr 1. tertial i tråd med instruks fra Helse Sør Øst.

Salg av eiendom
Det er budsjettert med gevinst fra salg av eiendom på 6 MNOK i april måned. Salget er noe
forsinket og vil resultatføres i juni måned. Dette gir et større avvik mot budsjett i april (og hittil i
år) enn underliggende drift vil tilsi.
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1.1

Økonomisk situasjon

Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 1.tertial 2019.

ISF-inntekter og gjestepasienter hittil i år er til sammen 17,4 MNOK bedre enn budsjett. Det er
høy aktivitet i alle somatiske sykehus. Øvrige driftsinntekter er 8,7 MNOK lavere enn budsjett
hittil i år, hovedsakelig som følge av utsatt salg av eiendom med budsjettert gevinst på 6 MNOK.

Varekostnader er 4,3 MNOK lavere enn budsjettert. Varekostnader for pasientbehandling er
15,1 MNOK høyere enn budsjettert. Overforbruket knyttes i stor grad til høy aktivitet.
Kostnader for pasientadministrerte legemidler (H-resepter) er 19,5 MNOK lavere enn
budsjettert hittil i år (se pkt 1.5 H-resepter nedenfor).

Gjestepasientkostnader hittil i år er 10,4 MNOK lavere enn budsjett som følge av mindre kjøp av
helsetjenester fra andre regioner. Konserninterne gjestepasientkostnader er i tråd med budsjett
hittil i år.

Lønnskostnader viser et overforbruk på 32,7 MNOK, et negativt avvik på 1,6 %. Hittil i år har
VVHF 82 flere brutto månedsverk enn plan. Noe av overforbruket kan knyttes til høyt
sykefravær i perioden.

Andre driftskostnader er 6,1 MNOK lavere enn budsjettert. Det positive avviket skyldes i
hovedsak to forhold:
• Sykehuspartner
Det er fortsatt forsinkelser i lokale og regionale IKT prosjekter på grunn av
Sykehuspartner sin leveransekapasitet. Dette gir lavere kostnader enn budsjettert i 1.
tertial og i årsprognosen, men gir også forsinket innføring av ny teknologi. VVHF har en
dialog mot Sykehuspartner for å følge opp prosjektporteføljen og bidra til fremdrift i
leveranser.
•

Bygg vedlikehold over drift
Vedlikeholdsprosjekter som tidligere ble klassifisert som investeringskostnader er
spesifisert på eget ansvar og viser et mindreforbruk hittil i år. Prosjekter som er
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budsjettert for 2019 ligger noe etter plan, men det er en betydelig andel av kostnadsførte
prosjekter som vedrører prosjekter overført fra 2018 og som ikke inngår i budsjettert
vedlikehold i 2019. I budsjettet er det kun lagt inn nye planlagte prosjekter for BRK
prosjektet. Prognosen gir totale kostnader i tråd med budsjett.

Resultatutvikling pr måned – eks. pensjonsøkningen

Resultat fra ordinær drift i april (eks. pensjonsøkning) er noe under budsjett som følge av utsatt
salg av eiendom. Resultatutvikling hittil i år er i tråd med budsjett.
Driftsinntekter

Driftsinntekter er 8,6 MNOK foran budsjett hittil i år. ISF- og gjestepasientinntekter er høyere
enn budsjett som følge av høy aktivitet i klinikkene. Andre driftsinntekter er lavere enn budsjett
som følge av utsatt salg av eiendom.
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Driftskostnader inklusive finans

Totale driftskostnader er 11,7 MNOK høyere enn budsjettert i hovedsak som følge av
overforbruk på lønnsområdet. Det er mindreforbruk på øvrige områder, med unntak av innleie
som er 0,3 MNOK over budsjett (se pkt 1.4 Innleie nedenfor). Høye varekostnader knyttet til økt
aktivitet kompenseres med lavere forbruk av H-resept medikamenter enn budsjettert. Andre
driftskostnader er lavere enn budsjettert som følge av etterslep hos Sykehuspartner og
mindreforbruk på byggvedlikehold.

1.2

Resultatestimat pr 1.tertial

pr april 2019

Budsjett
2019

Estimat
2019

Avviks
%

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

5 699 557
2 822 259
157 985
870 741
9 550 543

5 699 557
2 969 530
162 985
870 741
9 702 813

0,0 %

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

1 284 558
761 344
21 493
5 813 083
298 172
1 110 005
6 887
9 295 542

1 279 558
747 344
21 493
5 853 083
298 172
1 241 276
6 887
9 447 813

0,4 %

255 000

255 000

Resultat fra ordinær drift

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

1,8 %
0,0 %
-0,7 %
0,0 %
-11,8 %
0,0 %
-1,6 %
0,0 %

- 109 009

Pensjonsøkning sfa januar aktuar

Resultat totalt

5,2 %

255 000

145 991

-74,7 %

Prognosen pr 1. tertial er redusert med 109 MNOK som følge av pensjonsøkningen. Prognosen
for resultat fra ordinær drift er i tråd med budsjett.
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1.3

Resultatavvik pr klinikk

Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr 1.tertial for henholdsvis
inntekter, kostnader og resultat fra ordinær drift.

Pr 1.tertial er det fellesområde, staber og prehospitale tjenester som 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 1. 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 større
underskudd for året. Kongsberg sykehus har også et vesentlig avvik i forhold til total
budsjettramme, men har konkrete tiltak på plass og avgir en prognose i tråd med budsjett.
Tilsvarende gjelder for øvrige klinikker.
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Resultatutvikling pr måned pr klinikk:
Resultat pr klinikk
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg
Intern service drift
Psykisk helse og rus
Prehospital tjenester
Medisinsk diagostikk
Stabene
Felles økonomi
Driftsresultat
I tillegg:

Endring pensjon januar
aktuar

Resultat VVHF

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Hittil i år

-3 237
-2 806
-542
-788
-964
-734
-825
826
919
26 753
18 603

-7 598
-5 074
-2 560
-549
55
-666
806
-473
740
29 643
14 325

-2 937
1 448
2 061
-879
-826
-276
-263
9
1 336
29 742
29 414

-7 559
-2 657
-406
3
1 003
-455
1 383
-1 150
3 169
26 257
19 588

2 786
-685
-1 857
749
938
-538
-1 583
-415
-1 326
24 967
23 037

-18 545
-9 774
-3 305
-1 464
206
-2 669
-481
-1 202
4 839
137 363
104 967

-9 084
9 518

-9 084
5 241

-9 084
20 330

-9 084
10 504

-9 084
13 952

-45 421
59 546

Det er budsjettert med overskudd på 106,3 MNOK hittil i år. Overskudd budsjetteres i felles
økonomi. Felles økonomi viser et overskudd pr mai som er 31,1 MNOK mer enn forutsatt pga
lavere kostnader enn budsjettert på H-resept medikamenter, somatiske gjestepasientkostnader,
bygg vedlikehold over drift, varekost for behandlingshjelpemidler og Sykehuspartner IKT. Det
forventes at en del av det positiv avvik i felles økonomi pr mai skyldes periodisering av
kostnader som vil jevne seg i løpet av året. Prognose for året for felles økonomi viser et
overskudd som er 37,8 MNOK foran budsjett.

1.4

Innleie

Innleie hittil i år er 0,3 MNOK lavere enn budsjett, og 2,2 MNOK over samme periode i fjor.
Overforbruk hittil i år vedrører januar, og noe etterslep fra jul 2018. Det er budsjettert med en
reduksjon på 8 MNOK i 2019 i forhold til 2018. Reduksjonen er særskilt knyttet til
sommermånedene.
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Bærum sykehus har forbruk hittil i år som er 1,5 MNOK mer enn budsjettert knyttet til intensiv,
operasjon, anestesi og dialyse. 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 særskilte med en gjennomgang av
planlagte vakter for å redusere forbruk av dyre vakter.

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.

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.

ISF-refusjoner vokser mindre enn kostnadsveksten, da ikke alle medikamenter er innenfor ISFordningen, og fordi det kun er et medikament pr pasient pr år som gir refusjon. Hittil i år er ISFrefusjoner for H-resepter resultatført i tråd med budsjett, i påvente av ny grouperingssoftware
for 2019. Ny software vil tas i bruk fra og med mai rapportering. Det er foreløpig ukjent
hvordan det vil påvirke inntektsføring i foretaket.
Faktisk utvikling 2013-2018 og prognose 2019
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1.6

Likviditet

Likviditetsutvikling

Pr 30. april var trekket på kassekreditten 902 MNOK. Dette er 132 MNOK mer enn budsjett, men
lavere enn samme periode i fjor. Avvik mot budsjett skyldes i all hovedsak
periodiseringsdifferanser. 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

Tusen NOK
Investeringsgrupper
Bygg inkl. BRK
MTU
Ambulanser
IKT
Egenkapital innskudd
Annet
Mammobuss
Totalt VVHF finansiert
Gave-/fondsfinasiert
SUM investeringer

Investering
Budsjett hiå Ovf fra 2018
Hittil i år
103 181
20 089
23 449
34 381
29 200
6 562
3 953
4 153
3 379
5 712
9 263
1 545
7 838
3 351
63 347
70 353
122 357
155
63 502
70 353
122 357

Drift
Disponibelt
106 541
1 381
200
11 596
9 644
129 363
129 363

Hittil i år
Budsjett hiå
7 328
12 764
3 724
3 528
11 052
16 292
11 052
16 292

Disponibelt
5 436
-196
5 240
5 240

Hittil i år er det foretatt investeringer for 63,5 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 391,4 MNOK pr 30.april.
Det er kostnadsført 11,1 MNOK i vedlikehold og mindre MTU hittil i år. Årsbudsjett er 58,2
MNOK for vedlikehold og mindre MTU-anskaffelser som tas over drift.

Bygg og anlegg
Det er god fremdrift for byggeprosjektene innen BRK-prosjektet. Prosjektlederne rapporterer
om stor aktivitet og stor framgang på prosjektene som er igangsatt eller i oppstart. BRK følges
nøye opp av programforvalter og styringsgruppen. Det er planlagte noen omdisponeringer
innenfor programmet i løpet av året, men slik at samlet ramme forventes benyttet fullt ut.
Likviditetsmessig forventes a 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 en
god del av MTU anskaffelsene realiseres derfor først til høsten.
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 begynner å nærme seg ferdigstillelse for Drammen og Ringerike. Det
jobbes videre med Kongsberg, Blakstad og Bærum. Prosjektet forventes ferdigstilt primo
september 2019.
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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 1,6 %
over budsjett. Prognosen gir antall DRG-poeng utført i eget foretak0,2 % høyere enn budsjett.
Aktivitet hittil i år er 4,7 % høyere enn samme periode i fjor.

Etter kvalitetssikring av koding pr 1. tertial er somatiske aktivitet økt med 267 DRG-poeng.
Dette gir 5,9 MNOK i merinntekter som vil inkluderes i mairesultatet.

Antall pasientbehandlinger er over plan når det gjelder liggedøgn, dagopphold og polikliniske
konsultasjoner. Antall utskrevne pasienter og gjennomsnittlig liggetid er i tråd med budsjett.
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1.9

Aktivitet psykisk helse og rus

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 de siste 2 månedene. Poliklinisk
aktivitet innenfor voksenpsykiatri (VOP) er over budsjett.

Antall polikliniske konsultasjoner PHR totalt
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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
pr april
Hittil i år

Hittil i fjor

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

Avvik mot
budsjett

Årsbudsjett

Årsestimat

Avvik mot
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

147 177

141 532

4,0 %

2,6 %

145 239

1,3 %

420 177

421 224

0,2 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

45 484
26 808
12 831
85 123

43 564
25 762
10 739
80 065

4,4 %
4,1 %
19,5 %
6,3 %

5,7 %
10,1 %
8,6 %
7,5 %

46 042
28 360
11 664
86 066

-1,2 %
-5,5 %
10,0 %
-1,1 %

131 140
77 083
33 220
241 443

131 140
77 083
34 880
243 103

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

Somatikk

57

59

-2,2 %

-6,4 %

55

4,4 %

55

55

0,0 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

35
43
31
37

44
55
40
43

-20,5 %
-22,2 %
-23,6 %
-14,2 %

-9,1 %
-27,6 %
-13,0 %
-6,6 %

40
40
35
40

-12,5 %
7,5 %
-12,1 %
-8,1 %

40
40
35
40

35
40
30
40

-12,5 %
0,0 %
-14,3 %
0,0 %

Ventetid

Det er større 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 1.tertial (eks. avskrivning, legemidler og pensjon) viser vekst
innenfor VOP og BUP som er i tråd med eller større enn veksten i somatikk. Kostnadsvekst for
tverrfaglig rusbehandling (TSB) er noe lavere enn kostnadsvekst for somatikk. 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 noe vakanser, deriblant
en vakant overlege på Seksjon PRA (Psykisk helse, rus og avhengighet) i Drammen DPS.

Kostnader pr tjenesteområde

Faktisk

Kostnader eks. avskrivning, legemidler og pensjon

Rapportering pr 1. tertial 2019

2018

2019

Totale kostnader innen somatikk
Totale kostnader innen VOP
Totale kostnader innen BUP
Totale kostnader innen TSB
Totale kostnader innen annet
Sum alle tjenesteområder

4 928 831
1 146 423
313 131
186 864
375 687
6 950 936

1 815 069
417 754
113 927
67 182
131 871
2 545 803

Budsjett
2019

5 245 506
1 229 228
335 088
207 700
399 298
7 416 821

Estimat
2019

5 268 760
1 239 340
338 108
195 505
391 498
7 433 211

Estimat 2019 - Faktisk 2018

tusen NOK

339 929
92 917
24 977
8 641
15 811
482 276

Endring i %

6,9 %
8,1 %
8,0 %
4,6 %
4,2 %
6,9 %
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2 Kvalitets- og styringsindikatorer
2.1

Ventetid

Ventetid somatikk
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager. Dette er 2
dager kortere enn pr 1.tertial i for, men 2 dager mer enn målet for året på 55 dager. Inntil videre
følges utviklingen uten spesifikke tiltak.
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk:

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.
Ventetiden holder seg således tilfredsstillende samlet sett. Det er imidlertid differensierte
ventetidsmål med 40 dager innen voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og 35
dager for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetiden innen BUP er 43 dager hittil i år.
Dette er betydelig bedre enn i fjor, men ventetiden må ytterligere ned. Økt aktivitet forventes å
bedre ventetiden.
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus:

14

2.2 Overholdelse av pasientavtaler
Andel overholdte pasientavtaler er 91,7 % pr 1.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 rettet økt oppmerksomhet mot overholdelse av
pasientavtalene, slik at målet forventes nådd i løpet av året.
Andel pasientavtaler overholdt til planlagt tid

2.3 Korridorpasienter somatikk
Andel korridorpasienter i somatikk var 2,6 % pr april 2019, litt over samme perioden i fjor.
Dette tilsvarer at 17 pasienter gjennomsnittlig har ligget i korridor kl. 07.00 hver morgen i 1.
tertial. Som tidligere er det høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Som kjent
pågår et forbedringsprosjekt med mål om å redusere antall korridorpasienter ved sykehuset.
Prosjektet skal levere sin rapport i juni 2019. I løpet av mai er noen kontroller av lungepasienter
flyttet fra innleggelse til poliklinikk. Kompetansen i akuttmottaket er styrket fra 1. juni. Det er
også under etablering et samarbeid med Ringerike kommune om pasienter med hyppige
innleggelser. 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.
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Hittil
i år

Hittil i fjor

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

2,6 %
2,6 %
0,7 %
5,9 %
0,7 %

2,5 %
2,7 %
1,1 %
4,5 %
1,5 %

Gj.snt antall korridorpasienter pr dag
Somatikk
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus

16,8
7,5
1,3
7,7
0,3

16,7
8,0
2,0
6,0
0,7

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. Vestre Viken har ligget et stykke unna dette målet.
I 2018 ble kun 60 % av pasientene behandlet innen standard forløpstid. Figuren nedenfor viser
status for 1. tertial 2019 i Helse Sør-Øst. Vestre Viken ligger fortsatt på 60 % innen forløpstiden.
Andel pasienter i pakkeforløp for kreft behandlet innen standard forløpstid, jan-april 2019:

Andelen behandlet innen standard forløpstid viser imidlertid en bedring i løpet av tertialet med
henholdsvis 63 % i mars og 65 % i april. Forløpene er gjennomgått med tanke på forbedringer.
Blant forbedringstiltak som er gjennomført er:
• Raskere vurdering av henvisninger
• Ikke brukte timer som er allokert til pakkeforløp til andre pasienter
• Flere timer til bildediagnostikk og raskere beskrivelse av undersøkelser i pakkeforløp
• Svartider innen patologi er bedret
• Tydeliggjort ansvarsforhold, tett oppfølging
Forløpstidene viser bedring, men forbedringsarbeidet må fortsatt ha stor oppmerksomhet.
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2.5 Pasientsikkerhetsprogrammet
Fra 2019 er pasientsikkerhetsprogrammet ikke lenger et eget program, men inngår i den
ordinære virksomheten. De enkelte elementene i programmet følges imidlertid opp som før.
De fire siste innsatsområder i programmet er tidlig oppdagelse og behandling av sepsis
(blodforgiftning), tidlig oppdagelse av forverring av pasientens tilstand, forebygging og
behandling av underernæring og «trygg utskrivning».

Innsatsområdet tidlig oppdagelse av sepsis er implementert ved alle våre akuttmottak. Vestre
Viken har i lengre tid hatt et opplegg for tidlig forverrelse av pasientens tilstand. Dette er
revidert og revidert opplegg er under innføring ved sengepostene. Forebygging og behandling av
underernæring og «trygg utskrivning» er startet opp ved sengeposter i Vestre Viken. Tiltakene
følges opp med målinger av etterlevelse.

2.6 Utilsiktede (uønskede) hendelser og avvik og varsler til Statens Helsetilsyn samt
Norsk Pasientskadeerstatning

Utilsiktede (uønskede) hendelser skal meldes i avvikssystemet. Pasienthendelser som førte til
eller kunne ført til betydelig pasientskade har inntil 15.05.19 vært meldt til meldeordningen i
Helsedirektoratet. Denne meldeplikten er nå opphevet, men foretakets interne avviksmeldinger
fortsetter som før. Statistikk over avvikene publiseres på Vestre Vikens nettsider.

Det er ingen endring i ordningen med at alvorlige hendelser i pasientbehandlingen skal straks
varsles til Statens Helsetilsyn etter Spesialisthelsetjenestelovens § 3-3a. Med alvorlig hendelse
menes 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.

I 1. tertial er det meldt registrert 60 avviksmeldinger med betydelig skade og 474 avvik som
kunne ført til betydelig skade. Antall meldinger om betydelig skade er på nivå med fjoråret,
mens det er meldt betydelig flere hendelser som kunne ført til skade. Det vurderes å ha
sammenheng med arbeid med å oppnå god meldekultur og økt oppmerksomhet mot den daglige
risikostyringen.

I 1. tertial 2019 er det sendt varsler om 16 alvorlige hendelser til Statens Helsetilsyn. Disse
inngår i de 60 avvikene omtalt over. 7 hendelser er meldt innen somatikken og 9 innen psykisk
helsevern. Det er på samme nivå som tidligere (48 varsler totalt i 2018).

Innen somatikken er 2 varsler knyttet til fødsler, 2 knyttet til at alvorlige diagnoser ikke ble stilt
før etter en stund, ett dødsfall etter kirurgi, ett dødsfall knyttet til alvorlig kjent sykdom, og ett
tilfelle hvor man reiste spørsmål om alvorlig svikt ved annen institusjon før innleggelse. 3 saker
ble avsluttet etter samtale med Helsetilsynet da tilsynet ikke fant grunn til videre oppfølging.
Begrunnelsen er da som regel at det ikke er fremkommet informasjon som tilsier vesentlig svikt i
den helsehjelpen som er gitt av spesialisthelsetjenesten. 4 saker er sendt til videre vurdering og
oppfølging fra Fylkesmannen og er ikke avsluttet ennå.

Innen psykisk helsevern er det meldt 7 selvmord, 2 dødsfall under uklare omstendigheter og et
selvmordsforsøk hvor pasienten ble reddet. Alle dødsfallene skjedde utenfor institusjonene våre.
En av sakene følges opp av Fylkesmannen, de andre er avsluttet etter samtale med Helsetilsynet.
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I alle saker hvor det sendes varsler blir behandlingsforløpet grundig gjennomgått for intern
vurdering og læring.
Tabellen nedenfor viser hendelsene med alvorlig skade fordelt på hendelsestyper:

Under pasientatferd dominerer selvmord og hendelser hvor pasienten er død under uklare
omstendigheter. Fall er et betydelig problem hos pasientene under opphold i sykehus. Det ble
registrert 747 fall totalt i 2018. De fleste fall fører ikke til skade, men i noen tilfeller blir skaden
betydelig. 8 fall førte til bruddskader i 1. tertial 2019. 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.

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.

Saker i Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
Vestre Viken har de siste fem år hatt gjennomsnittlig 62 saker årlig hvor pasienten har fått
medhold i Norsk Pasientskadeerstatning. Andel som får medhold er om lag 25 %. Både antall
saker og andel medhold er på linje med gjennomsnitt i landet. Sakene med medhold i NPE
gjennomgås for å avdekke behov for forbedringer og for læring i hele organisasjonen.

2.7 Global trigger tool (GTT) - rapport

Et ledd i pasientsikkerhetsprogrammet har vært å måle forekomst av pasientskader ved bruk av
verktøyet «Global trigger tool» for å se om antall pasientskader over tid reduseres. Det har vært
satt ulike nasjonale mål for reduksjon i skader målt som GTT. I Oppdrag og bestilling 2019 er det
satt som mål at antall skader målt på regionalt nivå i 2019 skal være lavere enn i 2017. Alle
foretak i landet deltar. GTT er en retrospektiv revisjon av et tilfeldig utvalg journaler (240 pr. år)
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for pasienter som er innlagt på sykehuset, hvor det benyttes triggere (dvs. definerte kriterier)
for å finne journaler hvor det er økt sannsynlighet for å finne pasientskader. Pasientskadene blir
identifisert og vurdert i forhold til alvorlighetsgrad. Alle skader registreres uavhengig av
alvorlighetsgrad. Det skilles ikke mellom skader som kan forebygges, og de som det ikke er
mulig å unngå. Det er få journaler som gjennomgås, slik at tallene blir estimater. GTT gjøres bare
i somatikken. Hensikten med undersøkelsene er at hvert enkelt foretak skal kunne følge med på
utviklingen i antall pasientskader over tid, men dataene kan ikke benyttes til å sammenlikne
foretak/sykehus. Siden alle sykehus deltar, gir det et nasjonalt estimat over pasientskader.

Figuren nedenfor viser andel døgnopphold som medførte pasientskade som førte til behov for
tiltak, forlenget sykehusopphold eller mer alvorlige konsekvenser i Vestre Viken og nasjonalt i
årene 2011-2018 (nasjonale tall for 2018 foreligger ikke ennå). Betydelige konsekvenser er
sjeldne. Det var en slik skade i 2018 med komplikasjoner etter innsetting av kneprotese.
Hyppigst er utilsiktede hendelser i forbindelse med legemidler, infeksjoner etter operasjon, og
komplikasjoner til inngrep, både i Vestre Viken og nasjonalt. Andelen i Vestre Viken har ligget
gjennomgående litt høyere enn nasjonalt, men 2018-tallene ligger lavere enn tidligere.
Nasjonale tall for 2018 foreligger ikke ennå. Andre kvalitetsindikatorer gir ikke holdepunkter for
at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken. Det er ikke fremkommet opplysninger gjennom
GTT-registreringene som peker på spesifikke forbedringstiltak utover det som ellers er
identifisert.
Andel innleggelser med påvist pasientskade ved GTT, %
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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 82 flere månedsverk enn budsjettert. Forbruket er over plantall og
samme periode i fjor. Overforbruk er størst innenfor somatikken med 71 månedsverk hittil i år.
Klinikk for Psykisk Helse og Rus har også et stort overforbruk på 52 månedsverk, mens stabene
og øvrige klinikker har mindreforbruk. Prognosen gir et overforbruk på 66 årsverk.

3.2

Deltid

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.
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Antall deltidsansatte prosentvis

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.

3.3

Sykefravær

Sykefravær hittil i år er noe høyere enn plan, men er lavere enn i samme perioden i fjor.
Sykefravær registreres etterskuddsvis.
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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
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 fordelt på 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.
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I Vestre Viken er det en økning på 0,23 prosentpoeng når vi sammenligner april 2019 med april
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.
I somatikken har det også vært en ganske høy grad av AML-brudd i april 2019. Ved Drammen
sykehus har det vært noe akutt sykdom og høyt belegg med krevende pasienter og dermed
behov for spesifikk kompetanse. Ved Bærum er det noe ubesatte vakante stillinger og høy
aktivitet. Ved Ringerike har det vært en nedgang i AML-brudd, men det meldes om høy aktivitet
og ekstra behov for kompetanse, spesielt i påsken.

En nærmere analyse av AML-bruddene i Vestre Viken for 2018 viser at de fleste ansatte har få
eller ingen AML-brudd. En liten andel, ca 3,5 % av de ansatte, har flere enn 20 AML-brudd i
2018. Dette utgjør 43 % av alle AML-bruddene i 2018. Dette er ansatte som er positive til å jobbe
ekstravakter, gjerne i flere avdelinger, slik at den enkelte leder ikke har oversikt over den totale
belastningen for den ansatte. Det er også en liten gruppe ekstravakter og vikarer fra andre
nordiske land som forventer å få mange vakter, og som jobber intenst i perioder.

Leder må i hvert enkelt tilfelle vurdere forsvarligheten når ansatte eller vikarer jobber en
ekstravakt. I GAT fremkommer det om vedkommende vil få et AML-brudd når vakten registreres
i vaktboka. Leder må vurdere arbeidsbelastningen for den enkelte, forsvarlighet på seksjonen og
at pasientsikkerheten er ivaretatt.

HR har god oversikt over AML-brudd, og vil sende navnelister med enkeltpersoner med flest
brudd til klinikkdirektørene for oppfølging.
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Tall fra 2018 viser at 11 seksjoner står for 1/3 av alle AML-brudd i Vestre Viken. Dette gjelder
tre seksjoner på Drammen, tre på Bærum og fem på Blakstad. Ekstra fokus vil settes inn for å
hjelpe seksjonene med å redusere antall brudd. Tiltak må tilpasses den enkelte seksjon.

For å forstå hvorfor det oppstår AML-brudd må det ses i en større sammenheng. Noen seksjoner
har i perioder veldig høyt sykefravær. Det kan være oppsatt en turnus hvor det er ubesatte
stillinger og dermed ikke dekning for alle vakter. Andre faktorer kan være ikke-koordinert
ferieavvikling og lite tilgang på vikarer innen visse yrkesgrupper.

Vestre Viken har i en periode vist til gode resultater med tverrfaglige innsatsteam for
ressursstyring i prioriterte avdelinger. Både HR og Økonomi bistår avdelinger/seksjoner med en
grundig gjennomgang og analyse av egen drift, herunder gjør lederne bevisst på hvilke
aktiviteter som påvirket drift og økonomi, og som fremmer god ressursstyring. Ofte kan god
planlegging redusere bruken av ekstravakter og overtid, og samtidig redusere AML-brudd.

Arbeidet med AML-brudd ble lagt frem som en egen temasak i HAMU i april 2019. Det ble
vedtatt at arbeidet må følges opp i den enkelte klinikk, og skal følges jevnlig opp i HAMU. Videre
er det igangsatt et samarbeid med HR, HMS og Kvalitetsavdelingen for å kartlegge om AMLbruddene, eller arbeidsbelastning, kan ses i sammenheng med HMS-hendelser. Eventuelle funn
vil bli gjennomgått i HAMU til høsten. I tillegg fortsetter AML-brudd som en del av
virksomhetsrapporteringen.
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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
Antall
7
14
12
9
5
9
16
skadde
H1
2
4,6
2,2
4
3,6
3,5
3,1
1,4
2,7
2,5
3,7
4,2
HSØ
3,3
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 4 skader etter vold/utagerende atferd, 1 trafikkulykke, 3 fall og 1
overbelastning.

4.2

HMS-hendelser

HMS-hendelser
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

Vestre Viken
Trend

*1. tertial 19 er data utenom april 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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Hendelsestyper
300
250
200
150
100
50
0

2017 1
2017 2
2017 3
2017 4
2018 1
2018 2
2018 3
2018 4
2019 1

4.3

Vold og trusler

Kolonne1
Vestre Viken
Drammen
sykehus
Bærum sykehus
Ringerike
sykehus
Kongsberg
sykehus
KIS
PHR
PHT
KMD
VV utenom PHR

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial
2016 2016 2016 2017 2017 2017
18
18
18
19*
7,4
7,4
5,0
8,5
10,0
7,1
7,2
10,8
16,5
11,7
2,4

1,2

3,1

1,0

0,4

1,6

2,2

2,0

2,9

2,1

2,1

2,7

1,2

2,4

2,0

5,6

1,5

5,8

4,7

4,6

2,1

1,9

0,5

1,6

1,9

1,0

0,5

1,8

1,0

2,7

0,0

0,0

0,0

2,7

2,1

0,9

2,9

2,2

1,0

3,8

0,0
24,9
0,0
0,0
1,4

0,6
25,8
0,0
0,0
1,1

0,5
15,1
4,6
0,5
1,7

0,0
29,9
3,6
0,0
1,3

0,7
37,1
2,0
0,0
1,0

0,0
23,2
3,5
0,0
1,9

0,6
25,2
6,2
0,0
1,6

0,7
36,0
13,0
0,0
2,9

0,0
62,7
2,6
0,5
2,2

1,6
39,6
13,8
0,0
3,0

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.

5

Eksterne tilsyn

En rekke eksterne instanser fører tilsyn med ulike deler av foretakets virksomhet. I 1.tertial
2019 har det vært tilsyn fra lokalt elektrisitetstilsyn, Mattilsynet og Fylkesmannen.
Riksrevisjonen har også bedt om opplysninger som ledd i sin revisjonsvirksomhet. Det har ikke
vært noen nye systemtilsyn innen helselovgivningsområdet.
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 tilsynene i 1. tertial
2019.
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Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2019

Kort status

Utførte tilsyn 1.tertial.
15.01.2019 17/02738-21

DLE

Sikta, Røykenveien
170

6

0 Registrering og vedlikehold av elektromedisinsk
utstyr, branntetting

Tilsvar til DLE oversendt, avvik lukket

22.01.2019 17/02602-3

Mattilsynet

Ringerike DPS
døgnbehandling
Røyse

0

0 Ingen avvik/anmerkning

Lukket

11.04.2019 17/02599-1

Mattilsynet

Kongsberg sykehus kjøkken

0

0 Uanmeldt tilsyn. Ingen avvik/anmerkning

Lukket

11.01.2019 19/01119

Riksrevisjonen

Vestre Viken

04.04.2019

Fylkesmannen Drammen sykehus;
i Oslo og Viken KIS

Tidligere tilsyn ikke lukket.

Om Helseforetakets håndtering av uønskede
hendelser bidrar til til å sikre læring og forbedring
3

Forespørsel svart ut innen frist, vurderinger kommer i
Riksrevisjonen årlige dokument.

1 1.

Virksomhetens miljørisikovurdering etterlever Skriftlig redegjørelse må oversendes fylkesmannen innen 28.
ikke kravene I forskriften(gjentagende avvik fra juni 2019.
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.
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19.09.2018 18/00755-6
20.09.2018 18/00755-10
11.10.2018 18/00755-4
18.10.2018 18/00755-7
30.10.2018 18/00755-5
13.11.2018 18/00755-3
29.08.2017 17/00167-3

Uke 47

17/02998-11

Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Arbeidstilsynet Gol
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Arbeidstilsynet Nesbyen
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Arbeidstilsynet Sigdal
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Arbeidstilsynet Rødberg
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Arbeidstilsynet Drammen
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Arbeidstilsynet Modum
ambulansestasjon,
klinikk PHT
Drammen
Drammen
brannvesen

6

DSB

1

Vestre Viken

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2019

1.
6
6

2.
3.
4.
5.

5
5

6.

5

Vold og trussel om vold-kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan
Vold og trussel om vold – opplæring
Biologiske faktorer, risikovurdering, tiltak og
plan.
Manuelt arbeid, risikovurdering, tiltak og plan.
Risikovurdering i samarbeid med BHT lege for
behov for helsekontroller av
ambulansearbeidere
Bedriftshelsetjenesten, plan for bistand der
BHR lege har vurdert behov for helesvurdering
av eksponering for biologiske faktorer og
nattarbeid..

2 Handlingsplan for sprinkelanlegg

2 1.

2.

Manglende risikovurdering på
fremdriftsplanen for forskriftesmessig
strømforskyning VVHF 2016-2026.
Ekstern rapport etter internkontrollene legges
i Lydia, uoversiktlig og vanskeig å se at alle rom
er sjekket ut eller ikke gitt avvik. Vanskelig å ta

Kort status

Tilsyn gjennomført og varslede pålegg er mottatt. Foretaket
har svart ut alle pålegg bortsett fra pålegg 6. Dette pålegget
er gitt Gol, Nesbyen og Sigdal ambulansestasjoner.
Vi har fått utsatt frist. Det er igangsatt kartlegging,
overordnet risikovurdering og utarbeidelse av tiltak i
samarbeid med ambulansesjefen og klinikk HVO. Denne vil
så bli diskutert med BHT legen før oversendelse til AT.

Arbeides med og oversendes brannvesnet når den foreligger
branntettinger må kontinuerlig kontrolleres.
Status
Risikovurdering er gjennomført og tilbakemelding til DSB gitt
innen frist 31.05.19, frist utsatt til da etter søknad.
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Tilsynsmyndighet

Klinikk/seksjon

Kort beskrivelse av avvik/anmerkning

Anmerkn

Saksnr.
Public 360

Avvik

Dato

Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1.tertial 2019

Kort status

ut statistikk, rapporter, sporbarhet.
Helseforetakets interne revisjoner er
hendelses baserte og/eller etter ønske.
Selskapskontroll for 2018-2019
Etterspurt dokumentasjon er oversendt i rett tid.
Ønske om å se pm helseforetakene og de regionale Intervjuer med sykepleiere gjennomføres i 2019.
helseforetakene arbeider målrettet og systematisk
for å sikre tilstrekkelig bemanningen av
sykepleiere og spesialsykepleiere.
1 Ansvarsfordelingen mellom eier og leietaker.
Oversendt tilsvar. Avventer tilbakemelding
Tilstrekkelig kaplinger og høy temperatur i
serverrom
3.

28.11.2018 16/02649-4

Riksrevisjonen

Vestre Viken

14.12.2018 17/02738-19

Infratek

Ung.psykiatrisk
Bærum BUP

5

Tidligere tilsyn lukket
11.09.2018 17/04183-24

Arbeidstilsynet Blakstad sykehus,
klinikk PHR

1

Vold og trussel om vold-kartlegging,
risikovurdering, tiltak og plan

30.062017

Fylkesmannen
i Buskerud og
Oslo og
Akershus

1

Vestre Viken sikrer ikke at alle pasienter med
Lukket
psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse får
forsvarlig utredning, diagnostisering, behandling og
avslutning av behandling.

17/02539 -7

PHR Kongsberg DPS

Lukket
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Dato:
Saksbehandler:

19.juni 2019
Mette Lise Lindblad

Saksfremlegg
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr mai 2019
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
26/2019

Møtedato
26.06.19

Forslag til vedtak
1. Styret tar virksomhetsrapport pr. mai 2019 til orientering.

Drammen, 19.juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

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

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

Saksutredning
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 31. mai 2019 er
oppsummert i måltavlen under:
Vestre Viken HF

1

2

3

4

5

6

7

8

11

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

23 037

104 967

255 000

21 250

106 250

255 000

Avvik

1 787

-1 283

I fjor

17 866

111 979

247 002

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

Virkelig

10 118

49 141

113 809

Mål

9 671

48 169

112 659

Avvik

447

972

1 150

I fjor

8 678

46 029

107 784

AKTIVITET Voksenpsykiatri
og rusbehandling Polikliniske
konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

15 088

73 403

168 540

Mål

13 880

71 586

164 360

Avvik

1 208

1 817

4 180

I fjor

13 201

67 504

156 933

AKTIVITET Barne- og
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

7 281

34 089

77 083

Mål

6 908

35 268

77 083

Avvik

373

-1 179

0

I fjor

6 529

32 291

69 684

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

Virkelig

56

57

55

Mål

55

55

55

Avvik

1

2

0

I fjor

59

59

59

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

Virkelig

39

37

40

Mål

40

40

40

Avvik

-1

-3

0

I fjor

49

47

43

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler
(passert planlagt tid)
ANDEL

Virkelig

90,7 %

91,5 %

93,0 %

Mål

93,0 %

93,0 %

93,0 %

Avvik

-2,3 %

-1,5 %

0,0 %

I fjor

0,0 %

0,0 %

89,9 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Virkelig

2,1 %

2,5 %

1,0 %

HR
Brutto månedsverk
ANTALL
HR
Sykefravær i PROSENT

HR
AML brudd
ANDEL

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

Prognose

Mål

(etterskuddsvis)

13

Hittil i år

Virkelig

(neste måned)
12

Denne måned

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,1 %

2,5 %

1,0 %

I fjor

1,1 %

2,2 %

2,0 %

Virkelig

7 228

7 219

7 325

Mål

7 132

7 134

7 235

Avvik

96

85

90

I fjor

7 043

7 058

7 175

Virkelig

6,7 %

7,9 %

7,0 %

Mål

6,8 %

7,5 %

7,0 %

Avvik

-0,1 %

0,4 %

0,0 %

I fjor

7,5 %

8,4 %

0,1 %

Virkelig

2,7 %

2,6 %

2,6 %

Mål

2,4 %

2,4 %

2,4 %

Avvik

0,3 %

0,2 %

0,2 %

I fjor

2,0 %

2,2 %

2,5 %
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Økonomi
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. Pensjonsøkningen føres med 9,1 MNOK pr måned. I Revidert Statsbudsjett
(RNB) er helseregionene tildelt basisfinansiering for pensjonsøkningen. Da finansieringen ennå
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ikke er fordelt helseforetakene, skal pensjonsøkning føres på egen linje og holdes utenfor
resultat fra ordinær drift.

Resultat pr 31.mai fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på
105 MNOK, som er 1,3 MNOK lavere enn budsjett. Herav vedrører 6 MNOK forsinket
gevinstføring ved salg av eiendom. Salget realiseres i juni måned. Resultat i mai måned fra
ordinær drift er 23 MNOK, som er 1,8 MNOK bedre enn budsjett. Prognosen for året eksklusiv
pensjonsøkningen opprettholdes med resultatmål i tråd med budsjett.

Driftsinntekter pr mai er 34,3 MNOK høyere enn budsjett og 288,1 MNOK høyere enn pr mai i
fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 30,6 MNOK høyere enn budsjett. I
mai ble kvalitetssikring av koding gjennomført i forbindelse med stenging av 1.tertial.
Kvalitetssikringen ga 6 MNOK i økte ISF-inntekter som er bokført i mai. Gjestepasientinntekter
er 4,9 MNOK høyere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er 1,3 lavere enn budsjett pr mai.

Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 35,5 MNOK høyere
enn budsjettert. Varekostnader er 2,8 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere
kostnader for H-resepter enn budsjettert. Det er også positivt budsjettavvik på
gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet. Lønn viser et
overforbruk på 46,1 MNOK knyttet til både fast og variabel lønn. I mai er overforbruket på
lønnsområdet 13,4 MNOK.

Aktivitet
DRG-poeng
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 972
poeng høyere enn budsjett, og er 3112 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall
pasientbehandlinger er høyere enn budsjett.

Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er
1817 mer enn budsjett hittil i år.

Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1179 konsultasjoner lavere enn
budsjett, men det er en positiv trend de siste måneder. Aktiviteten har de tre siste måneder
oversteget månedskravet. Det er iverksatt flere tiltak for å øke antall behandlinger i barne- og
ungdomspsykiatrien. Dette omfatter blant annet 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 kortere enn på tilsvarende tid i fjor, men høyere enn målet for året på 55 dager.
Ventetiden i mai er på 56 dager. Det gjøres ikke spesifikke tiltak, men det er et kontinuerlig
arbeid med å utnytte kapasiteten.

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 på 40 dager, og betydelig bedre enn på tilsvarende
tid i fjor. Det er imidlertid differensierte ventetidsmål for de ulike områdene. Målet på 40 dager
innen psykisk helsevern for voksne og 35 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling nås,
mens ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA) er akkumulert på 44 dager i mai,
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mens målet er under 40 dager. Det pågående forbedringsarbeid omfatter også reduksjon av
ventetiden.

Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)
Andel overholdte pasientavtaler er 91,5 % pr mai 2019, som er noe under målet på 93 %. Det
kan være ulike grunner til at timeavtaler kan bli forsinket, men det bør selvfølgelig være færrest
mulig. Det er rutiner som skal sikre at forsinkelser er medisinsk forsvarlige. Det er rettet økt
oppmerksomhet mot overholdelse av pasientavtalene.

Korridorpasienter
Andel korridorpasienter i somatikk var 2,1 % i mai 2019. Som tidligere er det høyest andel
korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Som tidligere rapportert pågår et forbedringsprosjekt
med mål om å redusere antall korridorpasienter ved sykehuset. Prosjektet skal være ferdig i juni
2019. Et tiltak som gjennomføres er ytterligere styrking av kompetansen i akuttmottaket. Det
arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det er
imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet.
HR
Brutto månedsverk
Totale brutto månedsverk pr juni er 7219, som er 88 månedsverk flere enn budsjettert og 161
flere enn pr juni i fjor. En vesentlig andel er tilknyttet psykiatrien, blant annet full inndekning av
sykefravær og styrket akutteam på Blakstad. Utviklingen av månedsverk er bekymringsfull og
følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn budsjett.

Sykefravær
Sykefravær i april var 6,7 %, som er en reduksjon fra mars. Sykefravær pr april noe lavere enn
samme periode i fjor.
AML-brudd
Det var 3025 AML-brudd i mai. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,7 % av alle vakter i foretaket.
Andel AML-brudd hittil i år er 2,6 % av totalt antall vakter i foretaket. Målet for året er 2,4 %.
Administrerende direktørs vurderinger

Resultatet pr mai eksklusiv økte pensjonskostnader viser et overskudd på 105 MNOK, som er 1,3
MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Budsjettet inkluderer en gevinst ved salg av eiendom på 6
MNOK i april måned. Salget vil realiseres i løpet av juni. Resultat korrigert for utsatt salg av
eiendom er 4,7 MNOK bedre enn budsjett hittil i år. Resultat i mai måned er 1,8 MNOK bedre
enn budsjett og inkluderer ISF-inntekter i forbindelse med etterkoding av 1.tertial med om lag 6
MNOK. Det er høy aktivitet i de somatiske sykehusene, og både antall pasientbehandlinger og
DRG-poeng er over plan. Overforbruk på lønn er fortsatt en utfordring som gis stor
oppmerksomhet i oppfølgingen av klinikkene.
Samlet er foretakets økonomi i god rute i forhold til budsjettet til tross for store klinikkvise
variasjoner. Det er spesielt Drammen og Bærum sykehus som har store negative avvik. Dette
dekkes imidlertid inn av netto mindrekostnader på andre områder.

Aktivitet innenfor psykisk helse og rus har en vesentlig forbedring de siste måneder.
Prioriteringsregelen er ved utgangen av mai oppnådd på aktivitet og ventetider samlet for
psykiatrien, mens ventetid for barn og unge fortsatt ligger høyere enn måltallet. Pågående
omstilling i klinikken begynner å gi resultater. Ventetiden har utviklet seg positivt og det jobbes
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nå spesielt med avslagsandelen. Administrerende direktør har særskilt oppfølging av dette
området.

Andel korridorpasienter er noe over fjoråret, og fortsatt for høyt. Det er store forventninger til at
de tiltak som fremlegges etter prosjektarbeid ved Ringerike sykehus skal bidra til forbedringer
på dette området.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr mai til orientering.

Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr mai 2019
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Virksomhetsrapportering
pr mai 2019
Vedlegg til styresak 26/2019
Vestre Viken
Pr 19. juni 2019

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
2

Pensjonsøkning – januar aktuar
Pensjonsendring
Budsjett 2019 (juni 2018 aktuar)
Endring januar aktuar
Ny aktuar budsjett 2019

MNOK
680,9
109,0
789,9

• I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som
gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK. Endrede
renteforutsetninger er årsaken til kostnadsøkningen.
• Pensjonsøkning føres i felles økonomi med 9,1 MNOK pr måned,
og gir resultatavvik mot budsjett for pensjonskostnader.
• Det er bevilget finansiering av pensjonsøkning i Revidert
Statsbudsjett (RNB), men basisøkning er ikke fordelt internt i
regionen. Inntil da vises pensjonsøkning på egen linje og holdes
utenfor resultat fra ordinær drift.
3

Kommentarer pr 31.mai 2019
• Totalresultat pr 31.mai viser et overskudd på 59,5 MNOK.
Dette er 46,7 MNOK bak budsjett.
• Resultat fra ordinær drift (eksklusiv pensjonsøkningen) viser
et overskudd på 105 MNOK, som er 1,3 MNOK bak budsjett.
Det er budsjettert med gevinst ved salg av eiendom på 6 MNOK
i april, men salget er utsatt til juni. Resultat fra ordinær drift
korrigert for utsatt salg er 4,7 MNOK foran budsjett hittil i år.
• Resultat i mai måned viser et overskudd fra ordinær drift på
23 MNOK som er 1,8 MNOK bedre enn budsjett.
– ISF-inntekter er 17,3 MNOK foran budsjett i mai, inklusiv 6 MNOK i økte
inntekter etter kvalitetssikring av koding pr 1. T.
– Varekostnader er 1,5 MNOK mer enn budsjettert
– Det er et overforbruk på lønn og innleie på 14,5 MNOK
4

Måltavle pr mai – Økonomi og aktivitet
Vestre Viken HF
1

2

3

4

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

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

23 037

104 967

255 000

Mål

21 250

106 250

255 000

Avvik

1 787

-1 283

I fjor

17 866

111 979

247 002

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

Virkelig

10 118

49 141

113 809

Mål

9 671

48 169

112 659

Avvik

447

972

1 150

I fjor

8 678

46 029

107 784

AKTIVITET Voksenpsykiatri
og rusbehandling Polikliniske
konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

15 088

73 403

168 540

Mål

13 880

71 586

164 360

Avvik

1 208

1 817

4 180

I fjor

13 201

67 504

156 933

AKTIVITET Barne- og
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

Virkelig

7 281

34 089

77 083

Mål

6 908

35 268

77 083

Avvik

373

-1 179

0

I fjor

6 529

32 291

69 684
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Måltavle pr mai – Kvalitet
Vestre Viken HF
5

6

7

8

Denne måned

Hittil i år

Prognose

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

Virkelig

56

57

55

Mål

55

55

55

Avvik

1

2

0

I fjor

59

59

59

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

Virkelig

39

37

40

Mål

40

40

40

Avvik

-1

-3

0

I fjor

49

47

43

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler
(passert planlagt tid)
ANDEL

Virkelig

90,7 %

91,5 %

93,0 %

Mål

93,0 %

93,0 %

93,0 %

Avvik

-2,3 %

-1,5 %

0,0 %

I fjor

0,0 %

0,0 %

89,9 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Virkelig

2,1 %

2,5 %

1,0 %

Mål

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Avvik

2,1 %

2,5 %

1,0 %

I fjor

1,1 %

2,2 %

2,0 %
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Måltavle pr mai – HR
Vestre Viken HF
11

HR
Brutto månedsverk
ANTALL
(neste måned)

12

HR
Sykefravær i PROSENT
(etterskuddsvis)

13

HR
AML brudd
ANDEL

Denne måned

Hittil i år

Prognose

Virkelig

7 228

7 219

7 325

Mål

7 132

7 134

7 235

Avvik

96

85

90

I fjor

7 043

7 058

7 175

Virkelig

6,7 %

7,9 %

7,0 %

Mål

6,8 %

7,5 %

7,0 %

Avvik

-0,1 %

0,4 %

0,0 %

I fjor

7,5 %

8,4 %

0,1 %

Virkelig

2,7 %

2,6 %

2,6 %

Mål

2,4 %

2,4 %

2,4 %

Avvik

0,3 %

0,2 %

0,2 %

I fjor

2,0 %

2,2 %

2,5 %
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Resultat

8

Resultat

Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader
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Prognose pr mai
pr mai 2019

Budsjett
2019

Estimat
2019

Basisramme
ISF inntekter
Gjestepasient inntekter
Øvrige driftsinntekter
SUM Inntekter

5 699 557
2 822 259
157 985
870 741
9 550 543

5 699 557
2 848 894
163 985
867 741
9 580 177

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

1 284 558
761 344
21 493
5 813 083
298 172
1 110 005
6 887
9 295 542

1 278 558
754 844
25 493
5 867 083
280 045
1 113 396
5 758
9 325 177

255 000

255 000

Resultat fra ordinær drift

0,0 %
0,9 %
3,8 %
-0,3 %
0,3 %
0,5 %
0,9 %
-18,6 %
-0,9 %
6,1 %
-0,3 %
16,4 %
-0,3 %
0,0 %

- 109 009

Pensjonsøkning sfa januar aktuar

Resultat totalt

Avviks
%

255 000

145 991

-74,7 %

Prognose pr mai viser et overskudd på 146 MNOK, som er 109 MNOK bak budsjett.
Prognosen er redusert med 109 MNOK som følge av økte pensjonskostnader.
Prognosen fra ordinær drift viser et overskudd på 255 MNOK er i tråd med budsjett.
10

Budsjettavvik per klinikk

11

Resultat utvikling pr klinikk
Resultat pr klinikk
Drammen
Bærum
Ringerike
Kongsberg
Intern service drift
Psykisk helse og rus
Prehospital tjenester
Medisinsk diagostikk
Stabene
Felles økonomi
Driftsresultat
I tillegg:

Endring pensjon januar
aktuar

Resultat VVHF

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Hittil i år

-3 237
-2 806
-542
-788
-964
-734
-825
826
919
26 753
18 603

-7 598
-5 074
-2 560
-549
55
-666
806
-473
740
29 643
14 325

-2 937
1 448
2 061
-879
-826
-276
-263
9
1 336
29 742
29 414

-7 559
-2 657
-406
3
1 003
-455
1 383
-1 150
3 169
26 257
19 588

2 786
-685
-1 857
749
938
-538
-1 583
-415
-1 326
24 967
23 037

-18 545
-9 774
-3 305
-1 464
206
-2 669
-481
-1 202
4 839
137 363
104 967

-9 084
9 518

-9 084
5 241

-9 084
20 330

-9 084
10 504

-9 084
13 952

-45 421
59 546

* Felles økonomi i fremstilling ovenfor inkluderer også BHM-varekost, bygg
vedlikehold over drift og SP-IKT
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Brutto månedsverk 2019

13

Sykefravær totalt VVHF 2019
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AML-brudd – antall

• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor.
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•
•

•• • VESTRE VIKEN
Bruddårsak utvalgte seksjoner i Vestre Viken 2018

• (tom)
• Katastrofealarm utløst
• For å ivareta nødvendig kompetanse
Fastvakt
• Bytte av vakt
• Annet
• Alvorlig driftsforstyrrelse
• Akuttsykdom blant persona let.
• Akutthendelse på avdelinge n el ler foretaket .

• Oversikt over seksjoner med flest AML-brudd i 2018.
• Disse står for ca 1/3 av alle AML-brudd i Vestre Viken, så må
gjøres en ekstra innsats.
• Dette er store seksjoner, så det er naturlig at de har mange brudd.

•
•

•• • VESTRE VIKEN
AM L-brudd utvalgte seksjoner 2018 og Tl 2019
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BLAK
Mottakss
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• Tl 2018

238

318

164

181

341

186

96

53

97

• T2 2018

274

356

205

120

420

342

216

211

• T3 2018

201

296

168

210

344

373

289

282

• Tl 2019

300

430

143

78

477

327

186

96

BLAK
BLAK
Akuttssek Akuttseks
sjon B
jon C

BLAK
BLAK
Sikkerhet
Seksjon
sseksjon psykose B
87

239

320

223

379

376

450

364

447

195

134

• Status pr første tertial 2019 er varierende, men noen seksjoner
utmerker seg meg en god reduksjon i antall AML-brudd.
• HR, HMS og Kvalitetsavdelingen kartlegger om arbeidsbelastning kan
ses i sammenheng med HMS-hendelser på disse seksjonene.
Eventuelle funn vil bli gjennomgått i HAMU til høsten.

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

19

Prioriteringsregel
pr mai
Hittil i år

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

Avvik mot
Avvik mot
budsjett Årsbudsjett Årsestimat budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk

185 811

177 052

4,9 %

2,9 %

182 258

1,9 %

420 177

421 331

0,3 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

57 189
34 089
16 214
107 492

54 249
32 291
13 255
99 795

5,4 %
5,6 %
22,3 %
7,7 %

5,3 %
9,2 %
9,2 %
7,1 %

57 117
35 268
14 469
106 854

0,1 %
-3,3 %
12,1 %
0,6 %

131 140
77 083
33 220
241 443

131 340
77 083
37 200
245 623

0,2 %
0,0 %
12,0 %
1,7 %

Somatikk

57

59

-2,7 %

-6,3 %

55

3,9 %

55

55

0,0 %

VOP
BUP
TSB
SUM PHR

35
44
31
37

45
54
41
43

-21,3 %
-18,8 %
-23,5 %
-13,2 %

-11,1 %
-26,5 %
-14,2 %
-6,6 %

40
40
35
40

-11,5 %
10,5 %
-10,9 %
-7,0 %

40
40
35
40

35
40
31
40

-12,5 %
0,0 %
-10,9 %
0,0 %

Ventetid

20

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk

Mål er 55 dager

21

Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR

22

Andel fristbrudd avviklet

23

Andel korridorpasienter somatikk

24

Andel epikriser sendt innen 7 dager

25

Andel timeavtale
sammen med bekreftelse av mottatt henvisning

Rapporteres etterskuddsvis
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Andel pasientavtaler overholdt

Andel pasienter behandlet innenfor planlagte tid
VV totalt
Drammen sykehus
Bærum sykehus
Ringerike sykehus
Kongsberg sykehus
Psykisk helse og rus

Gj.snitt
hittil i år

Mål

91,5 %
89,9 %
95,9 %
90,2 %
84,9 %
95,6 %

93,0 %
93,0 %
93,0 %
93,0 %
93,0 %
93,0 %

27

Andel kontakter med passert planlagt tid

28

Antall ventende over 1 år totalt

29

Investeringer pr 31.mai
Tusen NOK
Type
Bygg inkl. BRK
MTU
Ambulanser
IKT
Egenkapital innskudd
Annet
Mammobuss
Merverdiavgift
Gave-/fondsfinansiert
SUM

Forbruk hittil i år
Drift
8 838
4 077
0
0
0
0
0
3 229
0
16 144

Investering

29 045
43 374
7 752
5 266
0
2 270
0
0
155
87 863

SUM
37 882
47 452
7 752
5 266
0
2 270
0
3 229
155
104 006

Årsbudsjett/overført midler
Drift
62 048
7 200
0
0
0
0
0
14 665
0
83 913

Investering

107 200
103 100
17 000
27 200
29 000
29 000
20 000
0
0
332 500

Overført

103 181
6 562
0
9 263
0
3 351
0
0
0
122 357

Tilgjengelig midler ut året
SUM
272 429
116 862
17 000
36 463
29 000
32 351
20 000
14 665
0
538 770

Drift
53 210
3 123
0
0
0
0
0
11 436
0
67 769

Investering
181 336
66 288
9 248
31 197
29 000
30 081
20 000
0
155
367 305

SUM
234 547
69 410
9 248
31 197
29 000
30 081
20 000
11 436
155
435 074
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Saksbehandler:

19. juni 2019
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Saksfremlegg
ForBedring 2019
Møte
Styremøte

Saksnr.
27/2019
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Forslag til 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.

Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Spørreundersøkelsen ForBedring er en samordning av den tidligere medarbeiderundersøkelsen,
helse, miljø og sikkerhetskartlegging (HMS) og pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.
Undersøkelsen er nasjonal og gjennomføres for andre gang i 2019, hvilket betyr at det er
sammenlignbare resultater for 2018 og 2019 innenfor de fleste av temaene som omhandles.
Resultatene fra spørreundersøkelsen skal brukes i det lokale forbedringsarbeidet av
pasientsikkerhetskultur og HMS. Undersøkelsen gir ledere og medarbeidere informasjon om
hvordan arbeidsforholdene oppleves, og gir innspill til risikovurdering av pasientsikkerheten og
HMS i den enkelte enhet.

Saksutredning
Spørreskjemaet er sendt til ansatte som har en 1 % stilling eller mer, ansatte i
engasjementsstillinger og ansatte som har permisjon med lønn.

I 2019 er svarprosenten 79 mot 77 i 2018. Størst økning er i Psykisk helse og rus, men alle
klinikkene har en svarprosent på over 70.

Svarprosent ForBedring
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50
40
30
20
10
0

2018
2019

Svarprosent for klinikker og staber 2018 og 2019
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel,
motivasjon og arbeidshelse. Resultatene av svarene i undersøkelsen oppsummeres i en rapport,
som er et av flere redskap til å iverksette et lokalt forbedringsarbeid.
Rapporten skal brukes til å:
1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud
2. Velge ut bevarings- og forbedringsområder
3. Utarbeide handlingsplan med konkrete tiltak for egen enhet
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Vår bank: Danske Bank | Kontonummer: 8601 72 17986. | IBAN: NO93 8601 7217 986. | SWIFT: DABANO22
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Resultater på foretaksnivå
Nedenfor gjengis resultatene for de ulike hovedområdene av undersøkelsen. Resultatene for
foretaket er sammenfallende med resultatene fra 2018. Ingen av områdene viser en signifikant
endring. Resultatene for Vestre Viken er også sammenfallende med resultatene for øvrige
foretak i Helse Sør-Øst RHF, samlet sett.

Referansen viser Helse Sør-Østs resultat i 2018
De to områdene Vestre Viken scorer lavest på er Arbeidsforhold og Fysisk miljø. For
Arbeidsforhold har vi ikke sammenlignbare resultater, da spørsmålene er endret siden 2018.

Arbeidsforhold belyser blant annet opplevelsen av arbeidsbelastning samt tilgjengelige
ressurser og hjelpemidler for å utføre arbeidet. Dette er forhold som kan virke negativt på
motivasjon og helse, og som Vestre Viken vil følge opp via lederlinjen.

Innen området fysisk arbeidsmiljø er scoren lavest på opplevelsen av luft, lys, støy vibrasjoner
o.l. Områder med lav score innen dette feltet skal i sin helhet også tas, og følges opp, i den årlige
HMS-runden i den enkelte enhet.

Samlet sett er resultatet fra undersøkelsen i Vestre Viken godt. Medarbeiderne opplever at de
har arbeidsoppgaver som engasjerer, og at de totalt sett er godt fornøyde med å jobbe i Vestre
Viken. De opplever god støtte og hjelp fra kollegaer når de trenger det samt at det er lett å spørre
om hjelp. Videre oppleves det trygt å si fra om kritikkverdige forhold, og å melde fra om avvik og
hendelser som kan føre til skade eller feil.
Oppfølging av ForBedring

Oppfølgingsarbeidet etter ForBedring skal foregå på alle ledernivåer i foretaket. Den enkelte
leder skal i dette arbeidet sikre god medvirkning av både medarbeidere og vernetjeneste.
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Administrerende direktørs vurderinger
Saken gir en god oversikt på foretaksnivå, og resultatene fra undersøkelsen viser at mange
medarbeiderne er godt fornøyde med å jobbe i Vestre Viken. Det oppleves trygt å si fra om
kritikkverdige forhold samt å melde fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil.
Dette er viktig både i arbeidet med kontinuerlig forbedring og for å ivareta pasientsikkerhet.
Videre oppfølging etter undersøkelsen følges opp i lederlinjen, sammen med oppfølging etter
HMS-runden.

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at 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.
Vedlegg:

1. Rapport etter ForBedring 2019 på foretaksnivå
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Vestre Viken HF

FORSIDE
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ForBedring 2019
Toppleder rapport
for
Vestre Viken HF
Norsk helsetjeneste skal være pasientens helsetjeneste. Helsesektoren er en virksomhet med høy risiko, og det hender at pasienter og brukere blir
unødig skadet i møte med helsetjenesten.
Denne undersøkelsen er en samordning av medarbeiderundersøkelsen, helse-, miljø- og sikkerhets – kartlegging (HMS) samt
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Resultatene fra denne nye spørreundersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid av
pasientsikkerhetskultur, arbeidsmiljø og HMS. Undersøkelsen gir ledere og medarbeidere informasjon om hvordan arbeidsforholdene oppleves, og gir
innspill til risikovurdering av pasientsikkerheten, arbeidsmiljøet og HMS i enheten. Denne rapporten er en av flere datakilder til det systematiske arbeidet
med å redusere risiko for uønskede hendelser i pasientbehandling og arbeidsmiljøet.
God pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø påvirker hverandre, og bør sees i en sammenheng ved kartlegging og forbedring.

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV UNDERSØKELSEN
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DELTAKELSE I UNDERSØKELSEN
Det er viktig for troverdigheten til resultatene at flest mulig deltar med sine synspunkter. Svarprosent er et resultat, og kan være et tiltaksområde. Hvis svarprosenten er lavere
enn 70%, er det viktig å undersøke hva som kan gjøres i fremtiden for å få til en bedre deltakelse. Kriteriene for deltakelse i ForBedring inkluderer nå alle ansatte som har en
stillingsprosent, i motsetning til tidligere hvor kravet var minimum 30% stilling.

Antall utsendte Antall svar Svarprosent

7417

5876

Antall utsendte >=30% Antall svar >=30% Svarprosent >=30%

79%

7042

5675

81%

Antall utsendte Totalt antall utsendte spørreskjemaer per rapport
Antall svar

Antall svar er antall spørreskjema som er åpnet

Svarprosent

Andel påbegynte spørreskjema av totalt utsendte skjema

HOVEDRESULTAT PER TEMA
Under oppsummeres hovedresultatene på de ulike temaområdene i undersøkelsen. Detaljene for hvert temaområde fremkommer utover i rapporten. På neste side vises
veiledningen til hvordan tabellene skal leses. Antall svar er antall spørreskjema som er åpnet og som er helt eller delvis besvart. Skår>=75 vises kun på denne siden og
indikerer hvor mange prosent av de ansatte som har svart «Litt enig» eller «Helt enig».

Antall svar

Resultat i år

Skår >= 75 i år

Resultat i fjor

Skår >= 75 i fjor

Endring fra i fjor

Referanse

ENGASJEMENT

5667

81

73%

81

75%

81

TEAMARBEIDSKLIMA

5628

84

81%

84

82%

84

ARBEIDSFORHOLD

5620

65

51%

--

--

--

SIKKERHETSKLIMA

5589

82

75%

81

73%

80

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

5527

78

68%

--

--

--

OPPLEVD LEDERATFERD

5525

81

74%

81

74%

82

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

3621

67

52%

63

46%

63

FYSISK MILJØ

5547

69

47%

69

46%

70

OPPFØLGING

5408

68

58%

--

--

--

ENGASJEMENT

TEAMARBEIDSKLIMA

ARBEIDSFORHOLD

SIKKERHETSKLIMA

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

OPPLEVD LEDERATFERD

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

FYSISK MILJØ

OPPFØLGING
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Vestre Viken HF

Om rapporten
ForBedring kartlegger ulike forhold som virker inn på pasientsikkerheten og ansattes trivsel, motivasjon, og arbeidshelse. Rapporten gir en
oppsummering av svarene, og er et redskap til å iverksette et forbedringsarbeid.
Bruk rapporten til å:
1. Utforske resultatene i samarbeid med medarbeidere og lokalt verneombud.
2. Velge ut bevarings- og forbedringsområder
3. Utarbeide tiltak som legges inn i handlingsplanen for egen enhet

Oppfølging
Forbedringsbehov som går på tvers av enheter eller som ikke kan løses av enheten, løftes til det nivået som kan håndtere problemstillingen.
Det er nødvendig å ha en samtale i medarbeidergruppen for å finne ut hva resultatene i rapporten faktisk betyr, og hvilke områder som oppleves som
viktigst å prioritere som bevarings- og forbedringsområder.
Spørreskjemaet er laget for å få frem ulike oppfatninger. Variasjon i svarene er derfor naturlig og ønskelig. Variasjonen gjenspeiler ulike måter å forstå
og fortolke de forhold det spørres om. Viktige nyanser og fortolkninger kommer best frem i samtaler med de som kjenner forholdene i den enheten det
rapporteres for. Selv et resultat hvor enheten skårer blant de med 15 % høyest skår kan vise seg å være et forbedringsområde. Et resultat blant de med
15 % lavest skår, kan i noen tilfeller være et naturlig resultat, og noe som enheten ikke oppfatter som ett forbedringsområde.
Enheter som har gjennomgående høye skår, bør vurdere om annen informasjon kan være relevant for å utarbeide bevarings- og forbedringstiltak. Dette
kan for eksempel være interne kartlegginger, revisjoner, brukerundersøkelser etc.

Vestre Viken HF

OM RAPPORTEN
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Lesing av resultatene
Hvert resultatområde har en innledning, og resultatet er presentert med en graf og en tabell. Grupper av spørsmål som hører naturlig sammen
oppsummeres i et tema. Referansen som benyttes baserer seg på tidligere undersøkelser.

1. Grafisk presentasjon av temaene. Mørk blå farge er enhetens resultat i år, lys blå farge er enhetens resultat i fjor og lilla farge er helseforetakets
resultat i år
2. TEMA vises i STORE bokstaver og inneholder grupper av spørsmål som naturlig hører sammen. Tallene som vises på samme linje som TEMA,
gjelder samlet for de underliggende spørsmålene
3. Kolonne «Antall svar» viser antall personer som har besvart spørsmålet
4. Kolonne «Antall vet ikke» viser antall personer som har valgt «Vet ikke/ikke relevant»
5. Kolonne «Resultat i år» viser enhetens resultat på en skala fra 0-100. 0 regnes som minst ønskelig/mest belastende og 100 regnes som minst
belastende/mest ønskelig
6. Kolonne «Resultat i fjor», viser enhetens resultat i fjor
7. Kolonne «Endring fra i fjor», viser om det har vært en signifikant endring siden i fjor
8. Kolonne «HF i år» viser årets resultat samlet for helseforetaket
9. Kolonne «Referanse», viser helseregionens resultat i fjor
10. Blå skrift og understrek understrek indikerer at enheten er blant de med 15% med lavest skår. Grønn skrift og overstrek indikerer at enheten er
blant de med 15% høyest skår
11. Tall som er uthevet i fet og kursiv indikerer høy spredning. Det er kun der variasjon på et spørsmål eller TEMA er betydelig større enn normalt at
resultatet presenteres i fet og kursiv
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Engasjerte medarbeidere er de som får anerkjennelse, tilbakemeldinger og mulighet for personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Engasjement virker inn
på en rekke ulike prestasjoner.
Høyt jobbengasjement virker positivt inn på motivasjon og jobbutførelse, det fremmer service og lojalitet.
Engasjement gir bedre økonomisk resultat og reduserer turnover, ulykker, svinn og kvalitetsfeil.
Høy skår indikerer et høyt engasjement.
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ENGASJEMENT

5667

81

81

81

Arbeidsoppgavene mine engasjerer meg

5639

7

90

91

90

Jeg sier til mine venner at dette er et godt sted å jobbe

5589

28

84

85

84

Jeg får utvikle meg gjennom jobben

5589

25

79

80

80

Jeg får tilstrekkelig opplæring og veiledning til å kunne gjøre en god jobb

5600

38

75

77

77

Jeg får konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet jeg utfører

5620

20

70

69

71

Samlet sett er jeg godt fornøyd med å jobbe her

5633

13

85

86

86
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TEAMARBEIDSKLIMA
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Teamarbeidsklima belyser åpenhet, samarbeid og støtte mellom kollegaer og yrkesgrupper, både internt og på tvers av enheter. Manglende
koordinering og samhandling mellom enheter i sykehus er et risikoområdet innen pasientsikkerhet som det er viktig å kartlegge.
Høy skår indikerer et godt teamarbeidsklima.
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Antall svar

TEAMARBEIDSKLIMA

5628

Forskjellige yrkesgrupper samarbeider godt her

5540

Samarbeid med andre enheter fungerer godt

Antall vet ikke

Resultat i år Resultat i fjor

Endring fra i fjor

Referanse

84

84

84

83

83

84

83

5470

134

77

78

76

Jeg får støtte og hjelp fra mine arbeidskolleger når jeg trenger det

5589

19

90

90

90

Her er det lett å spørre når det er noe jeg ikke forstår

5596

14

90

90

90

Det er lett å si fra om problemer i pasientbehandlingen her

4990

625

78

79

78
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Arbeidsforhold belyser arbeidsmengde og tempo, samt tilgjengelige ressurser og hjelpemidler.
Det tar opp ulike belastninger som kan virke negativt inn på motivasjon og helse.
Dette er risikoforhold som det er viktig å ha under oppsikt.
Høy skår indikerer at det finnes tilstrekkelig med ressurser og hjelpemidler, samt at arbeidsmengde og tempo er lite belastende.
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ARBEIDSFORHOLD

5620

Jeg har tilstrekkelig med ressurser eller hjelpemidler til å gjøre jobben min

5582

Antall vet
ikke

Resultat
i år

*Resultat i *Endring fra i
fjor
fjor
*Referanse

65

--

--

27

68

--

--

Arbeidsbelastningen min er passe stor (antall oppgaver, arbeidstempo eller krav til å 5594
gjøre flere ting samtidig)

15

59

--

--

Jeg rekker å ta pause og spise i løpet av arbeidsdagen/vakten

27

69

--

--

5588

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.
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Sikkerhetsklima kartlegger varslingskulturen, og hvor trygg og åpen denne er.
Det belyser forhold som virker inn på kvaliteten og pasientsikkerheten.
Høy skår indikerer en god varslingskultur og åpenhet.
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82

81

80

SIKKERHETSKLIMA

5589

Jeg melder fra om avvik og hendelser som kan føre til skade eller feil

5417

175

86

84

83

Det er trygt å si i fra om kritikkverdige forhold her

5486

104

79

78

77

Vi diskuterer åpent de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem

5512

69

81

80

79

Mine kolleger oppmuntrer meg til å si fra om jeg er bekymret for sikkerheten

5213

363

81

79

78

Her blir medisinske feil (behandlingsrelaterte forhold som gir/kunne gitt negativt utfall
for pasient) håndtert riktig

4553

1025

82

82

81

Jeg ville føle meg trygg hvis jeg var pasient her

5293

307

84

85

84
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PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
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Teamet psykososialt arbeidsmiljø tar opp mobbing, trakassering, diskriminering og hvordan ansatte blir ivaretatt hvis en hendelse skulle oppstå.
Høy skår indikerer trygt arbeidsmiljø og god håndtering av eventuelle konflikter.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
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PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

5527

Her jobbes det systematisk med forebygging og oppfølging av vold og trusler

4219

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for diskriminering her i løpet av de siste 12
månedene

Antall vet
ikke

Resultat *Resultat i *Endring fra
i år
fjor
i fjor
*Referanse

78

--

--

1341

69

--

--

4989

555

81

--

--

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for mobbing eller trakassering her i løpet av
de siste 12 månedene

5078

484

79

--

--

Jeg kjenner ikke til at noen har blitt utsatt for seksuell trakassering her i løpet av de
siste 12 månedene

4920

618

92

--

--

Jeg vet hvordan jeg skulle gå frem dersom jeg la merke til at noen ble utsatt for
mobbing, trakassering eller diskriminering

5355

193

80

--

--

Når konflikter oppstår her blir de håndtert på en god måte

5020

544

69

--

--

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.
Diskriminering
Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av
individer på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse,
seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Diskriminering er forbudt etter Arbeidsmiljøloven §
13-1 og etter Likestillingsloven §6.
Mobbing
Mobbing er at noen gjentatte ganger blir utsatt for negative handlinger eller atferd fra en eller flere personer, og har vansker med å forsvare seg mot
dette.
Trakassering
Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller
ydmykende.
Både mobbing og trakassering er forbudt etter Arbeidsmiljøloven § 4-1. og § 4-3.
Seksuell trakassering
Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende,
ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering er forbudt, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13 og Arbeidsmiljøloven § 4-1. og § 4-3
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OPPLEVD LEDERATFERD
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Temaet belyser relasjonen mellom leder og medarbeidere.
Ledelse har stor betydning for arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.
Høy skår indikerer god ledelse.
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Referanse

OPPLEVD LEDERATFERD

5525

Min nærmeste leder har tydelige forventninger til mitt arbeid

5455

99

84

84

84

Min nærmeste leder er tilgjengelig for meg når jeg har behov for det

5489

63

83

83

84

Min nærmeste leder følger opp uønskede hendelser og forbedringsforslag

5298

256

81

81

81

Min nærmeste leder oppmuntrer meg til å si ifra når jeg har en annen
mening

5378

182

77

77

78
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Høy skår indikerer tillit til at administrerende direktør støtter godt opp om arbeidet med pasientsikkerheten.

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET
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FYSISK MILJØ
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Temaet kartlegger ulike forhold som kan medføre helseplager, og skal bidra til å ivareta kravene i arbeidsmiljøloven, samt Forskrift om organisering,
ledelse og medvirkning.
Det er ønskelig med høy skår på dette teamet.

FYSISK MILJØ
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FYSISK MILJØ

5547

Det er et godt fysisk arbeidsmiljø her (luft, lys, støy, støv, vibrasjoner, og
lignende.)

5523

18

49

49

53

Her arbeides det godt med brannvern

5228

302

76

77

77

Her tilrettelegges arbeidet slik at muskel- og skjelettplager forebygges

5200

329

60

59

61

Her blir alle godt beskyttet mot skadelige kjemikalier og biologiske farer

4287

1246

76

75

76

Her arbeides det godt med smittevern

4763

768

76

76

76

Her arbeides det godt med strålevern

2777

2727

74

74

74

Her er sikkerheten ved bruk av maskiner, tekniske hjelpemidler, eller utstyr
godt ivaretatt

3978

1538

79

79

80

Her arbeides det godt med å unngå negativ påvirkning på det ytre miljøet

4274

1263

68

69

70
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Oppfølging av undersøkelsen kartlegger om det arbeides systematisk med forbedringer og om de ansatte var involvert i oppfølgingen av forrige
undersøkelse.
Høy skår indikerer at det arbeides systematisk med forbedringer og at det er en høy grad av involvering.
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68

--

--

OPPFØLGING

5408

Her arbeides det systematisk med å forbedre arbeidsmiljøet og
pasientsikkerheten

5264

264

74

--

--

Jeg har vært involvert i oppfølgingen av den forrige ForBedring
kartleggingen

4335

1189

61

--

--

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom spørsmålene er endret siden undersøkelsen i 2018.
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LIKEVERD
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5123

408

84

--

*Endring fra i fjor

*Kolonnene «Resultat i fjor», «Endring fra i fjor» og «Referanse» er tom ettersom dette er et nytt spørsmål i årets undersøkelse

*Referanse

--
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HISTORIKK FORBEDRING I FJOR
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Under oppsummeres hovedresultatene på de ulike temaområdene i fjor.

Antall svar

Resultat i fjor

Skår >= 75 i fjor

Referanse

ENGASJEMENT

5363

81

75%

81

TEAMARBEIDSKLIMA

5335

84

82%

84

SIKKERHETSKLIMA

5294

81

73%

80

OPPLEVD LEDERATFERD

5247

81

74%

82

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET

3390

63

46%

63

FYSISK MILJØ

5249

69

46%

70
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

Svarprosent

Gjennomsnittlig størrelse på enheter

Antall underenheter

Vestre Viken HF

79

13

424

Klinikk Drammen sykehus

78

18

75

Vestre Viken HF - Ledergruppe

92

11

1

Klinikk Bærum sykehus

77

16

48

Klinikk Ringerike sykehus

76

15

29

Klinikk Kongsberg sykehus

76

10

25

Klinikk for intern service

87

11

36

Klinikk for psykisk helse og rus

77

14

96

Klinikk for Prehospitale tjenester

87

11

26

KMD Klinikk for medisinsk diagnostikk

83

14

38

Støtte medisinske fag

86

4

11

Kompetanse

95

11

7

Økonomi

82

3

18

Teknologi

90

6

9

Administrasjon og kommunikasjon

92

7

5
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OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

ENGASJEMENT
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

81

58%

36%

Klinikk Drammen sykehus

83

68%

45%

Vestre Viken HF Ledergruppe

97

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

83

75%

44%

Klinikk Ringerike sykehus

84

62%

41%

Klinikk Kongsberg sykehus

83

60%

36%

Klinikk for intern service

77

56%

33%

Klinikk for psykisk helse og
rus

76

48%

30%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

81

65%

27%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

80

58%

37%

Støtte medisinske fag

87

36%

27%

Kompetanse

87

100%

71%

Økonomi

82

11%

11%

Teknologi

78

56%

22%

Administrasjon og
kommunikasjon

74

20%

--
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OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

TEAMARBEIDSKLIMA
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

84

68%

49%

Klinikk Drammen sykehus

85

79%

56%

Vestre Viken HF Ledergruppe

86

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

87

85%

74%

Klinikk Ringerike sykehus

86

66%

55%

Klinikk Kongsberg sykehus

85

52%

40%

Klinikk for intern service

79

61%

31%

Klinikk for psykisk helse og
rus

80

69%

42%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

85

73%

62%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

84

68%

50%

Støtte medisinske fag

89

36%

27%

Kompetanse

87

100%

71%

Økonomi

86

22%

22%

Teknologi

84

56%

56%

Administrasjon og
kommunikasjon

76

60%

20%
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OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN

19/26

Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

ARBEIDSFORHOLD
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

65

35%

15%

Klinikk Drammen sykehus

62

40%

20%

Vestre Viken HF Ledergruppe

76

--

--

Klinikk Bærum sykehus

59

23%

15%

Klinikk Ringerike sykehus

63

34%

7%

Klinikk Kongsberg sykehus

64

16%

12%

Klinikk for intern service

76

56%

19%

Klinikk for psykisk helse og
rus

67

32%

13%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

69

54%

19%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

69

34%

8%

Støtte medisinske fag

80

27%

18%

Kompetanse

72

71%

43%

Økonomi

78

11%

6%

Teknologi

70

22%

11%

Administrasjon og
kommunikasjon

73

40%

20%
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OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

SIKKERHETSKLIMA
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

82

63%

36%

Klinikk Drammen sykehus

84

71%

52%

Vestre Viken HF Ledergruppe

94

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

85

79%

51%

Klinikk Ringerike sykehus

84

69%

41%

Klinikk Kongsberg sykehus

85

54%

38%

Klinikk for intern service

78

64%

31%

Klinikk for psykisk helse og
rus

78

57%

27%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

80

65%

27%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

84

66%

37%

Støtte medisinske fag

84

27%

9%

Kompetanse

82

86%

43%

Økonomi

88

22%

22%

Teknologi

82

44%

33%

Administrasjon og
kommunikasjon

79

60%

--

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

78

56%

33%

Klinikk Drammen sykehus

79

60%

32%

Vestre Viken HF Ledergruppe

95

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

80

70%

36%

Klinikk Ringerike sykehus

80

52%

28%

Klinikk Kongsberg sykehus

80

50%

29%

Klinikk for intern service

78

67%

39%

Klinikk for psykisk helse og
rus

77

54%

36%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

73

46%

23%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

79

53%

34%

Støtte medisinske fag

85

36%

27%

Kompetanse

86

86%

43%

Økonomi

91

22%

22%

Teknologi

84

56%

56%

Administrasjon og
kommunikasjon

75

40%

20%

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

OPPLEVD LEDERATFERD
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

81

60%

36%

Klinikk Drammen sykehus

83

64%

45%

Vestre Viken HF Ledergruppe

95

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

83

74%

43%

Klinikk Ringerike sykehus

85

66%

41%

Klinikk Kongsberg sykehus

83

58%

42%

Klinikk for intern service

79

56%

33%

Klinikk for psykisk helse og
rus

77

62%

32%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

80

62%

35%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

83

58%

34%

Støtte medisinske fag

85

18%

18%

Kompetanse

86

100%

57%

Økonomi

87

17%

17%

Teknologi

77

44%

22%

Administrasjon og
kommunikasjon

82

40%

20%

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

TOPPLEDERS ROLLE I PASIENTSIKKERHETSARBEIDET
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

67

26%

12%

Klinikk Drammen sykehus

59

20%

8%

Vestre Viken HF Ledergruppe

100

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

68

33%

17%

Klinikk Ringerike sykehus

72

38%

15%

Klinikk Kongsberg sykehus

66

14%

9%

Klinikk for intern service

76

39%

18%

Klinikk for psykisk helse og
rus

65

25%

10%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

68

31%

19%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

68

21%

5%

Støtte medisinske fag

96

40%

40%

Kompetanse

81

43%

43%

Økonomi

96

--

--

Teknologi

77

--

--

Administrasjon og
kommunikasjon

83

40%

--

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

FYSISK MILJØ
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

69

28%

11%

Klinikk Drammen sykehus

69

28%

8%

Vestre Viken HF Ledergruppe

84

100%

--

Klinikk Bærum sykehus

70

35%

17%

Klinikk Ringerike sykehus

74

38%

10%

Klinikk Kongsberg sykehus

68

28%

16%

Klinikk for intern service

73

44%

28%

Klinikk for psykisk helse og
rus

64

23%

8%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

64

31%

12%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

70

18%

11%

Støtte medisinske fag

70

27%

--

Kompetanse

63

14%

--

Økonomi

79

17%

11%

Teknologi

61

22%

--

Administrasjon og
kommunikasjon

61

--

--

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

OPPFØLGING
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

68

39%

19%

Klinikk Drammen sykehus

70

43%

25%

Vestre Viken HF Ledergruppe

96

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

69

43%

15%

Klinikk Ringerike sykehus

70

41%

21%

Klinikk Kongsberg sykehus

69

29%

17%

Klinikk for intern service

72

47%

19%

Klinikk for psykisk helse og
rus

63

35%

13%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

65

42%

15%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

69

42%

21%

Støtte medisinske fag

81

30%

30%

Kompetanse

73

43%

29%

Økonomi

83

17%

17%

Teknologi

65

33%

22%

Administrasjon og
kommunikasjon

66

20%

--

Vestre Viken HF

OPPSUMMERING AV TEMAENE I UNDERSØKELSEN
TILLEGGSSPØRSMÅL VESTRE VIKEN: LIKEVERD
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Under oppsummeres hovedresultatetene på de ulike temaområdene i undersøkelsen for direkte underliggende enheter. Detaljer for hvert temaområde
fremkommer utover i rapporten.

LIKEVERD
Resultat
i år

Andel enheter hvor minst 60 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Andel enheter hvor minst 80 prosent av medarbeiderne
skårer 75 eller høyere

Vestre Viken HF

84

69%

52%

Klinikk Drammen sykehus

85

79%

65%

Vestre Viken HF Ledergruppe

100

100%

100%

Klinikk Bærum sykehus

86

89%

65%

Klinikk Ringerike sykehus

85

72%

59%

Klinikk Kongsberg sykehus

84

63%

50%

Klinikk for intern service

80

54%

31%

Klinikk for psykisk helse og
rus

82

73%

53%

Klinikk for Prehospitale
tjenester

79

62%

46%

KMD Klinikk for medisinsk
diagnostikk

84

71%

53%

Støtte medisinske fag

93

40%

40%

Kompetanse

89

71%

57%

Økonomi

88

--

--

Teknologi

87

44%

44%

Administrasjon og
kommunikasjon

83

25%

--

Dato:
Saksbehandler:

19. juni 2019
Eli Årmot

Saksfremlegg
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til daglig leder og andre ledende ansatte
Møte
Styremøte

Saksnr.
28/2019

Møtedato
26.06.19

Forslag til 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.

Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør
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Bakgrunn
Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i
foretakets vedtekter, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.
Saksutredning
13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye “Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» med virkning
fra 13. februar 2015. (vedlegg 4). Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) utarbeidet i henhold til disse nye
retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i HSØ RHF (styresak
027-2015). Vestre Viken anvender retningslinjene utarbeidet for HSØ RHF (styresak 44/2015).
Disse erstatter retningslinjene av 31.3.2011. I de nye retningslinjene videreføres
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, samt at det skal legges vekt på moderasjon. Verken
regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene. De statlige
retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer. Vestre Vikens
vedtekter ble endret i tråd med de nye retningslinjene i foretaksmøte 17. juni 2015.
Av ny § 8a i vedtektene “Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre
ledende ansettelse” fremgår blant annet at Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal
tas inn som note i årsregnskapet.
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 3), herunder:
•

•
•

retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for
det kommende regnskapsåret
en redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret
en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i
det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt
opp i underliggende virksomheter.

Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a i
foretaksmøte som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til Allmennaksjeloven
§ 5-6 tredje ledd.

Administrerende direktørs vurderinger
De fleste av kravene i Allmennaksjelovens § 6-16a som skal innarbeides i erklæringen følger av
“Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med
statlig eierandel” (vedlegg 4).

Lønnsnivået i Vestre Viken reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at man ikke er
lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden reformen i 2002, eller i forhold til
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF. Det gjelder også i forhold til de virksomheter en anser å
konkurrere med for å sikre at helseforetaket får kvalifiserte ressurser til viktige funksjoner. Det
er imidlertid viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling, og hindre at uønsket og utilsiktede
lønnsforskjeller oppstår. Videre er det en ambisjon at Vestre Viken er konkurransedyktig mht.
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
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kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig
betydning hva gjelder omdømme.

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at erklæring om fastsettelse av lønn og
annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1) vedtas og innarbeides
som note til regnskapet for 2019.
Vedlegg:

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig
leder og andre ledende ansatte.
2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i
Helse Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF).
3. Utdrag fra Allmennaksjeloven.
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i
foretak og selskaper med statlig eierandel.
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VEDLEGG 1
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende
ansatte
Vestre Viken definerer personer i stillingene Administrerende direktør, Direktør Kompetanse,
Direktør Teknologi, Direktør Økonomi, Direktør Fag, Direktør administrasjon og
samfunnskontakt og klinikkdirektører som ledende ansatte.

Vestre Viken følger retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og
selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.2.2015) hvor
hovedprinsippet er:
•

•

Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis eierskap skal være
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.
Det skal legges vekt på moderasjon.
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være fastlønnen.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018
Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 17. juni 2015, med virkning for
regnskapsåret 2015.

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør ble fastsatt av styret ved tiltredelse i
stilling som administrerende direktør i Vestre Viken HF 1. april 2018. Lønn og godtgjørelse for
øvrige ledende ansatte er fastsatt av administrerende direktør.
Lønn for ledende ansatte er i all hovedsak fastlønn.

Styret i Veste Viken har vedtatt at retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende
ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel utarbeidet i Helse Sør-Øst RHF anvendes i
Vestre Viken HF (sak 44/2015).

Vestre Viken hadde i 2018 målsetting om å tilby ledende ansatte konkurransedyktig lønn, men
ikke være lønnsledende. Lederlønnspolitikken har i det foregående regnskapsår bygget på
prinsippet som er beskrevet over.

Styret i Vestre Viken mener at lønnspolitikken i 2018 har vært i tråd med de statlige
retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF.

Det ble i 2018 gjennomført et lønnsoppgjør for ledende ansatte som lå i underkant av resultatet
for øvrige ansatte i foretaket. Lønnsreguleringer ble foretatt med virkning fra 1.1.2018.
Lederlønnspolitikken i 2019
Lederlønnspolitikken i 2019 vil i all hovedsak bygge på de samme prinsipper og forutsetninger
som er redegjort for i lederlønnspolitikken for 2018.

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org. Nr: 894.166.762

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

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

Møtedato

30. a ril 2015

SAK NR 027-2015
NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE
ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende
ansatte i Helse Sør-Øst RHF .
2. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene.

Hamar, 22. april 2015

Cathrine Lofthus
administrerende direktør
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•

SØR·ØST

Hva saken gjelder

13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye "Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel".
17. mars 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et eget brev om saken med de viktigste
endringene (se vedlegg 1). Administrerende direktør vurderer at de nye retningslinjer er et godt
virkemiddel for å fastsette retningslinjer for avlønning av ledere i Helse Sør-Øst.
Administrerende direktør har valgt å konkretisere retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i
Helse Sør-Øst basert på de nye retningslinjene. I tillegg utdypes kriteriene for fastsettelse av lønn
til administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Det anbefales at
retningslinjene behandles i helseforetakenes styrer.

2.

Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

2.1

Gjeldende praksis i Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF har i prinsippet fulgt de gamle "Retningslif!/erfor statlig eierskap - holdninger til
lønn" fra Handels- og næringsdepartementet gjennom fastsettelse av lønn for administrerende
direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF siden disse sist ble fastsatt i 2006 og revidert i
2010. De nye retningslinjene inneholder ingen særlige endringer som får føringer på Helse Sør-Øst.
Følgende praksis har vært etterlevd og anbefales videreført:
•

Lønnsoppgjøret i Helse Sør-Øst RHF har skjedd samlet, med unntak av administrerende
direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte av styret.

•

Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til administrerende direktør, har blitt
lønnsvurdert av administrerende direktør. Avdelingsledere (nivå 3) har blitt lønnsvurdert
av direktører på nivå 2.

•

Alle ledere inkl. nivå 3 er unntatt fra overenskomst.

•

Lønnsoppgjøret i det regionale helseforetaket har fulgt resultatet og føringer fra
tariffoppgjør i sektoren (eksempler er: forholdet til likelønn, kvinner i fødselspermisjon
behandles likt som alle andre, spesielle B-delsprotokoller o.l.). Normalt har Helse Sør-Øst
RHF samlet sett ligget under den totale rammen, og med en noe ulik vurdering av
fordeling mellom generelt tillegg og det individuelle tillegget. Lønn har vært fastsatt
individuelt, men basert på en generell komponent som i prinsippet har utgjort ca 40 50 % av rammen og hvor resterende del har vært tildelt individuelt basert på gitte kriterier
og resultatmål i forhold til samarbeidsavtaler/ individuell lønnsvurdering.

•

Uorganiserte har vært behandlet etter de samme økonomiske rammer som er fastsatt i
forhandlinger med organiserte (uorganiserte følger "største brukers prinsipp").

•

Det har skjedd en gradvis harmonsiering av lønn de siste årene i forhold til likelønn,
kjønn og ansvar.
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•

Alle ansatte inviteres til lønnssamtale med sin nærmeste leder før forslag til
lønnsfastsettelse besluttes, hvor hver enkelt ansatt skal vurderes ut i fra følgende kriterier
- Arbeids- og ansvarsområde
- Kompleksitet i arbeidsoppgaven
- Fleksibilitet
- Anvendt kompetanse/spisskompetanse
- Jobbutøvelse/ resultater/ evne til å levere
- Tverrfaglig teamarbeid
- Medarbeiderens utvikling
- Likelønnshensyn
- Annet som kan påvirke situasjonen som endring i ansvars- og arbeidsoppgaver,
omfang av personalansvar etc.

•

Administrerende direktør gjør en sluttvurdering av den samlede innstilling fra nivå 2
lederne før endelig beslutning.

•

Før lønnsforhandlingene drøftes opplegg og rammer med lokale tillitsvalgte og AMU før
behandling i administrerende direktørs ledergruppe.

Nye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i
Helse Sør-Øst RHF

2.2

Helse Sør-Øst RHF anser at lønnsfastsettelsen og lønnsnivået i dag reflekterer retningslinjene for
statlig eierskap ved at man ikke er lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden
reformen i 2002 eller i forhold til øvrige regionale helseforetak eller de virksomheter en anser å
konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige funksjoner.
På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper anses det derfor som riktig at styret i Helse
Sør-Øst RHF fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse
Sør-Øst RHF.
Følgende retningslinjer anbefales derfor gjort gjeldende for fastsettelse av lederlønn i Helse SørØst RHF:

Generelle forhold
•

Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet
med tilsvarende selskaper med samme kompleksitet.

•

Hovedelementet i en kompensasjonsordning skal være den faste grunnlønnen.

•

Kompensasjonsordningene skal utformes slik at lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne
forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke.

•

Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med
lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

•

De enkelte elementer i en lønnspakke skal vurderes samlet, med fast lønn og andre goder
som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den
samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon. Dette betyr i tillegg til
administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjo nen.
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•

D et er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.
Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret.

•

Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for helseforetaket
eller svekker dets omdømme.

•

Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i
samme foretaksgruppe.

•

Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse av lederlønn.

Pensjonsytelser
•

Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i Helse Sør-Øst RHF.

•

I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal
pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år.

•

For Helse Sør-Øst skal samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G .

Sluttvederlag
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs
administrerende direktør som med rettsvirkning på forhånd kan frasi seg oppsigelsesvernet. D et
innebærer at slike klausuler som andre ledende ansatte inngår, ikke vil være rettslig bindende og at
disse i den konkrete situasjonen kan velge å bestride et krav om fratreden. Bestemmelsen vil
imidlertid håndtere/løse situasjonen dersom den ansatte velger å etterkomme anmodning om
fratreden.
For at klausulen skal være en gyldig fraskrivelse i forhold til administrerende direktør må det inn
en klausul i administrerende direktørs arbeidsav tale om at administrerende direktør fraskriver seg
oppsigelsesvernet i henhold til aml § 15-16 (2).
For øvrig gjelder følgende retningslinjer:
•

Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang.

•

Sluttvederlag og lønn i opp sigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders fas tlønn.

•

Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er
aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på
grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etler at vanlig o ppsigelsestid
for stillingen er ute.

•

Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i
perioden hvor det ytes sluttvederlag o ppdages uregelmessigheter eller forsømmelser som
kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd.

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd med
dette.
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Kriterier for fastsetting av lø nn til administrerende i Helse Sør-Øst RHF

I dag fastsettes lønn for administrerende direktør og ledende ansatte basert på følgende
rammebetingelser:
•

Lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig

•

Lønnsnivået for sammenlignbare stillinger i statseide selskaper

•

Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens hovedmål basert på status per
årsavslutning

•

Utøvelse av lederskap og evne til å skape godt arbeidsmiljø

Administrerende direktørs lønn fastsettes etter det o rdinære lønnsoppgjøret og gjøres gjeldende
fra 1. januar samme år.

2.4

Oppfølging i helsefore takenes styrer

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at også helseforetakene følger de retningslinjene som ligger
til grunn for statlig eierskap og operasjonalisert gjennom denne saken. Dette er i tråd med de
retningslinjer som har vært fulgt så langt, men med noen tydeligere presiseringer av kriterier for
individuell lønnsfastsettelse.
Det anbefales derfor at retningslinjer og kriterier for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende
ansatte og administrerende direktør gitt i denne saken også behandles i helseforetakenes styrer.

3.

Administrerende direktørs anbefaling

Det er viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling for alle ansatte og hindre at uønsket og
utilsiktede lønnsforskjeller oppstår. Det er også viktig at organisasjonen er konkurransedyktig
mht. kompetanse på kort og lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig
omdømmemessig betydning.
Administrerende direktør anser at prinsippene som anbefales bidrar til denne balansen og til at
Helse Sør-Øst RHF er tydelig og forutsigbar i lønnsmessige forhold.
Administrerende direktør anbefaler at de nye "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" supplert med retningslinjene for
Helse Sør-Øst legges til grunn for det videre arbeid.
D et anbefales videre at retningslinjene og prinsippene i denne saken styrebehandles i hvert enkelt
helseforetak.

Trykte vedlegg :
•
Brev datert 17. mars 2015 fra HOD til alle RHF: Nye retningslinjer for lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
Utrykte vedlegg:
•
Ingen
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Vedlegg 3
Utdrag fra Allmennaksjeloven:

§ 6-16 a. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
ansatte
(1) Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse
til daglig leder og andre ledende ansatte. I vedtektene kan det fastsettes at erklæringen
skal utarbeides av et annet organ. Erklæringen skal omfatte lønn og i tillegg godtgjørelse
i form av:
1. naturalytelser,
2. bonuser,
3. tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til
aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme
konsernet,
4. pensjonsordninger,
5. etterlønnsordninger,
6. alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg
til basislønnen.
(2) Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse som nevnt i første ledd for det kommende regnskapsåret. Retningslinjene
bør angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene skal angi
om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om det skal settes vilkår eller
rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall går ut på, samt eventuelle
ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier. Retningslinjene for ordninger som nevnt i
første ledd tredje punktum nr 3 er bindende for styret, hvis ikke noe annet er fastsatt i
vedtektene. For øvrig er retningslinjene veiledende, men det kan fastsettes i vedtektene
at de skal være bindende. Dersom styret i en avtale fraviker retningslinjene, skal
begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen.
(3) Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken
som har vært ført det foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for
lederlønnsfastsettelsen er blitt gjennomført.
(4) Erklæringen skal dessuten gi en redegjørelse for virkningene for selskapet og
aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse som nevnt i første ledd tredje punktum nr 1 til 6
som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret.

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015)

annen godtgjørelse (naturalytelser og lignende) ,
pensjonsytelser og sluttvederlag.
- Med opsjoner som avlønningsfonn menes re tt til
å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retningslinjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventnell
gevinst utbetales direkte uten foregående fysiske transaksjoner (syntetiske opsjoner) med alminnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til
rapportering.
- Medaksjeprogram menes ordningermed direkte
aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan
innebære at den ansatte får aksjen som betaling,
rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med
betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtidsinsentivordninger (LTI) anses som et aksjeprogram. Aksjespareprogram for alle ansatte omfattes ikke av retningslinjene.
- Sluttvederlag omfatter her kompensasjon i til·
knytning til fratredelse og kan inneholde etterlønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle
ytelser og naturalytelser.

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011.
Formål

Retningslinjene angir hvilke forhold staten som
eier vil legge vekt på i sin stemmegivning når styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte behandles på selskapets generaJforsamling, foretaksmøte eller lignende. Retningslinjene reflekterer også statens
holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende
ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på
generalforsamlingen. Retningslinjene endrer ikke
selskapslovgivningens regulering av styrets ansvar
eller rolledelingen mellom generalforsamling og
styre eller mellom styre og daglig leder. Der hvor
næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller
mer detaljerte krav til selskapene enn disse retningslinjene, har slikt regelverk forrang.
Retningslinjenes virkeomrlJde

Retningslinjene gjelder for ledende ansatte, jf. definisjon nedenfor, i selskaper1 hvor staten har en direkte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor
staten har en eierandel på over 90 pst., sikrer at
statens retningslinjer også gjelder for heleide datterselskaper.
Definisjoner

- Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre

-

1

ledende ansatte, jf. Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) som
viser til forståelsen av begrepet i allme nnaksjeloven§ 4-12 og regnskapsloven§§ 7-26 og 7-31.
Med godtgførelsesordning menes ett eller flere av
følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bonus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende),

Stats foretak, regionale helseforetak, særlovselskaper,
statsaksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen

godtgjøre/se
- Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven
§ 5-6 (3) og § 6-16a at styret i allmennaksjeselskaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse
av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal
behandles på den ordinære generalforsamlingen og skal inneholde styrets retningslinjer for
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for
daglig leder og andre ledende ansatte for det
kommende regnskapsåret. Allmennaksjelovens
regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende
gjennom vedtektsbestemmelser for alle selskaper som staten har eierandel i, og som ikke defi-

i

l deleide sel~kaper må staten enten alene eller sammen
med andre aksjonærer ha 2/3 fiertall for å gjøre nødvendige vedtektsendringer.

2

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse
til ledende ansatte I foretak og ølskaper med statlig eierandel
(fasæatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015)

neres som «små foretak» etter regnskapsloven.
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte skal også
inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret, herunder hvordan styrets ret·
ningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen
godtgjørelse er blitt gje1U1ornført Dersom styret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør
det opplyses om dette i redegjørelsen.
- I selskaper hvor staten har en direkte eierandel
på over 90 pst., skal vedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn
og annen godtgjørelse også skal redegjøres for
hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskaper.

- Styret skal ha en oversikt over den totale verdien av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og
redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte i
selskapets årsregnskap.
- Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett
når styret vurderer denne i forhold til statens
retningslinjer.
- Styret skal påse at godtgjørelsesordningene
ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller
svekker selskapets omdømme.
- Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme
konsern.
- Avtaler inngått før ikrafttreden av disse retningslinjene kan opprettholdes.
Variabel lønn

«Følg eller forklor»-prinsippet

Staten vil legge til grunn et «følg eller forklari.-prinsipp ved håndhevelsen av statens
retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse bør redegjøre for i hvilken grad styrets
retningslinjer,for fastsetteJse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte for kommende
regnskapsår er i overensstemmelse med statens
retningslinjer. Eventuelle avvik begrunnes.
I selskaper hvor staten har en direkte eierandel
på over 90 pst, legges det til grunn at statens
retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette
innebærer at styret ikke kan fravike statens retningslinjer når styret utarbeider sine retningslinjer.
Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjøre/ses·
ordninger

- Det er styrets ansvar å fastsette re1ningslinjer for
godtgjørelse t:t1 ledende ansatte. Daglig leders
godtgjørelse fastsettes av styret
Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper.
Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen
til ledende ansatte.
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør
være fastlønnen.
Ordningene skal utformes slik at det ikke oppstår urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne
forhold som ledelsen ikke kan påvirke.

Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende
prinsipper:
- Det skal være en klar sammenheng mellom de
mål som ligger til grunn for den variable lønnen,
og selskapets mål.
Variabel lønn skal være basert på objektive, definerbare og målbare kriterier som lederen kan
påvirke. F1ere relevante målekriterier bør legges
tilgrunn.
En ordning med variabel lønn skal være transparent og klart forståelig. Ved redegjørelse for
ordningen er det vesentlig å få belyst forventet
og potensiell maksimal utbet.aling for hver enkelt
deltaker i programmet
Ordningen skal være tidsbegrenset
Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som
maksimalt kan opptjenes det enkelte år, bør ikke
overstige 50 pst av fastlønn. med mindre særskilte hensyn tilsier det
Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av
børsnoterte selskaper dersom de er særlig egnet til å nå langsiktige mål for selskapets utvikling. Aksjebasert avlønning skal utformes slik at
den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og
bør innebære bindingstid på aksjene på minst
tre år. For børsnoterte selskaper kan staten
støtte en tilleggsramme øremerket slike aksjeprogranuner, hvor verdien av det tildelte beløpet
ikke skal overstige 30 pst. av fasdønn.
Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger
skal ikke benyttes.

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse
tlf ledende r.nsatte i foretak og selskaper med statlig eierandel
(fastutt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015)

Pensjonsytelser - tjenestepensjon
-

Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på
linje med andre ansattes vilkår i selskapet.
- Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke
overstige maksimalgrensen i de skattefavoriserte
kollektivepensjonsordningeneiNorge (p.t.12G),
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven og tjenestepensjonsloven.
- Ved avtaler om yt.elsespensjon skal det tas hensyn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling
bør ikke overstige 66 pst. av lønn opp til 12 G.
- Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostDader
ut over hva som følger av en eventuell skattefavorisert ytelsesordning.

Sluttvederlag
-

-

-

-

I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste
leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven, kan det avtales
sluttvederlag i overenstemmelse med arbeidsmiljøloven § 15-16 (2). Sluttvederlag bør ikke
benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsigelsen.
Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i
sum ikke overstige 12 månedslønner.
Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra
næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv
eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den
nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter
at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute.
Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene
for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden
hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eJler forsømmelser som kan lede
til erstatDingsansvar eller at vedkommende blir
tiltalt for lovbrudd.
For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås
forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompensasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det
kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig
sluttvederlag som får virkning dersom den ansatte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt sluttvederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde til·
svarende.
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Dato:
Saksbehandler:

19.06. 2019
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2020
Møte
Styremøte

Saksnr.
29/2019

Møtedato
26.06. 2019

Forslag til 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.
Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

Telefon: 32 80 30 00
Org. Nr: 894.166.762

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

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

Bakgrunn
Møteplan for styret for 2020 skal legges fram for styret til behandling.

Saksutredning

Utgangspunktet for møteplanen er norsk kalender for 2020 med helligdager.
Styremøtene i 2020 er som tidligere år lagt til mandager:

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
8 fastlagte styremøter er planlagt for 2020. Ved behov kan styret innkalles til møte/seminar 27.
januar, 25. mai og 31. august.
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse Sør-Øst
i februar/mars 2020 i forbindelse med foretaksmøte. Datoen er ikke fastlagt av Helse Sør-Øst
ennå.

Møteplan 2020 for administrativt arbeid i Vestre Viken tar utgangspunkt i datoene for
styremøtene. Møteplanen oppdateres kontinuerlig når det er endringer som får konsekvenser
for planlagte møter. Møter i regi av Helse Sør-Øst RHF legger føringer for møtedatoer i Vestre
Viken. Vedlegg 1 viser oversikten planlagte møter i 2020 for foretaket pr. juni 2019.
Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner møtekalenderen for
2020.
Vedlegg:

Postadresse:
Vestre Viken HF
3004 Drammen

1. Møteplan i Vestre Viken 2020 (årskalender for foretaket pr. juni
2019)

Telefon: 32 80 30 00
Org. Nr: 894.166.762

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

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

Møteplan første halvår 2020
Oppdatert 19. juni 2019

2020

Vestre Viken
Styret

Mandag

Januar

27*

Februar

24

Mars

30

April

27

Mai

25*

Juni

15

SKU

Tirsdag

HAMU
Tirsdag

BU

Mandag

AM

Tirsdag

FTV

Torsdag

Helse Sør-Øst RHF
OPM
Uke

4

10

8

31

16

13

14

9

17

2

OSU

Mandag

Styret

11

21

8

25

11-12
nivå 1-3

DIR

Torsdag

DIR
FAG

Onsdag

13.-14.
nivå 1-2

13

11

LEDERSAMLING

DIR
ØKO

DIR
HR

DIR
KOMM

DIR
IKT

16

5

13

12

19

29-30

16

14

25

11
22 -23
ND

NB! Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig.
* Styremøte ved behov. ** Lederforum HSØ, dato ? . Felles foretaksmøter og styreseminar for alle HFer i regi av HSØ medio? februar
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Dato:
Saksbehandler:

19.06. 2019
Elin Onsøyen

Saksfremlegg
Orienteringer
Møte
Styremøte i Vestre Viken

Saksnr.
30/2019

Møtedato
26.06. 2019

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

Drammen, 19. juni 2019
Lisbeth Sommervoll

Administrerende direktør

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Telefon: 03525
Org.nr: 894.166.762

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

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

Bakgrunn
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne
til.
Saksutredning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Foretaksprotokoll VVHF, 20. mai 2019
Viser til vedlegg 1

Vedtekter for Vestre Viken HF (datert 20. mai 2019)
Viser til vedlegg 2
Brukerutvalget referat 7. mai 2019
Viser til vedlegg 3

Brukerutvalget referat 17. juni 2019
Viser til vedlegg 4

Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 11. juni 2019
Viser til vedlegg 5

Sentralt kvalitetsutvalg 11. juni 2019 (ettersendes)
Viser til vedlegg 6

Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 20. juni (ettersendes)
Viser til vedlegg 7

8. Oversikt styrets arbeid 2020 pr juni
Viser til vedlegg 8

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

Postadresse:
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

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

Foretaksprotokoll VVHF, 20. mai 2019
Vedtekter for Vestre Viken HF (datert 20. mai 2019)
Brukerutvalget referat 7. mai 2019
Brukerutvalget referat 17. juni 2019
Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 11. juni 2019
Sentralt kvalitetsutvalg 11. juni 2019
Foreløpig møteprotokoll styremøte HSØ 20. juni (ettersendes)
Oversikt styrets arbeid 2020 pr juni

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.
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PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF

Mandag 20. mai 2019 klokken 09:15 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i
møtesenteret på Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. Møtet ble gjennomført som et felles
foretaksmøte for Oslo universitetssykehus HF, Sunnaas sykehus HF og Vestre Viken HF.

Dagsorden:
1.
Foretaksmøtet konstitueres
2.
Dagsorden
3.
Årlig melding 2018, jf. vedtektene§§ 6 og 14
4.
Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov om
helseforetak§ 43 og vedtektene § 6
5.
Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak§ 44
6.
Endring i vedtekter
Til stede var:
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Svein Gjedrem,
som også ledet møtet.
I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF:
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus
Direktør teknologi og e-helse Rune Simensen
Eierdirektør Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra styret i Vestre Viken HF møtte:
Styreleder Torbjørn Almlid
Styremedlem Tom Roger Heggelund Frost
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.
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres
Som øverste eiermyndighet og møteleder ønsket styreleder Svein Gjedrem 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
Styreleder Svein Gjedrem spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.
Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:
Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Årlig melding 2018, jf. vedtektene§§ 6 og 14
Vedtektenes§ 14 pålegger Vestre Viken HF å oversende årlig melding til Helse Sør-Øst
RHF. Meldingen skal omfatte styrets rapport for foregående år. Rapporten skal vise
hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøte eller satt som vilkår for
økonomisk kompensasjon, er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag
og bestilling 2018 til Vestre Viken HF.
I Helse Sør-Øst utarbeides det årlig en plakat med konkrete styringsmål. Både i 2018 og
2019 er disse sortert inn under tre hovedområder. Styringsmålene i plakaten er tatt inn i
oppdrag og bestilling til Vestre Viken HF.
Årlig melding for 2018 fra Vestre Viken HF er behandlet i helseforetakets styre og
oversendt Helse Sør-Øst RHF innen fristen.
Meldingen er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt
til helseforetaket i oppdrag og bestilling 2018 og foretaksmøter i løpet av året. Generelt
vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de etterspurte
rapporteringspunktene.
I gjennomgangen har Helse Sør-Øst RHF spesielt merket seg utviklingen innen
nedenstående områder.
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Pakkeforløp kreft
Ved Vestre Viken HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, 60 prosent av de
aktuelle kreftpasientene fått gjennomført behandling innen standard forløpstid i 2018. I
oppdrag og bestilling 2018 ble det fremmet krav om at andel pakkeforløp gjennomført
innenfor standard forløpstid skulle være minst 70 prosent. Foretaksmøtet er ikke
fornøyd med måloppnåelsen for 2018 og forutsetter at driften innrettes slik at
målkravet for 2019 blir innfridd.

Reduksjon av unødvendig venting
• Ventetider somatikk
Vestre Viken HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig
ventetid på 59,2 dager i 2018. Dette utgjør en økning fra 2017 på 3,3 prosent.
I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid somatikk skulle være lavere enn 57
dager. For 2019 er dette målet redusert til 55 dager.
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med at gjennomsnittlig ventetid har økt for somatikk og
forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.
• Ventetider psykisk helsevern
I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid skulle være lavere enn 40 dager innen
psykisk helsevern. Målet er opprettholdt i 2019.
Vestre Viken HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig
ventetid i psykisk helsevern for voksne på 42,2 dager i 2018. Dette utgjør en reduksjon
fra 2017 på 6,2 prosent.
Foretaksmøtet er fornøyd med at gjennomsnittlig ventetid viser en positiv utvikling,
men påpeker at målet ikke er nådd og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet
blir innfridd i 2019.
Innen psykisk helsevern for barn og unge har Vestre Viken HF gjennomsnittlig ventetid
på 47,4 dager i 2018 i henhold til NPR. Dette utgjør en reduksjon på 16,9 prosent fra
2017.
Foretaksmøtet er fornøyd med den positive utviklingen, men påpeker at målet ikke er
nådd og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet blir innfridd i 2019.
• Ventetider tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Vestre Viken HF har, slik det fremgår av registrering hos NPR, en gjennomsnittlig
ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) på 40,1 dager i 2018. Dette
utgjør en økning fra 2017 på 6,9 prosent.
I 2018 var det et mål at gjennomsnittlig ventetid skulle være lavere enn 40 r
2019 er dette målet redusert til 35 dager.
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Foretaksmøtet er fornøyd med at målet er nådd i 2018 på tross av økning fra 2017. Det
forutsettes at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.

Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
• Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn
for somatikk
Kravet om høyere vekst måles ved gjennomsnittlig ventetid, aktivitet (polikliniske
konsultasjoner) og kostnader.
Gjennomsnittlig ventetid
Endringene i gjennomsnittlig ventetid er omtalt ovenfor. Forholdet mellom endring i
ventetid for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling tilsier
at kravet er oppfylt for psykisk helsevern for, men ikke for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling for ventetider.
Foretaksmøtet er fornøyd med at målet er delvis nådd for 2018, men påpeker at dette
området må prioriteres med sikte på full måloppnåelse i 2019.
Aktivitet (polikliniske konsultasjoner)
Aktiviteten, målt i antall polikliniske konsultasjoner, var i 2018 omkring 410 000 i
somatikk, 125 000 i psykisk helsevern for voksne, 70 000 i psykisk helsevern for barn og
unge og 32 000 innen TSB. Dette utgjør en endring fra 2017 på 4,2 prosent i somatikk, 7
prosent i psykisk helsevern for voksne, -2, 9 prosent i psykisk helsevern for barn og unge
og 2, 1 prosent innen TSB.
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med at målet om høyere vekst for aktivitet i poliklinikker
innen psykisk helsevern og TSB sammenlignet med somatikk ikke er nådd.
Foretaksmøtet forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for 2019 blir innfridd.
Kostnader
I 2018 var nivået for kostnader 4,9 millioner kroner innen somatikk, 1,1 millioner
kroner innen psykisk helsevern for voksne, 0,3 millioner kroner innen psykisk helsevern
for barn og unge og 0,1 millioner kroner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB). Dette utgjorde en endring fra 2017 på 4,8 prosent for somatikk, 5,9 prosent for
psykisk helsevern for voksen, 3, 9 prosent for psykisk helsevern for barn og unge og -1,5
prosent for TSB.
Foretaksmøtet merker seg at målet om høyere vekst for kostnader bare er nådd i
psykisk helsevern for voksne og forutsetter at driften innrettes slik at målkravet for
2019 blir innfridd.

Sign.:

SG

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 20. mai 2019 Side 4 av 7

•
•

HELSE • • • SØR·ØST
Redusert bruk av bredspektret antibiotika
Bruk av bredspektret antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen utgangen av
2020 sammenlignet med 2012. Ved utgangen av 2018 var reduksjonen i
helseforetaksgruppen som helhet registrert som 18,6 prosent.
Vestre Viken HF hadde i 2018 oppnådd en reduksjon på 12 prosent sammenlignet med
2012. Foretaksmøtet forutsetter at arbeidet videreføres med sikte på å oppnå både
delmål i oppdrag og bestilling 2019 og det langsiktige målet på 30 prosent innen
utgangen av 2020.

Korridorpasienter
Det skal ikke forekomme korridorpasienter. Vestre Viken HF har for 2018 rapportert til
Helse Sør-Øst RHF (desember Il) en andel korridorpasienter på 2 prosent. Tilsvarende
tall rapportert for 2017 var 1,2 prosent.
Foretaksmøtet er ikke fornøyd med måloppnåelsen for 2018 og påpeker at økningen i
andel korridorpasienter fra 2017 til 2018 tilsier at arbeidet med å innfri målkravet bør
prioriteres høyere.

Utvikling første del av 2019
I 2019 er det fortsatt behov for at det arbeides godt og systematisk i helseforetakene for
å nå målene for pakkeforløp innen kreft. Dette gjelder også tiltak for å redusere
ventetidene, spesielt innen psykisk helsevern, og avvisningsrater innen psykisk
helsevern.
Når det gjelder prioritering av psykisk helsevern og TSB er det gledelig å se at
innrapporterte tall for polikliniske opphold per februar 2019 viser at foretaksgruppen
samlet sett innfrir kravet fra eier innen dette området. Inntrykket er også at innføringen
av nye pakkeforløp innen psykisk helsevern og TSB er kommet godt i gang.
Høye bemanningstall og bemanningsvekst må sees i sammenheng med
aktivitetsutviklingen. Foretaksmøtet forutsetter at Vestre Viken HF følger opp tiltak
innen bemanningsområdet generelt og spesielt knyttet til innleie.

Foretaksmøtet vedtok:
1.
2.

Foretaksmøtet tar årlig melding 2018 fra Vestre Viken HF til orientering.
Foretaksmøtet forutsetter at driften ved Vestre Viken HF innrettes slik at gjenstående
styringskrav fra tidligere år følges opp sammen med nye styringskrav for 2019.

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2018, jf. lov
om helseforetak § 43 og vedtektene § 6

/6

Forslag til årsregnskap og årsberetning 2018 for Vestre Viken HF er behandlet i
helseforetakets styremøte 25. mars 2019.
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Styret i Vestre Viken HF har fremlagt et positivt årsresultat på 247 millioner kroner
millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til annen egenkapital.
Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Vestre Viken HF slik det fremgår i oppdrag og
bestilling 2018:
«Arsresultat 2018 for Vestre Viken skal være på minst 200 millioner kroner.»

Det fremlagte årsresultatet innebærer at årsresultatet er 4 7 millioner kroner høyere enn
resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2018 er oppfylt.
Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor.
Foretaksmøtet merket seg at Vestre Viken HF har tatt inn erklæring om ledernes
ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven§ 6-16 a og vedtektene§ 8 a, som en note i
årsregnskapet. Det minnes i denne forbindelse på at erklæringen i henhold til krav i
allmennaksjeloven skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.

Foretaksmøtet vedtok:
Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak§ 44
Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med
avgivelse av revisjonsberetning. Vestre Viken HF har i 2018 mottatt regning på kr 280
000 for lovpålagt revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente
foretaksmøtet at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.

Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for 2018.

Sak 6: Endring i vedtekter
I henhold til helseforetaksloven § 12 og vedtektene § 17 skal endringer i vedtektene
fastsettes av foretaksmøtet.
Styret for Helse Sør-Øst RHF har i møte 25. april 2019, sak 033-2019 Revisjon av
finansstrategi for Helse Sør-Øst, sluttet seg til revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. I
revidert finansstrategi er det innarbeidet føringer for å ytterligere regulere bruken av
finansiell leie som finansieringsform i helseforetaksgruppen og særskilte retningslinjer
for dette.

t

(~
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Med bakgrunn i dette gjøres følgende endring i vedtektene:
§ 11 Låneopptak endres fra:
«Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Vestre Viken HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid
gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler
skal godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100
millioner kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPSprosjekter.»
Til ny § 11 Låneopptak:
«Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Vestre Viken HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til
enhver tid gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle
leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av
foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF.
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for
OPS-prosjekter.»

Foretaksmøtet vedtok:
Vedtektene for Vestre Viken HF endres, jf fremlagte forslag.

Møtet ble hevet klokken 09:30.
Oslo, 20. mai 2019~

11h(;t,1
styreleder Sv in Gjedrem
Helse Sør-Øs RHF
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Vedtekter
for
Vestre Viken HF
(Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 20. mai 2019.)

§1

Navn
Helseforetakets navn er Vestre Viken HF.

§2

Eier
Vestre Viken HF eies fullt ut av Helse Sør-Øst RHF.

§3

Hovedkontor
Vestre Viken HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune.

§4

Formål
Vestre Viken HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester
til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og
etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som
står i naturlig sammenheng med dette.
Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Sør-Øst RHF vil Vestre Viken HF bidra til
at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske
område.

§5

Helseforetakets virksomhet
Vestre Viken HF skal videreføre de plikter og ansvarsområder virksomhetene Sykehuset
Buskerud HF, Ringerike sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF samt Buskerud-delen
av Blefjell sykehus HF som ble innlemmet i Vestre Viken HF hadde på
etableringstidspunktet for Vestre Viken HF.
Ansvarsområde for Vestre Viken HF omfatter område- og lokalsykehusfunksjoner, jf.
spesialisthelsetjenesteloven. Dette innebærer også at Vestre Viken HF skal drive forskning,
undervisning og rådgivning.
Vestre Viken HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og
helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.
Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helse-, forsknings- og
utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål,
resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger
truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene.
Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet.
Vestre Viken HF skal drive:
•
•
•
•

helsefremmende og forebyggende arbeid
helsemessig og sosial beredskap
rehabilitering og habilitering
somatisk helsetjeneste
Vedtekter for Vestre Viken HF, vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009 - side 1 av 5

•
•
•
•
•

psykisk helsevern
tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere
laboratorie- og radiologiske tjenester
syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste
andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål

Hovedoppgavene som Vestre Viken HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og
fremme:
•
•
•
•
•

pasientbehandling
utdanning av helsepersonell
forskning
opplæring av pasienter og pårørende
utvikling av medisinsk metode, praksis, pleie og kompetanseutvikling

Vestre Viken HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås
hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Vestre Viken HF skal også bidra til samarbeid
med andre helseforetak, universiteter og høgskoler.
Vestre Viken HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og
veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et
helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere
som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige
ansvarsområder.
§6

Foretaksmøtet
Det skal avholdes foretaksmøte innen utgangen av februar måned hvert år der styrings- og
prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastlagt. Videre avholdes
foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap,
årsberetning og årlig melding som omtalt i § 14, jf. helseforetaksloven §§ 34 og 43 annet
ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Sør-Øst RHF.

§7

Styre
Vestre Viken HF ledes av et styre. Styret skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem
medlemmer oppnevnes av foretaksmøtet. Foretaksmøtet velger leder og nestleder.
I tillegg velger de ansatte inntil tre styremedlemmer med varamedlemmer. Med
utgangspunkt i de partsforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de
ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger
med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.
Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder,
politiske organisasjoner eller andre interessegrupper.
Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og
de utfordringene helseforetakene står overfor.
Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til
kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven § 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd.
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§8

Daglig leder
Vestre Viken HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret.

§ 8 a Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende
ansatte
Ved utarbeidelse av egne retningslinjer skal Vestre Viken HF følge "Retningslinjer for lønn og
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel", fastsatt av Næringsog fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Retningslinjene kan utformes strengere
og mer detaljerte enn de statlige retningslinjene, men skal ellers ikke fravikes.
Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal tas inn som en note i
årsregnskapet.
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a, herunder:
•
•
•

retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for
det kommende regnskapsåret
en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående
regnskapsåret
en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret
det foregående regnskapsåret

Erklæringen skal i tillegg inneholde en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er
fulgt opp i underliggende virksomheter.
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i allmennaksjeloven § 6-16 a i
foretaksmøtet som avholdes i Vestre Viken HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises
til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd.
§9

Opphevet 13. februar 2014.

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Vestre Viken
HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10.
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under
10 millioner kroner.
§ 11 Låneopptak
Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF.
Vestre Viken HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid
gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler
med kontraktsverdi 100 millioner kroner eller mer må godkjennes av foretaksmøtet for
Helse Sør-Øst RHF.
Alle OPS-avtaler må forelegges foretaksmøtet og innpasses statens rammeverk for OPSprosjekter.
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§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses
tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene.
Vestre Viken HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i Vestre Viken
HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for Vestre Viken
HF. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke
foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som
fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende.
§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner.
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges
ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i
helseregionen blir hørt.
§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år.
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års
statsbudsjett.
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene,
med forslag til finansiering.
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til
Vestre Viken HFs plandokument.
§ 15 Arbeidsgivertilknytning
Vestre Viken HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter.
§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a.
Vestre Viken HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt
område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante
interessenter i foretakets område.

Vedtekter for Vestre Viken HF, vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009 - side 4 av 5

§ 17 Endring av vedtektene
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, jf.
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
13. mai 2019
14:00 – 18:00
Glitre 1, møterom
Wergelandsgate 10
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Toril Krogsund, Torunn Viervoll, Rune
Hansen Gunnerød, Franck Tore Larsen,
Lillemor Sandberg, Heidi Hansen,
Elisabeth Schwencke, Dordi S. Strand,
Cecile Bråthen og Grethe Synnøve
Karlsen (fra sak 21/19)
Eksterne innledere:

Pasient og brukerombud Anne-Lene
Egeland Arnesen og Oddvar T. Faltin
(sak 22/19)
Fra administrasjonen:

Avdelingssjef Christine Furuholmen
(sak 20/19)
Prosjektleder Inger Marie Andersen
(sak 21/19)

Referent:
Agenda

Per-Erik Holo

Forfall:

Helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa og
spesialrådgiver Per-Erik Holo
(sekretær)

Godkjenning av innkalling og saksliste
OK
Godkjenning av referat fra møtet 8. april 2019
OK
Videreføring av tidligere saker
19/09
Brukerutvalgets juni-møte på Ringerike.
Informasjon om opplegget for møtet. Mulig innhold:
• Rigge en BEST-trening
• Korridorpasienter – hva gjør RS
• Aktiviteter i forbindelse med BRK
• LMS-senter på RS, spesielt med tanke på kurs for pårørende (Kan eventuelt
følges opp på et senere møte)
• Omvisning, for eksempel organisering på sengetun

Nye saker
20/19

Møterom kommer, praktiske forhold som kjøres avklares mellom medlemmene.
Tidsplan etc. og endelig program avklares i AU.
Orientering om FAST
v/ Elisabeth Kaasa og Christine Furuholmen
Presentasjon om status av FAST (Felles Ansvar Standardiserte Tjenester).
Se vedlegg.
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21/19

22/19

23/19

24/19

Brukerutvalget takker for informasjonen.
Informasjon om tilrettelegging av digitalt innsyn i egen journal
v/ Inger Marie Andersen
Prosjektet er initiert av HSØ – skal gi pasienter tilgang til journal på helsenorge.no.
VVHF er pilot fra 3.6. Informasjon om pasienter og brukere gis i august/september..
Se vedlegg.
Brukerutvalget takker for informasjonen.
Orientering om årlig melding fra Pasient- og brukerombudene
v/ Anne-Lene Egeland Arnesen og Oddvar T. Faltin
Gjennomgang av deres rapporter (Oslo og Akershus og Buskerud).
Hele rapporten ligger her for Buskerud: https://helsenorge.no/pasient-ogbrukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger
Oslo og akershus. https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/oslo-ogakershus#%C3%85rsmeldinger
Presentasjonene - se vedlegg.
Brukerutvalget takker for informasjonen.
Gjennomgang av klinikker og prosjekter
v/ medlemmene i Brukerutvalget
• Toril redegjorde for hva leder og nestleder har deltatt på siden siste møte
• Franck tok opp at det fortsatt sendes ut innkalling til behandling med
mangelfull angivelse om sted og innhold.
• Samstemming av legemiddellister – store avvik – må settes fokus på dette.
De mottatte tilbakemeldinger ligger ved.
Oppstart av Brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen – Hvordan sikre hensiktsmessig
samhandling og dialog?
v/ Toril Krogsund
Informasjon fra møte for brukerutvalg for nytt sykehus i Drammen:
• Det etableres egen «Sykehusbyggskole» for opplæring av nye
brukerrepresentanter
• Status på prosjekt nytt sykehus i drammen.
• Fremdriftsplan
• Oppgaver i prosjektet i 2019
• 7 prinsipper for universell utforming
• Logistikk/Ikt
• Sengerom/bad i somatisk område
• Poliklinisk område somatikk
• Møteplan 2019/20
• Neste møte august – ytterlige tre møter planlagt
Må avklares hvordan brukerutvalget i VVHF og HSØ kan følge opp/koordineres mot
brukerutvalget for nytt sykehus.
Eventuelt
• Dekning av konferanseavgift – pasientsikkerhetskonferansen høsten 2019
Det er rom for at noen av brukerutvalgets medlemmer kan delta, prioritering
avklares i AU.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:

Brukerutvalget
17. juni 2019
14:00 – 18:00
Ringerike sykehus
Toril Krogsund

Tilstede:

Fra Brukerutvalget:
Toril Krogsund, Rune Hansen Gunnerød,
Franck Tore Larsen, Lillemor Sandberg,
Heidi Hansen, Elisabeth Schwencke,
Dordi S. Strand, og Grethe Synnøve
Karlsen
Ungdomsrådet:

Ayse Iclal og Malin Olsen
Fra administrasjonen:
Spesialrådgiver Kurt Kleppe Josefsen
(kooridinator for ungdomsrådet)

Referent:

Agenda

Nye saker
25/20

Jens Kristian Jebsen

Forfall:

spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen
(sekretær)

Elisabeth Kaasa, Cecile Bråthen, Torunn
Viervoll og Pasientombud Anne Lene
Egeland Arnesen.

Godkjenning av innkalling og saksliste
OK
Godkjenning av referat fra møtet 13. mai 2019
OK, med justering av dato.
Demonstrasjon av dukker til bruk i trening
Planlagt traumeøvelse måtte justeres på grunn av sykdom. I stedet ble det gjort en
demonstrasjon av dukker til bruk i trening.
Dukkene brukes av personale som vil være involvert i virkelige hendelser. Dukkene kan
brukes både ift traumesituasjoner og situasjoner. Dukkene kan i stor grad tilpasses de
ulike scenarioene.

26/20

27/20

Brukerutvalget takker for orientering.
Omvisning
Vi så på sengetun på Ringerike Sykehus. Brukerutvalget var veldig fornøyd med at
rommene var store og bad var godt egnet for rullestolbrukere
Brukerutvalget takker for omvisningen.
Redegjørelse fra Ringerike sykehus om arbeidet med;
V/ Klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen
- Beredskap
Utgangspunktet er at det planlegges for det utenkelige. Ringerike er et ulykkeutsatt
område, det er økende antall traumepasienter og stor turistmengde. Det er satset på
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traumeteam, koordinator, system og månedlige treninger. Det ble også redegjort for
andre systematiske innretninger i beredskapsarbeidet, som ulike bemanningsnivåer,
tiltak i journalsystemet, samhandling med foretaksledelsen og andre osv.
- Korridorpasienter
Målet er at det ikke skal være korridorpasienter. Det er ikke situasjonen pr nå. Det har
vært mange korridorpasienter i vinter. I overvekt et problem på medisinsk avdeling.
Bakgrunnen er kapasitetsvansker. Det er iverksatt en rekke tiltak; kapasitetsmøter, ny
sengepost og økt gjennomstrømming i obs-post. Det er etablert eget prosjektarbeid
som har sett på en rekke elementer med betydning for innleggelser og liggetid.
Rapport er forventet 19. juni. Av strakstiltak nevnes; styrket kapasitet LIS-lege i
akuttmottat, previsitt starter kl 09:15, flytte lungepasienter fra døgn til dag, prosjekt
ang pasienter med hyppige innleggelser og kartlegge arbeidsprosesser på medisinsk
avdeling.
- Ernæring
RS har hatt middag kl 15:30 i over 14 år. Tidspunkt for ulike måltider er satt sammen
etter omfattende prosess. Kost justeres etter behov, registrert i DIPS. Kjøkkenet, som
er eget v/ RS henter ut lister. Dette fører til riktig mat og mindre matsvinn. Ernæring er
også del av ernæringsrisiko som sjekkliste for pasientsikkerhet. Det er også etablert
ernæringsscreening med kontroll på etterlevelse. Ernæringsnettverk, bredt
sammensatt, arbeider for god kvalitet.
28/20

Brukerutvalget takker for orientering og dialog.
Dialog mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet
Det var dialog om eventuelle felles interesseområder og muligheter for samarbeid.
Brukerutvalget redegjorde for sine særskilte fokusområder for 2019.
Ungdomsrådet har vært opptatt av overganger mellom barn/ungdom og til voksen.
Erfaring viser at denne overgangen kan komme plutselig og uforberedt. I tillegg skal
ungdomsrådet arbeidet med samarbeidet pasient, helsetjeneste og skole.
Ungdomsrådet har også ønsket at det ikke bare blir involvert gjennom
orienteringssaker, men få lov til å påvirke mer direkte.
Det var enighet om at det skal gjøres et forsøk med felles møter, der Ungdomsrådet
regelmessig deltar på Brukerutvalgets møter på en avgrenset økt.

29/20
30/20

31/20

Brukerutvalget takker for at Ungdomsrådet ble med på møtet. Brukerutvalget
inviterer Ungdomsrådet til et nytt møte over sommeren. Evt. kan Brukerutvalget
også stille i Ungdomsrådets møter.
Informasjon om «Snakk om pasientsikkerhet»
Utsatt grunnet forfall fra Elisabeth Kaasa.
Behov for representant fra BU
Det er behov for en representant fra BU til arbeidsgruppen som forbereder «Snakk om
pasientsikkerhet – Pasientsikkerhetsuka 2019»
Rune Hansen Gunnerød deltar fra Brukerutvalget.
Behov for representant fra BU – Innovasjonsnettverk
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Ønske om en representant fra Brukerutvalget i innovasjonsnettverket.
32/20
33/20

Elisabeth Schwencke deltar fra Brukerutvalget.
Pasientombudet har ordet
Avlyst grunnet forfall fra Pasientombud Anne-Lene Egeland Arnesen.
Deltakelse på Pasientsikkerhetskonferansen 26. og 27. september
Det er lagt opp til at to deltar.
Toril Krogsund og Dordi S. Strand deltar.
Eventuelt
Det ble tatt en runde på hvordan klinikker fordeles. Det var enighet om å komme
tilbake til dette på senere møte.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

HAMU
11.juni 2019
Kl.0800 - 0950
Møterom Tyrifjord
Tom Frost
Cecilie S Monsen

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Eli Årmot, SteinAre Agledal, Finn Egil Holm, Kirsten
Hørthe (fra kl.9), Narve Furnes, Tom
Frost, Sine Kari Braanaas, Hanne
Juritzen, Henning Brueland, Roald
Brekkhus, Hanne Torgersbråten
Forfall:

Joan Nygard, John Egil Kvamsøe, Gry L
Christoffersen, Brit Helen W. Bøhler,
Anita H. Gomnæs

Agenda:
Se utsendt saksliste
Saksnr.

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjent

Godkjenning av referat fra 9.april 2019
Godkjent

Tema - Inkluderingsdugnaden
Presentasjon v/ Guro Norheim, spesialrådgiver HR (vedlagt referatet)
•
•
•
•
•
•

Et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb, satsing fra regjeringen for
1 år siden.
Handlingsplan for helseforetakenes bidrag utarbeides i løpet av høsten
2019.
Dette samfunnsoppdraget er tatt inn Oppdrag og bestilling; mål om at
minst 5 % av nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne
eller med «hull i CVen».
Svært gode resultater i VVHF. Metodikken fungerer godt og
gjennomføring er vellykket. VVHF har fått mye oppmerksomhet om
Springbrett-samarbeidet med NAV.
God forankring, inkludering satt i system samt godt samarbeid med NAV
har vært suksesskriterier.
Henger også tett sammen med IA-mål om å forebygge frafall for egne
ansatte.

VVHF har hatt 12 kull hittil. De første kullene har hatt særlig gode resultater, litt
nedgang på de siste kullene. Flere suksesshistorier finnes.
Det påpekes i møtet at dimensjonering og riktig nivå med antall kandidater er
viktig.
Samtidig påpekes det at dette er et samfunnsansvar foretaket må være med på.
Det er verdt å være med og prøve; VVHF har ledere som er villige til å prøve.
1

Forventningsavklaring for kandidatene er også viktig.
Det presiseres at dette er praksisplasser.
13/2019

14/2019

HAMU takker for god gjennomgang.

Sammensetning/ representasjon i HAMU 2019
Nytt fast medlem fra arbeidstakersiden er Eli Årmot, direktør kompetanse. Ny
fast observatør med talerett – uten stemmerett – er Sine Kari Braanaas, konst.
avd.sjef HR Utvikling og lederstøtte.
Vedtak:
HAMU vedtar den oppdaterte oversikten over medlemmer.

HMS tertialrapport (T1) inkl. eksterne tilsyn
Gjennomgang ved Henning Brueland, HMS-sjef (presentasjon vedlagt).
Fokus på tema vold og trusler:
•

•
•
•
•

Skader etter vold og utagerende adferd må føres i avvikssystemet for at
det skal fanges opp
Har vært en økning i antall HMS-hendelser pr månedsverk gjennom de
siste årene
Stor variasjon mellom foretakene i HSØ, meldekultur er antakelig ulik
I VVHF flest hendelser innen PHR, men også en del innen PHT i forhold
til antall ansatte
I somatikken har det vist seg å være noe underrapportering tidligere, er
nå gått noe opp, og Drammen og Bærum har flest hendelser

Østfold ligger svært høyt på antall meldte hendelser.

Eksterne tilsyn:
Tilsyn på ambulansestasjonene – Alle pålegg VVHF har fått er blitt fulgt opp.
Opplæring innen håndtering av vold og trusler gjennomføres.
Risikovurdering, tiltak og planer er gjennomført i forbindelse med alle tilsyn.

Vedtak:
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar tertialrapporten HMS til etterretning, og ber de
lokale AMU følge opp arbeidet med handlingsplan etter ForBedring og HMS
runden.
15/2019

HAMU ber om at det gis en oppdatering om tallene fra Østfold i neste HAMU
møte.
ForBedring 2019
Gjennomgang ved Henning Brueland, HMS-sjef (presentasjon vedlagt).

Svarprosenten er gått noe opp i år; spesielt innenfor PHR (lavere i fjor antakelig
pga sammenslåing/flytting Lier Blakstad).
Liten endring i resultater fra i fjor.
Referansegrunnlaget i forhold til HSØ stort sett likt.
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Lav skår på arbeidsforhold. Har ikke noe sammenligningsgrunnlag på dette. Men
det er viktig å følge det opp lokalt. Mange opplever en hektisk og travel
arbeidshverdag.
Vernetjenesten påpeker at lavt skår på arbeidsforhold kan henge sammen med
at det er stadig dårligere pasienter, flere pasienter og for lav bemanning.
Er det er mulig å gå ned i tallene for å se om det er enkelte seksjoner/avdelinger
som utpeker seg?
Sikkerhetsklima; ok, meldekulturen er bra, men kan bli bedre.

Psykososialt arbeidsmiljø; litt ulik skår i forhold til vold og trusler. Opplæring
innenfor tema pågår.

Fysisk arbeidsmiljø; veldig varierende. Viktig at alle gjennomfører HMS-runder
og setter opp tiltak.
Det minnes for øvrig om årshjulet for ForBedring; kontinuerlig oppfølging.

Arbeidstakersiden stiller spørsmål om offentliggjøring av resultatene på
intranett. Bør være en del av foretakets åpenhetskultur. Hvilken vurdering er
gjort for at rapportene foreløpig ikke legges ut?
Arbeidsgiversiden svarer at resultatene på foretaks – og klinikknivå kan gjøres
tilgjengelig, men ønsker å ta saken tilbake til diskusjon i foretaksledelsen.

Arbeidsgiversiden påpekes videre at resultatene må arbeides med på lokalt nivå,
handlingsplaner og tiltak lages lokalt.
Nødvendig å være bevisst i forhold til hva som skal behandles i AMU og HAMU.
Enkelte saker kan være gjenkjennbare, og kan påvirke svarprosenten i de
mindre enhetene. En god rapportering tilbake er likevel viktig for ledere for
oppfølging på alle nivåer.
Konklusjon:
Saken kommer tilbake til HAMU i forbindelse med forarbeid og planlegging av
ForBedring 2020.

16/2019

Vedtak:
Saken tas til etterretning og HAMU ber om at arbeidet med handlingsplaner
etter resultatene i ForBedring og HMS-runden følges opp i det enkelte AMU.

Risikovurderinger (ledelsens vurdering)
Kort gjennomgang v/ Mette Lindblad, direktør økonomi
Hver enkelt klinikk har vært gjennom risikovurdering, og om én klinikk settes til
rødt kan likevel foretaket overordnet være på grønt.
Det er tilført fem nye risikoområder. Bakgrunnen for disse er krav i Oppdrag- og
bestillingsdokumentet fra HSØ, samt oppdaterte vurderinger av situasjonen i
foretaket.
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 vekst. Klinikk PHT jobber med nye tiltak som kan ta ned risikoen.
3

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.

Arbeidstakersiden stilte spørsmål om det er konkrete tiltak som er relevante for
gjennomgang i HAMU; sett i forhold til arbeidsmiljømessige konsekvenser.
Arbeidstakersiden foreslo at oversikt over tiltak med relevans for arbeidsmiljø
legges ved som tilleggsinformasjon til saken fremover.
Det orienteres om at tiltakslister vanligvis gjennomgås i klinikkenes AMU, og at
tillitsvalgte alltid er med i vurderingene.
17/2019

Vedtak:
HAMU tar ledelsens risikovurdering til orientering.
Faste skriftlige orienteringer
HAMU tar de fremlagte sakene til orientering.

Orientering fra foretakshovedverneombudet
v/ Hanne Torgersbråten, klinikkhovedverneombud Ringerike (vara for
foretakshovedverneombud)
Vernetjenesten har ingen orientering til HAMU.
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Referat
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

Saksnr.
13/2019
14/2019

15/2019

16/2019

17/2019

18/2019

Sentralt kvalitetsutvalg
11.juni 2019
10.00-12.00
Glitre 1 og 2,
Wergelandsgate 10,
Drammen
Lisbeth Sommervoll
Aud Holsether

Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Halfdan Aass,
Inger-Lise Hallgren, Stein-Are Agledal,
Jardar Hals, Kirsten Hørthe, Britt Elin
Eidsvoll, May Janne Botha Pedersen,
Narve Furnes, Hanne Juritzen, Mette
Walberg, Wesley Caple, for Toril
Krogsund Heidi Hansen, Anne Lene
Egeland Arnesen, Henning Brueland,
Aud Holsether
Forfall:
Elisabeth Kaasa, Anita Haugland
Gomnæs, Toril Krogsund, Bente C
Monsen

Beskrivelse/oppfølging/vedtak
Godkjenning av innkalling og referat
Vedtak: Godkjent
Rapportering smittevern – antibiotika bruk og styring
Mette Walberg hadde en Gjennomgang av bruk og styring av bredsprektrede
antibiotika ved smittevernoverlege. Fagdirektør refererte revisjonsrapport av
antibiotikastyring ved Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med reduksjon av bredspektrede antibiotika
må følges tett opp.
Vedtak: Tas til etterretning. Resultatene benyttes i det videre arbeidet med riktig
antibiotikabruk.
Læring og deling
Legemiddel håndtering i ambulanseavdelingen
Gjennomgang av intern revisjon og forbedring av legemiddelhåndtering i
ambulansetjenesten. Det er økt fokus på journalføring, legemiddelhåndtering,
regnskap med A-B preparater, bedre pasientinformasjon til neste ledd i
behandlingskjeden, bedre grunnlag for å kunne behandle avvik og klager
Revisjonen viste noen områder for forbedring, men også at de har stort fokus og
god kontroll på området.
Vedtak: Tas til etterretning
Alvorlige pasienthendelser i 2018
Gjennomgang av alvorlige hendelser 2018 som førte til betydelig pasientskade
med spesielt fokus på området fall og fallforebygging.
På tross av flere innførte fallforebyggende tiltak i 2016, ser vi en økning i antall
registrerte fall i 2018, også i andel fall som trenger behandling eller oppfølging.
Vedtak: Tas til etterretning. Resultatene benyttes i det videre arbeidet for å bedre
pasientsikkerhet i Vestre Viken.
Presentasjon av Global Trigger Tool (GTT) resultater 2018
GTT er en strukturert retrospektiv gjennomgang av 240 tilfeldige
pasientjournaler pr. år. Metoden gir mulighet for å følge utvikling over tid i
foretaket, men er ikke egnet til å sammenligne resultater foretak i mellom. Mål i
OBD 2019: Andel somatiske pasientopphold med pasientskade Ved GTT skal
reduseres på regionalt nivå sammenliknet med 2017. I Vestre Viken ser vi en
nedgang i antall pasientskader for 2018.
Vedtak: Tas til etterretning
Hendelsesanalyser - analyse med stor læringsverdi
1

19/2019

Bærum Sykehus presenterte funn fra en hendelsesanalyse.
Hendelsesanalysen avdekker flere forbedringsområder som blant annet
observasjon og oppfølging av pasient, væskeregnskap, risiko og svakheter ved
stille rapport og kommunikasjon mellom lege og sykepleier.
Vedtak: Sak tas til læring
Referater og oversikter
Ingen kommentarer

2

Møteprotokoll
Styre:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF, Hamar
20. juni 2019

Kl 09:15-15:45

Følgende styremedlemmer møtte:
Svein I. Gjedrem
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Christian Grimsgaard
Bushra Ishaq
Vibeke Limi
Einar Lunde
Geir Nilsen
Lasse Sølvberg
Sigrun E. Vågeng

Styreleder
Nestleder

Til kl 1230

Fra 1230 varamedlem
Irene Kronkvist
Til kl 1500

Fra brukerutvalget møtte:
Rune Kløvtveit
Nina Roland

Fra administrasjonen deltok:

Til kl 1500

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus (til kl 1420, deretter var direktør medisin og
helsefag Jan Frich fungerende administrerende direktør)
Eierdirektør Tore Robertsen
Konserndirektør Atle Brynestad, 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

Side 1 av 14

Saker som ble behandlet:

047-2019

Godkjenning av innkalling og sakliste

Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret godkjenner innkalling og sakliste.

048-2019

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. april og protokoll fra
ekstraordinært styremøte 6. juni 2019

Styrets enstemmige
VEDTAK
Protokoll styremøte 25. april 2019 og fra ekstraordinært styremøte 6. juni 2019 godkjennes.

049-2019

Revidert skisseprosjekt for protonsenter ved Radiumhospitalet,
Oslo universitetssykehus HF

Oppsummering
I styresak 116-2018 ble skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF,
Radiumhospitalet godkjent for videreføring til forprosjekt. Styret ba om at det i forprosjektet ble
bekreftet at prosjektet tilpasses opprinnelig kostnadsramme på 1 841 millioner kroner (P85,
prisnivå oktober 2017).

I vinter ble det gjort nye behovs- og kapasitetsvurderinger, og denne saken er en oppfølging av
styrets vedtak i sak 026-2019 hvor det ble besluttet å redusere kapasiteten med ett
behandlingsrom ved protonsenteret.

I saken presenteres et revidert skisseprosjekt for protonsenteret etter at redusert kapasitet er
innarbeidet, det vil si et konsept basert på to behandlingsrom og ett forskningsrom med samme
type utstyr (Gantry).
Det gis i saken et grunnlag for tilbakemelding til Helse- og omsorgsdepartementet om redusert
behov for lån og tilskudd.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Revidert skisseprosjekt for protonsenteret ved Oslo universitetssykehus HF,
Radiumhospitalet godkjennes.

2. Styret ber administrerende direktør informere Helse- og omsorgsdepartementet om at
grunnlaget for lån og tilskudd til protonsenteret reduseres med 180 millioner kroner, til
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018).

3. Styret ber om at det fortsatt arbeides med nødvendig tilpasning til kostnadsrammen på
1 711 millioner kroner (P85, prisnivå januar 2018) og at kostnader til ikke- byggnær IKT
innarbeides innenfor rammen. Endelig styringsramme (P50) fastsettes ved behandling av
forprosjektet.
4. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF arbeider videre med å konkretisere
driftskonsept og økonomiske konsekvenser av den samlede utbyggingen på
Radiumhospitalet (klinikkbygg og protonsenter) og at det legges frem oppdaterte
økonomiske bærekraftsanalyser som en del av forprosjektet.

050-2019

Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og
Gaustad

Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst
RHF og de konserntillitsvalgte.

Oppsummering

Denne saken er en oppfølging av vedtakspunkt 6 i styresak 006-2019, Oslo universitetssykehus
HF – konseptrapport videreutvikling av Aker og Gaustad.
Konseptrapporten er oppdatert med skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og
gynekologi og rapport fra ekstern kvalitetssikring foreligger.

I saken redegjøres det også for hvordan kapasitetsberegningene for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er kvalitetssikret.

Virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad er ytterligere belyst av Oslo
universitetssykehus HF. Dette gjelder spesielt fagområdene traume- og akuttmedisin,
fødselshjelp, nyfødtintensiv og kreft.

Videre beskrives det hvilke vurderinger som er gjort vedrørende utnyttelse av tomten på Aker
og mulighetene for å redusere behovet for tomteerverv.

I saken redegjøres det i tillegg for vurdering av Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad,
med samme virksomhetsinnhold. Det foreligger rapport fra ekstern kvalitetssikring av dette
arbeidet.
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Kommentarer i møtet
Styret drøftet utfordringene med involvering i prosessene i Oslo universitetssykehus HF. Styret
ønsket derfor en ytterligere forsterkning av vedtakspunkt 9 om organisasjonsutviklingsprosjektet
i Oslo universitetssykehus HF. Videre var styret opptatt av hvordan styret i det regionale
helseforetaket kan forsikres om at det blir gjennomført gode prosesser med bred involvering av
ansatte, tillitsvalgte og brukere ved Oslo universitetssykehus HF.
Styret pekte på at dette er et stort og komplekst prosjekt med risiko og la vekt på
risikoreduserende tiltak i det videre arbeidet.

Styremedlem Brubakk viste til at Norsk Sykepleierforbund støttet målbildet om et samlet
regionsykehus og et lokalsykehus, med bakgrunn i behovet for å bruke kompetanse på best
mulig måte. Samtidig pekte Brubakk på Gaustad og Ullevål som lokalisering for målbildet.

Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg pekte på behov for å utsette saken for å få ytterligere
belyst alternativ lokalisering.

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF støtter uttalelsen fra brukerutvalget i Oslo
universitetssykehus HF og står dermed bak de anbefalingene som nå foreligger. Brukerutvalget
stoler på at kompetente, høyt utdannede fagmiljøer er i stand til å utvikle pasientbehandling av
høy standard i ny og samlet bygningsmasse, selv om ulike miljøer må tilpasse seg hverandres
arbeidskulturer.

Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak:
1.
2.

Saken utsettes
Styret ber om at alternativ lokalisering utredes jfr pkt 5 i styrevedtak 072-2017. Nullalternativet skal gjennomgås og optimaliseres i forhold til prosjektets målsetting. Styret ber om
at det parallelt jobbes med avklaringer i forhold til gjennomføringsrisikoen og uavklarte
forhold i prosjektet.

Votering:
Forlaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt

Styremedlem Brubakk fremmet følgende forslag til vedtak:
•
•

•

Styret ber om at fremtidig virksomhetsmodell for OUS utvikles i aksen Rikshospitalet - Ullevål;
sammen med et spesialisert kreftsykehus.
Høy alder og dårlig funksjonalitet på deler av dagens bygningsmasse, samt økt kapasitetsbehov
i hovedstaden gjør at det nødvendig å finne nye løsninger. Imidlertid forutsetter dette at en
overordnet virksomhetsplan ligger til grunn og at faglige avhengigheter ivaretas i en ny
sykehusstruktur
Styret er svært bekymret for tilbakemeldingen om manglende reell involvering og medvirkning
fra fagpersoner og tillitsvalgte i OUS. Manglende mobilisering av ansatte og lite reelle prosesser
i de faglige fokusgruppene er en trussel for gjennomføring av prosjektet. Styret forventer derfor
en reetablering av organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill
etterspørres, og spørsmål knyttet til virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye
arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende pasientforløp blir drøftet
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Votering:
Forlaget fikk 1 stemme og ble dermed ikke vedtatt

Styrets endelige
VEDTAK
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i juni 2016 målbildet for videreutvikling av Oslo
universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert
lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på
Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en regional sikkerhetsavdeling (RSA) til erstatning
for nåværende virksomhet på Dikemark.

Utviklingen av Oslo universitetssykehus HF er tatt videre i henhold til målbildet, både ved
forberedelsene til bygging på Radiumhospitalet og ferdigstilling av oppdatert konseptrapport
for Aker og Gaustad. Styret vektlegger betydningen av framdrift i disse prosjektene for å erstatte
gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse, samt øke kapasiteten. Styret understreker
betydningen av samling av regionsfunksjonene. Dette vil gi én dør inn for de aktuelle
pasientgruppene, bedre utnyttelse av verdifull kompetanse og kostbart utstyr, samt økonomisk
bærekraft. Det er viktig med løsninger i Oslo som sikrer best mulig bruk av helsepersonell som
det også er behov for i andre deler av regionen og landet forøvrig.
1. Konseptrapport for Aker og Gaustad godkjent i sak 006-2019 er oppdatert med
skisseprosjekt for barnevirksomhet, fødselshjelp og gynekologi. Rapporten godkjennes
og skal legges til grunn for det videre arbeidet.
2. Styret tar kvalitetssikringen av kapasitetsberegninger for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Aker til etterretning. Styret for Oslo
universitetssykehus HF har anbefalt at spesialisthelsetjenesteansvaret for psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for Groruddalen (bydelene Alna,
Grorud og Stovner), overføres samlet fra Akershus universitetssykehus HF til Aker
sykehus, Oslo universitetssykehus HF i etappe 1. Styret godkjenner at dette legges til
grunn for det videre arbeid.

3. I tråd med vedtak i sak 006-2019 har Oslo universitetssykehus HF ytterligere beskrevet
virksomhetsinnhold og driftskonsepter for Aker og Gaustad. Styret mener at rapportene
fra dette arbeidet er et viktig grunnlag for videreutviklingen av Oslo universitetssykehus
HF. Samtidig er det langt frem til nye bygg skal stå klare, og det kan dermed brukes mer
tid på å vurdere endelig fordeling av somatisk virksomhet mellom Aker og Gaustad.
Styret ber på denne bakgrunn administrerende direktør om å gjennomføre et arbeid,
som inkluderer interregional og internasjonal deltakelse, for å kvalitetssikre og
ytterligere konkretisere driftskonseptene og den faglige fordelingen av akuttmedisin og
akuttkirurgi mellom Aker og Gaustad. Basert på anbefalinger fra styret ved Oslo
universitetssykehus HF ber styret om at det i arbeidet legges til grunn følgende
forutsetninger for virksomhetsinnhold og driftskonsepter for traume- og akuttmedisin:
• Opptaksområdet for lokalsykehuset på Gaustad økes fra 170 000 til minst
200 000 innbyggere.
•

Medisinsk beredskap styrkes ved at en større andel av toksikologiske og
infeksjonsmedisinske pasienter behandles ved Gaustad. Dette kommer i tillegg til
økt opptaksområde.
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•

Kirurgiske pasienter fordeles slik at traumevirksomheten på Gaustad
understøttes, samtidig som det skal være bredere tilstedeværelse av kirurgiske
spesialiteter på Aker enn det som er beskrevet i den overordnede
virksomhetsbeskrivelsen per nå.

I etappe 1 skal flytting av trykktank og høysmitteisolater fra Ullevål til Gaustad
innarbeides.

4. Styret tar til etterretning at en god bygningsmessig utnyttelse av tomten på Aker uten
vesentlig erverv av tomteareal, hindres av bestemmelsene om vern og fredning for
eksisterende bygninger sentralt plassert på tomten. Styret ber om at det arbeides videre
med avklaringer rundt dette forholdet, jf vedtakspunkt 11.
5. Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og
konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig
funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over
lenger tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikke
bærekraftig.
6. Det videre arbeidet skal baseres på et økonomisk styringsmål på 32 618 millioner
kroner (P50, prisnivå januar 2018) for byggeprosjektene. Rammen inkluderer
universitetsarealer på 1 715 millioner kroner, kostnader til ikke byggnær IKT på
1
382 millioner kroner og eventuelt tomtekjøp. Mandat for forprosjektet skal legges fram
for styret i forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt. Oppstart av
forprosjekt forutsetter lån over statsbudsjettet. Endelig økonomisk styringsmål
fastsettes ved godkjenning av mandat for og oppstart av forprosjektet.
7. Utbyggingen ved Aker og Gaustad skal skje parallelt, men trinnvis, for å redusere
gjennomføringsrisiko, oppnå at deler av bygningsmassen kan tas i bruk tidligere og
styrke økonomisk bærekraft. Styret skal forelegges plan for trinnvis utbygging i
forbindelse med godkjenning av oppstart av forprosjekt.

8. Risiko ved bygging tett på sykehus i drift på Gaustad må styres gjennom tiltak som
reduserer risiko.

9. Styret viser til vedtakspunkt 9 i sak 006-2019 om et eget
organisasjonsutviklingsprosjekt ved Oslo universitetssykehus HF. Styret forutsetter at
Oslo universitetssykehus HF prioriterer dette viktige arbeidet og sørger for bred
involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere. Dette skal skje i samsvar
med Helse Sør-Østs 12 prinsipper for medvirkning. Styret ber om at det blir fremlagt en
plan for organisasjonsutviklingsprosjektet ved Oslo universitetssykehus HF og at styret
holdes orientert om fremdrift og resultater i prosjektet.

10. Oslo universitetssykehus HF må realisere økonomiske resultater før bygging og etter
innflytting, som minst er på nivå med det som er lagt til grunn i foretakets oppdaterte
innspill til økonomisk langtidsplan 2020-2023.

11. Styret understreker at arbeidet med desentralisering av tjenester som representerer
overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus HF til øvrige helseforetak i regionen
må følges opp. Det samme gjelder overføring av oppgaver fra Oslo universitetssykehus
HF til de private ideelle sykehusene i Oslo. Dette skal understøtte helhetlige
pasientforløp og styrke egendekningen til de private ideelle sykehusene.
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Votering
Vedtatt mot 3 stemmer
Protokolltilførsel fra styremedlem Brubakk:

Manglende reell involvering og medvirkning fra fagpersoner og tillitsvalgte øker risikoen på et allerede stort
og komplekst prosjekt og utgjør en trussel for å kunne realisere fremtidens OUS. Det er oppsiktsvekkende at
bekymringen til 20 000 ansatte ikke legges til grunn for beslutningen. Det forventes derfor en reetablering av
organisasjonsutviklingsprosjektet der blant annet faglige innspill etterspørres, og spørsmål knyttet til
virksomhetsinnhold, faglige avhengigheter, nye arbeidsmetoder, bruk av ny teknologi og sammenhengende
pasientforløp blir drøftet

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Grimsgaard:

Ansatte i Oslo universitetssykehus har pekt på en rekke mangler og uavklarte forhold i de fremlagte planene
og at prosjektet er beheftet med betydelig risiko. De har bedt om at prosjektet stanses. Disse representantene
deler denne vurdering, det vises til anmerkningene om risiko i prosjektet vedtatt i sak 072-2017. I tillegg vil
representantene fremheve at det regionale foretakets samlede likviditet vil kunne rammes selv med mindre
endringer i de valgte forutsetningene, og at kapasiteten i hovedstadsområdet allerede er presset. Det
bemerkes særlig at forventet vekst i dagens aktivitet ved Rikshospitalet ikke er hensyntatt. Disse forholdene
bidrar til økt risiko. Den samlede risikoen gjør det ikke forsvarlig å støtte administrasjonens forslag til vedtak

051-2019

Virksomhetsrapport for første tertial 2019

Oppsummering
Virksomhetsrapporten per første tertial 2019 omhandler status for styringsmålene 2019 for
drift. I tillegg inneholder rapporten risikovurdering med tilhørende tiltaksliste. Videre er
temaene «Kommunikasjon og omdømme» og «Bemanning og innleie» omtalt i eget kapittel.

Kommentarer i møtet

Styret var fornøyd med den nye formen på virksomhetsrapporten. Det ble vist spesielt til at
fremstillingen av risikovurderingen var vesentlig forbedret og særlig at beskrivelsen av tiltak for
å nå målene er mer konkrete enn ved tidligere rapporter. Styret ønsket at det i senere rapporter
også ble gitt en status for operasjonell risiko i helseforetakene og de tiltak helseforetakene
iverksetter.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport for første tertial 2019 til etterretning.

052-2019

Virksomhetsrapport per mai 2019

Oppsummering
Saken presenterer status for virksomheten per mai 2019.
Målekortet gir en oversikt over status for hovedmålene for mai og hittil i år.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
Styret tar virksomhetsrapport per mai 2019 til etterretning.

053-2019

Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje per første
tertial 2019

Oppsummering
Denne saken omfatter de styrevedtatte prosjektene i den regionale IKT-prosjektporteføljen. Det
rapporteres på fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko for hvert prosjekt. Rapporteringen per
prosjekt avsluttes når den aktuelle IKT-løsningen er innført ved de helseforetak som omfattes av
prosjektet. Oppgraderinger av løsningen etter at den er satt i drift inngår ikke i rapporteringen.
Dersom det er behov for vesentlig utviklingsarbeid før løsningen er satt i drift, og som krever økt
kostnadsramme, vil det bli fremlagt sak for styret om dette. Rapporteringen vil da bli tilpasset ny
styrevedtatt kostnadsramme.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar status per første tertial 2019 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i
regional IKT-prosjektportefølje til etterretning.

054-2019

Prosjekt regional EPJ modernisering

Oppsummering
Alle helseforetak i Helse Sør-Øst har i dag DIPS Classic som pasientadministrativt system og
elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ). DIPS AS har i flere år arbeidet med en overgang fra DIPS
Classic til DIPS Arena og Helse Sør-Øst har fulgt og deltatt i utviklingen. DIPS Arena har vært i
produksjon i regionen siden oktober 2014 da Oslo universitetssykehus HF ved innføringen av
elektronisk pasientjournal fra DIPS tok i bruk deler av DIPS Arena. Utviklingen av en komplett
DIPS Arena-versjon og overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena har tatt lenger tid enn
planlagt. Leverandøren DIPS AS har stoppet videreutvikling av DIPS Classic og utvikler all ny
funksjonalitet i DIPS Arena. Diakonhjemmet Sykehus har nå som første sykehus tatt i bruk DIPS
Arena for alle funksjonsområder. Helse Vest og Helse Nord har pågående prosjekter for å
gjennomføre overgangen fra DIPS Classic til DIPS Arena i sine regioner.

En overgang fra DIPS Classic til DIPS Arena er i tråd med oppdatert Nasjonal e-helsestrategi
2017-2022 og plan for e-helse 2019-2022 (Direktoratet for e-helse, oppdatert versjon 2019)
hvor det er forutsatt en videreutvikling av eksisterende elektroniske journalløsninger i Helse
Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Denne saken legges frem for å behandle hvordan overgangen
fra DIPS Classic til DIPS Arena skal startes i Helse Sør-Øst.
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Styrets enstemmige
VEDTAK
1. Styret godkjenner gjennomføring av prosjektet Regional EPJ modernisering innenfor en
kostnadsramme for 2019 på 44 millioner kroner. Denne delen av prosjektet omfatter
fastlegging av innholdet i den regionale løsningen for psykisk helsevern og rusbehandling.
Disse aktivitetene inngår som en del av det definerte innholdet i prosjektets fase 1.
2. Styret ber om at prosjektet legges frem for ny behandling før det videreføres ut over
aktivitetene beskrevet i vedtakspunkt 1.

3. Styret konstaterer at kostnadsrammen for å gjennomføre hele fase 1 av prosjektet er på 166
millioner kroner (P85).

055-2019

Økonomisk langtidsplan 2020-2023

Det ble innledningsvis vist til protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst
RHF og de konserntillitsvalgte.

Oppsummering

Formålet med økonomisk langtidsplan er å legge til rette for effektiv ressursutnyttelse i
foretaksgruppen. Foretaksgruppens økonomiske langtidsplan skal gi en samlet fremstilling av
foretaksgruppens økonomiske bæreevne for investeringer. Som en del av dette skal planen vise
forventet utvikling i pasientbehandling og medisinskfaglige prioriteringer, samt forventet
utvikling i ressursbruk og økonomisk resultat. For de driftsrelaterte delene av planen er
hovedvekten lagt på årene 2020-2023, for investeringsdelen går planen lenger fram.

I styresak 016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - planforutsetninger, la styret premisser
for helseforetakenes arbeid med sine innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen.
Saksfremstillingen er utarbeidet på grunnlag av helseforetakenes innspill til økonomiske
langtidsplaner. Alle helseforetakene har styrebehandlet sine økonomiske langtidsplaner basert
på inntektsforutsetninger og øvrige krav og føringer gitt av styret i styresak 016-2019.
I sakens vedlegg plandokument utdypes enkelte av de forholdene som er omtalt i
saksfremstillingen, og det redegjøres blant annet nærmere for innspillene fra hvert enkelt
helseforetak.

Kommentarer i møtet

Styret viste til at det fortsatt må arbeides med å utvikle nye måter å tilby helsetjenester på, som
for eksempel helgepoliklinikk. Dette gjelder også for psykisk helsevern. Videre ble det pekt på at
den generelle samfunnsutviklingen sannsynligvis vil innebære et økende behov innenfor psykisk
helsevern, spesielt i storbyer.
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Styret var opptatt av at bemanningsplanleggingen i større grad må ta hensyn til
sesongvariasjonene. Styret pekte også på at det i de langsiktige beregningene legges opp til en
nedgang i bemanningen, mens faktiske tall viser en økning.

Styret etterlyste et bedre grunnlag for å få frem en mer realistisk prognose for inntektene. Her
må det være dialog med eier.

Dersom den videre dialogen med de to private ideelle sykehusene og Oslo universitetssykehus
HF om innføringen av inntektsfordelingsmodellen internt i Oslo tilsier det, ber styret om å bli
holdt orientert.
Styremedlemmene Grimsgaard og Sølvberg fremmet følgende forslag til vedtak:
I planforslaget legges det opp til et høyt investeringsnivå basert på vesentlig driftseffektivisering
opp til 13 % i Sykehuset Innlandet. Det årlige investeringsnivået i perioden 2022-28 ligger på
omlag 10 milliarder. Dette nivået er langt over det som har vært samlet investeringsnivå nasjonalt
tidligere. Den forutsatte produktivitetsveksten vil være beheftet med høy risiko. I vedtaket er det
også lagt opp til at inntektsmodellen skal innføres i Oslo, med bakgrunn i et utredningsarbeid som
regionen har gjennomført.
Forslag
1. Administrasjonen bes komme tilbake med et justert framlegg hvor investeringsnivået tilpasses
lavere og mer realistisk grad av driftseffektivisering
2. Administrasjonen bes om å fremme egen sak om innføring av inntektsmodellen i Oslo
Votering:
Forslaget fikk 2 stemmer og ble dermed ikke vedtatt

Styrets
VEDTAK
1. Styret forutsetter at helseforetakene i planperioden planlegger og utvikler sin virksomhet i
tråd med Regional utviklingsplan 2035 og at det arbeides målrettet med tiltak innenfor de
fem prioriterte satsningsområdene
•
•
•
•
•

Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring
Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
Redusere uønsket variasjon
Mer tid til pasientrettet arbeid
Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste.

2. Helseforetakenes arbeid med kvalitet og tilgjengelighet i pasientbehandlingen skal gis høy
prioritet gjennom hele økonomiplanperioden slik at kravene fra eier i de årlige
oppdragsdokumentene blir ivaretatt på en god måte.

3. Administrerende direktør skal påse at helseforetakenes aktivitetsbudsjetter inn mot 2020 og
senere år oppfyller prioriteringsregelen hvor kravet er høyere vekst innen psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg enn innen somatikk.
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4. Helseforetakene skal arbeide videre med analyser av bemanningsbehov og nødvendig
kompetansetilpasning for å bedre ressursutnyttelsen og gi et best mulig tilbud til pasientene.

5. Styret konstaterer at det i økonomisk langtidsplan er tatt høyde for fullføring av store
byggeprosjekter i gjennomføringsfase og videreføring av satsing på regionale IKT-prosjekter.
Styret understreker at oppstart av planleggingsaktiviteter og investeringsprosjekter skal
fremmes for styret som egne beslutningssaker i henhold til etablert fullmaktsstruktur.
6. For å opprettholde økonomisk bæreevne og redusere risiko skal det utredes trinnvis
utbygging ved alle store byggeprosjekter.

7. Helseforetakene må arbeide videre med realistiske og konkrete risikoreduserende tiltak som
anses nødvendig for å oppnå tilstrekkelig resultatutvikling slik at investeringsplanene kan
realiseres som forutsatt. Dette innebærer effektivisering i forkant og gevinstrealisering i
etterkant av en investering, samt at helseforetakene etablerer
organisasjonsutviklingsprosjekter i tilknytning til investeringsprosjektene.
8. Regional inntektsmodell for tjenesteområdet somatikk innføres i Oslo sykehusområde fra
2020. Som en konsekvens innføres det også et gjestepasientoppgjør for somatiske tjenester
internt i sykehusområdet, der prisen avhenger av hvor stort volum innenfor den enkelte
DRG som behandles på et annet helseforetak/sykehus. Et volum under 50 % gir en pris
tilsvarende 80 prosent av ISF-pris, mens et volum over 50 % gir en pris tilsvarende 100
prosent av ISF-pris. Det brukes historiske data for å predikere pasientmobilitet påfølgende
år og det korrigeres for planlagte endringer i oppgave- og funksjonsfordeleringer i
sykehusområdet. Den predikerte pasientmobiliteten og tilhørende oppgjør avregnes ikke for
2020.

9. Styret godkjenner økonomisk langtidsplan 2020-2023 for Helse Sør-Øst med de
presiseringer og forutsetninger som fremgår av vedtaket.
Votering:
Forslaget ble vedtatt mot 1stemme

Protokolltilførsel fra styremedlemmene Sølvberg og Kronkvist;
Representantene Sølvberg og Kronkvist viser til drøftingsprotollen fra de konserntillitsvalgte på
sak 55/19 Økonomisk langtidsplan 2020-2023.
Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard

Administrasjonens forslag til økonomisk langtidsplan legger opp til et særlig høyt investeringsnivå
sammenlignet med tidligere nivå, basert på forventninger om at tiltak skal gi betydelige
driftseffektiviseringer. Tiltakene er beheftet med høy risiko, og vil neppe la seg realisere fullt ut. Selv med
mindre endringer i forutsetningene vil regionen nærme seg likviditetsgrensen. Dette medlemmet har derfor
fremmet forslag om at det legges frem en plan med lavere investeringsnivå og lavere forventet
driftseffektivisering. Det bør skisseres hvilke prosjekter som må nedprioriteres som følge av vedtaket om å gå
i gang med utbyggingen på Gaustad og Aker.
Det har vært gjennomført ulike justeringer av inntektene til sykehusene de siste årene. Gjennomgående har
endringene svekket sykehusenes inntektsforutsetninger unntatt Oslo Universitetssykehus. I styresak 108-2018
ble dette sykehusets årlige inntektsforutsetninger bedret med 100 millioner årlig. I framlegget til økonomisk
langtidsplan vil forutsetningene styrkes med ytterligere 86 millioner. De samlede endringene i
inntektsforutsetningene mellom sykehusene er betydelige, og burde være bedre fremstilt for styret i det
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regionale helseforetaket i selvstendige saksfremlegg. Oslo universitetssykehus har ikke klart å gjennomføre
en produktivitetsvekst som øvrige sykehus etter fusjonen, og bedrede driftsresultater skyldes i hovedsak at
regionen har gjort endringer som har styrket inntektsforutsetningene. Dette belaster økonomien i de øvrige
sykehusene i regionen. Disse enhetene er allerede blant landets mest effektive, og driften er gjennomgående
meget krevende.

056-2019

Nye styringsbudskap i protokoll fra foretaksmøte 11. juni 2019

Oppsummering
Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte 11. juni 2019 foretaksmøte for Helse Sør-Øst
RHF. 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

VEDTAK
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets protokoll fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst
RHF 11. juni 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.

057-2019

Årsplan styresaker

Styrets enstemmige
VEDTAK
Årsplan styresaker tas til orientering.

058-2019

Driftsorienteringer fra administrerende direktør

I tillegg til den skriftlige orienteringen som var utsendt, ble det orientert muntlig i møtet om
hjemtransport av pasienter på natten, jf medieoppslag siste uke.

Kommentarer i møtet

Til punktet om «Forskning og innovasjon til pasientens beste» - Nasjonal rapport fra
spesialisthelsetjenesten 2018 uttrykte styret tilfredshet med den fremlagte rapporten og ba om at
omfanget av kliniske studier ble presentert i senere rapporter.
Side 12 av 14

Til den muntlige orientering om hjemtransport av pasienter ba styret om at administrerende
direktør kom tilbake til dette på egnet måte.

Styrets enstemmige

VEDTAK
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering.

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

Styreleder orienterer
Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. mai 2019
Protokoll fra foretaksmøter i helseforetakene i Helse Sør-Øst 20. mai 2019
Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 23. april 2019
E-post fra Poul Wisborg
Uttalelse fra anestesilegene ved OUS, Ullevål
Uttalelse fra anestesisykepleierne ved OUS, Ullevål
Uttalelse fra legene ved akuttmedisinsk avdeling ved OUS, Ullevål
E-post fra overlege anestesi Erik Høiskar, klinikktillitsvalgt OF/DNLF, Akuttklinikken
Protokoll datert 18. juni 2019 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de
konserntillitsvalgte

Temasak
•

Tilgang på kvalifisert personell
v/direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø. (Saken ble utsatt)

Møtet hevet kl 15:30
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Hamar, 20. juni 2019

Svein I. Gjedrem
styreleder

Anne Cathrine Frøstrup
nestleder

Kirsten Brubakk

Christian Grimsgaard

Bushra Ishaq

Vibeke Limi

Einar Lunde

Geir Nilsen

Lasse Sølvberg

Sigrun E. Vågeng

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

Møtested: Bærum
Mandag
25. mars
Møtested: Drammen

Mandag
6.mai
Møtested: Ringerike

Beslutningssaker
-

Styrets arbeid 2019

Forprosjekt NSD

-

-

-

-

-

-

Orienteringssaker

Årlig melding 2018
Oppdrag og bestilling 2019
Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/
inkl. eksterne tilsyn oversikt
PPT vedlegg
Strategplan 2019 -2022
Virksomhetsrapport februar kort/PPT
vedlegg

-

Virksomhetsrapport mars
ØLP 2019 -2022
Ledelsens gjennomgang

-

Årsberetning/årsregnskap 2018
ØLP 2019 -2022

-

-

-

Foretaksprotokoll VV 18.12.2018
Brev fra revisjonen i HSØ
10.1.2019
Styrets arbeid 2019

Foreløpig styreprotokoll
HSØ 31. januar
HAMU og SKU 12. februar
Brukerutvalg 11. februar
Foretaksprotokoller 13. februar
Styrets arbeid 2019
Foreløpig protokoll fra styremøte i
HSØ 14. mars, 1. mars
Brukerutvalg11. mars
Styrets arbeid 2019

HAMU og SKU 9. april
Brukerutvalg- 16. april
Foreløpig styreprotokoll l HSØ 24.25. april
Styrets arbeid 2019

Andre
orienteringer/merknader
Styrebehandling av forprosjekt
NSD – saken behandles 31. januar
i styret i HSØ
Foretaksmøte – februar
Styresamling i regi av HSØ
OPD 2019
Orientering fra Bærum sykehus.
Styreevaluering 2018
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
Orientering fra Ringerike sykehus
Orientering Nytt sykehus
Drammen

Møtedato
Onsdag
26. juni
Møtested: Drammen

Beslutningssaker

Styrets arbeid 2019

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

Mandag
28. oktober
Møtested: Drammen

-

Mandag
26. august *
Mandag
23. september
Møtested: Kongsberg

Orienteringssaker

Virksomhetsrapport 2. tertial
Budsjett 2020 inkl. gevinstrealiseringsplan
Pasientsikkerhet og kvalitet
Eiendomsstrategi
Revisjonsplan 2020 – innspill til HSØ

-

Virksomhetsrapport september kort/PPT
vedlegg

-

-

Andre
orienteringer/merknader

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

Brukerutvalg 9. september
HAMU og SKU 10. september
Foreløpig protokoll fra
styremøte i HSØ 22. august og
19. september
Styrets arbeid 2019

Orientering fra Kongsberg
sykehus
PHT – eks. responstider

Brukerutvalg 14. oktober
Foreløpig protokoll fra
styremøte i HSØ 17. oktober

Tema fra Strategiplan

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.
Dialog med brukerutvalget
Orientering fra KMD
Tema fra Strategiplan

Møtedato
Mandag
25. november
Møtested: Blakstad
Mandag
16. desember
Møtested: Drammen
2020

Beslutningssaker

Styrets arbeid 2019
-

-

Orienteringssaker

Virksomhetsrapport november
kort/PPT vedlegg
Budsjett og mål 2020

-

Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 11. november
SKU og HAMU 12. november
Foreløpig protokoll fra styret i
HSØ 21. november
Styrets arbeid 2019
Brukerutvalg 9. desember
HAMU og SKU 3. .desember
Foreløpig protokoll fra
styremøte i HSØ14. november
og 13. desember
Styrets arbeid 2019
Styreprotokoll fra styremøte i
HSØ 19. desember

Andre
orienteringer/merknader

Budsjettseminar 2019
Risikovurdering i VVHF
Orientering fra PHR
Møtested: Drammen
Julemiddag
Tema fra Strategiplan
Dialogmøte med kommunene i
desember 2019/ dato ennå
ikke fastlagt (ordførermøte).

