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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   3. mai  
Møtetid:   kl. 11-17 
Møtested:   Blakstad sykehus/ administrasjonsbygget og Gamle aula 
 
PROGRAM    
 
Kl. 11.00 - 11.15 Orientering i administrasjonsbygget v/ klinikk for psykisk helse og 

rus  
 
Kl. 11.15 -12.00 Omvisning – gåtur på sykehusområdet 

  
 
ca. Kl. 12.15  Lunsj for styret 
   Gamle aula 
 
Kl.12.30 -13.00 Årsrapport for pasientombudene i Buskerud og Akershus v/ 

pasientombudene Anne-Lene E. Arnesen og Anne-Lise Kristensen 
 
Kl.13.00 – 17.00 Behandling av styresaker 
 

Konsernrevisjonen vil orientere i forbindelse med sak 27/2018 
   Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT   

- rapport 12/2017 
 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
 
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

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

 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
Elin Onsøyen 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 26. april 2018 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 05. 2018 

 

mailto:elin.onsoyen@vestreviken.no
mailto:cecilie.softing.monsen@vestreviken.no
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 3. mai 

 
21/2018 

Godkjenning av styreprotokoller for 19. mars og 18. april  
Vedlegg:  

1. Foreløpig styreprotokoll 19. mars  
2. Foreløpig styreprotokoll 18. april 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

22/2018 

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mars 2018 
 
Vedlegg 

1. Virksomhetsrapportering pr. 31. mars 2018 (Powerpoint) 

23/2018 Økonomisk Langtidsplan(ØLP) 2019 - 2022 
 

24/2018 

Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg 
og Drammen sykehus i Drammen  
Vedlegg 

1. Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg 
og Drammen sykehus i Drammen – rapport desember 2017 

2. Her er lenke til alle høringssvar. 

25/2018  

Utviklingsplan 2035 
Vedlegg 

1. Utviklingsplan 2035 
2. Her er lenke til alle høringssvar. 

26/2018 

Avtale med Drammen kommune om arkitektkonkurranse for etterbruken 
av dagens Drammen sykehus 
Vedlegg 

1. Avtale om gjennomføring av arkitektkonkurranse for eksisterende 
sykehuseiendommer med tilhørende nærområde i Drammen kommune 

27/2018 

Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT   
- rapport 12/2017 
Vedlegg 

1. Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT (rapport 12/2017) 

28/2018 Parkeringsordning for ansatte og besøkende 
 

29/2018 
Fullmakt i Vestre Viken – signaturrett 
Vedlegg: 
       1. Sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken 

ORIENTERINGER 
  30/ 2018 Orienteringer 

Vedlegg: 
1. Årsrapport 2017 Pasientombudet i Buskerud 
2. Årsrapport 2017 Pasientombudet i Oslo og Akershus 
3. Notat: Risikovurderinger og ensengsrom 
4. Referat fra Sentralt kvalitetsutvalg 10. april 
5. Referat fra Brukerutvalget 16. april 

https://vestreviken.no/Documents/H%C3%B8ringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF.pdf
https://vestreviken.no/Documents/H%C3%B8ringsuttalelser_Utviklingsplan_2035_Vestre_Viken_HF.pdf
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6. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 26. april (ettersendes) 
7. Oversikt over planlagte saker til styret pr april 2018 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 

• Orientering og omvisning på Blakstad v/ klinikk for psykisk helse og rus 
• Årsrapport Pasientombudet i Buskerud og Pasientombudet i Akershus  

v/ pasientombudene  
• Nytt sykehus i Drammen  

o Risikovurderinger (se notat sak 30 vedlegg 3) 
o Ensengsrom (se notat sak 30 vedlegg 3) 
o Status 

• Status avdeling for klinisk patologi 
 

31/2018 Evaluering av styrets arbeid 
 EVENTUELT 

 
 

https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/pasient-%20og%20brukerombudet/%C3%85rsmelding%202017%20Buskerud.pdf
https://helsenorge.no/SiteCollectionDocuments/pasient-%20og%20brukerombudet/A%cc%8arsmelding%20Oslo%20og%20Akershus%202017.pdf


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Godkjenning av møteprotokoll 19. mars 2018 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 21/2018 03.05.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokollene fra styremøte 19. mars og 18. april  2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 26. april 2018 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 19. mars 2018 
   2. Foreløpig møteprotokoll 18. april 2018 

 
 
 
 
 

 

Dato: 26. april 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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 Dato: 19. mars 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 19. mars 2018 

Tidspunkt: Kl. 12 – 16.30 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder - forfall 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og 
talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse 
Halfdan Aass Direktør fag 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Styreleder ønsket nytt styremedlem Cathrine Winsnes Lange velkommen i styret. 
Ny direktør teknologi Cecilie B. Løken ble presentert  for styret. 
 
Godkjenningssak 
 
Sak 13/2018 Godkjenning av styreprotokoller for 26. februar og 1. mars  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollene fra styremøte 26. februar og 1. mars 2018 godkjennes. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 14/2018 Avdeling for klinisk patologi – status 
 
Saken er ikke ferdigbehandlet og utsettes. 
 
Sak 15/2018 Ledelsens gjennomgang (LGG) 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar ledelsens gjennomgang til etterretning. 
2. Styret ber om at det gjennomføres en egen LGG hvor økonomiperspektivet vektlegges.  
3. Saker meldt til Helsetilsynet skal heretter rapporteres til styret i forbindelse med 

tertialrapporteringen i Vestre Viken. 
 
Sak 16/2018 Sykehus i nettverk   
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til behandling av saken.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret slutter seg til at det arbeides videre med tiltakene beskrevet i punkt 1 til 8 i 

saken. Det legges opp til formelle beslutningsprosesser og implementering i løpet av 
2018.  

 
2. Styret ber om en styresak før ferien med mandat og målbilde for arbeidet. Detaljert 

beskrivning av tiltak kommer i en senere styresak.   
 
Sak 17/2018 Instrukser for styret og administrerende direktør 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF 2018-2020 
godkjennes med de tillegg og endringer som ble gjort i møtet. 
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Sak 18/2018 Årsrapport 2017 
 
Revisorer fra PWC, Tone Margrethe Utvik og Gøril Hyni, og regnskapssjef Morten Pettersen i Vestre 
Viken, orienterte innledningsvis for hvordan de hadde arbeidet med prosessen for revidering av 
regnskapet i Vestre Viken.  
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler for foretaksmøte at årsrapport for 2017, bestående av 

styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og 
noteopplysninger vedtas.  

 
2.  Styret vedtar at resultatet for 2017, et overskudd på 152 MNOK, overføres til annen 

egenkapital.  
 
 
Sak 19/2018 Virksomhetsrapport pr 28. februar  
 
Administrerende direktør orienterte innledningsvis før behandling av saken. 
 
Styrets enstemmige 
 
Vedtak:  
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 28.februar til orientering. 
2. Styret ber om at det i neste styremøte legges fram konkrete tiltak for klinikk Drammen samt 

tiltak for oppfølging av prioriteringsregelen i klinikk for psykisk helse og rus.  
3. I virksomhetsrapportene heretter skal det oppgis absolutte og akkumulerte tall for overbelegg 

og korridorpasienter, slik at man får en reell oversikt over dette, særlig i lys av at man skal 
bygge et nytt Drammen sykehus som er planlagt med enkeltrom. På Ringerike sykehus har det 
hittil i år vært 5,2 % andel korridorpasienter.  

4. Styret tar foreslått reduksjon av investeringsrammen for 2018 fra 420 til 400 MNOK til 
etterretning.  

5. Innenfor investeringslikviditeten på kr 400 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer for 
2018: 

 

Revidert investeringsbudsjett 2018 MNOK
BRK-prosjektet, inkl. Bærum BUP 153                
PHR 48                  
Ambulanser 17                  
MTU 101                
Mammografibuss 25                  
IKT 18                  
Egenkapital innskudd 18                  
Annet (grunnutrustning, klinikk disp. mm) 21                  
Sum investeringer 400                
Herav finansiert med finansiell leasing 110               
Herav finansiert med egen likviditet 290               
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Orienteringer 
 
Sak 20/2018 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
Andre orienteringer 
 

• Nytt sykehus i Drammen v/ prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 

1. Styret ber om at det etableres en risikomatrise for sykehusprosjektet. 
2. Styret ber om en vurdering av å kombinere enkeltrom med flermannsrom i 

sengekorsene. 
3. Styret ber om at prosjektet vurderer mulighet for å omgjøre to enkeltrom til 

tremannsrom i sengekorsene slik at en unngår problematikken med 
korridorpasienter. 

 
• ØLP orientering om forutsetninger for 2019 v/ administrerende direktør Nils Fr. Wisløff 

 
Saken kommer til behandling 3. mai. Styret holder fast på målbildet for investeringer og 
resultatutviklingen. 
 

• Møte med Venneforeningene 15. mars 
 

• Om Vestre Viken HF – gjennomgang av foretakets historie, organisasjon, økonomi og 
resultater mm (orientering i forbindelse med nytt styre/nye medlemmer) 
 
Gjennomgang for de nye styremedlemmene i etterkant av styremøtet. 

 
Eventuelt 
Ingen saker under dette punktet. 
 
 
 
 
Drammen, 19. mars 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
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Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 18. april 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 18. april 2018 

Tidspunkt: Kl. 13 – 15.00 
 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder - på telefon 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem – på telefon 
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon 
Lisbeth Sommervoll Direktør  
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram saken.  
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Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i Helseforetaksloven § 26.a – 3.  
 
21/2018 Vedrørende forelegg ilagt Vestre Viken HF 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis før behandling. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av ansatterepresentantene, Harald Bergan, John 
Egil Kvamsøe og Cathrine Winsnes Lange, i styret:  
 
Vestre Viken godtar foretaksstraff  i form av et forelegg i patologisaken.  Det er begått 
feilkoding, men det er ingen personlig vinning i saken. Siktelsen mot den impliserte personen 
er henlagt av politiet, og han har handlet på vegne av foretaket. I tillegg vil vi påpeke 
at  kodeverket har svakheter (som er påvist  i PwC rapporten), og at Helfo `s kontrollrutiner 
har vært svært mangelfulle, noe som har bidratt til omfanget av saken. 
 
Styret stemte over forslaget. 3 stemte for forslaget, og forslaget falt. 
 
Styret stemte deretter for administrerende direktørs forslag til vedtak: Sør-Øst politidistrikts 
forelegg datert 28. februar 2018 vedtas ikke. 
 
 
5 stemte for forslaget. Forslag til innstilling ble dermed vedtatt mot 3 stemmer. 
 
Vedtak: 
Sør-Øst politidistrikts forelegg datert 28. februar 2018 vedtas ikke. 
 
 
Drammen, 18. april 2018 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  John Egil Kvamsøe 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mars 2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 22/2018 03.05.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars 2018 til orientering. 

 
 
 
 

 
Drammen, 26. april 2018 

 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 16. april 2018 
Saksbehandler: Merete Bjørkenes 
  
   
    
  

 
  

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


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

Bakgrunn 
 
Foretaket avslutter månedsregnskap og utarbeider status for oversendelse til Helse Sør-Øst og 
styret hver måned. Analysene baseres på en periodisering av årsbudsjettet for de områdene der 
dette er aktuelt. Det presenteres også måltavle for de viktigste styringsmålene. 
 
Saksutredning 
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning per 31.mars 2018 
er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 21 155 41 859 200 000

Mål 16 667 50 000 200 000

Avvik 4 488 -8 141

I fjor 28 392 83 027 152 336

2 Virkelig 9 267 27 784 108 462

Mål 8 875 27 404 108 462

Avvik 392 380 -0 

I fjor 9 794 28 056 104 720

3 Virkelig 12 461 40 022 157 280

Mål 11 971 40 020 153 920

Avvik 490 2 3 360

I fjor 14 500 40 649 148 083

4 Virkelig 6 115 18 799 76 320

Mål 5 936 19 844 76 320

Avvik 179 -1 045 0

I fjor 7 864 21 827 71 749

5 Virkelig 56 58 56

Mål 56 56 56

Avvik -0 2 0

I fjor 54 55 57

6 Virkelig 43 45 40

Mål 40 40 40

Avvik 3 5 0

I fjor 45 46 44

7 Virkelig 1,4 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,4 % 2,0 % 0,0 %

I fjor 0,5 % 0,7 % 1,5 %

8 Virkelig 2,4 % 2,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,4 % 2,7 % 0,0 %

I fjor 1,1 % 1,6 % 1,3 %

9 Virkelig 7 048 7 082 7 153

Mål 7 064 7 038 7 153

Avvik -16 44 0

I fjor 7 103 7 098 7 179

10 Virkelig 8,8 8,6 7,0

Mål 7,9 7,7 7,0

Avvik 0,9 0,9 -0,0 

I fjor 8,5 8,5 7,7

11 Virkelig 2,6 % 2,2 % 2,0 %

Mål 1,7 % 1,8 % 2,0 %

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

I fjor 1,8 % 2,0 % 2,1 %

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

HR
AML brudd
ANDEL

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)  
Eks. pensjonsreduksjon og 
gevinst ved salg

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

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


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

Økonomi 
Totalresultat pr 31.mars viser et overskudd på 69,7 MNOK.  Av dette er 9 MNOK knyttet til 
gevinst ved salg av eiendom (som er budsjettert i mai) og 18,8 MNOK knyttet til reduserte 
pensjonskostnader. Resultat fra underliggende drift gir et overskudd på 41,9 MNOK, som er 8,1 
MNOK bak budsjett.  
 
Overskuddskrav for 2018 er på 200 MNOK.  Det er i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, 
som gir en total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK for året. På grunn av endrede 
pensjonsforutsetninger er prognosen for året 275,2 MNOK.  Endret renteforutsetninger er 
årsaken til kostnads-reduksjonen. I samsvar med instruks fra HSØ er pensjonskostnader i 2018 
bokført i tråd med ny aktuarberegning.  Dette gir en besparelse på 6,3 MNOK pr måned. 
Besparelsen føres på egen linje i resultatet, da det er en endret forutsetning i forhold til budsjett. 
Prognosen for året er forbedret med reduksjonen, i tråd med instruks fra eieren. 
 
Prognosen eksklusiv pensjonsreduksjonen er 200 MNOK i tråd med overskuddskrav for 2018.  
Prognosen forutsetter at innføring av ny finansieringsordning for laboratorievirksomhet gjøres 
nøytral for foretaket i tråd med budsjettforutsetninger. Inntekter for polikliniske 
laboratorieundersøkelser pr mars er om lag 7,9 MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi. 
Effektene av endringer i refusjonsordning følges nøye med både lokalt, og regionalt.   
Helse Sør-Øst RHF avventer resultatene for 1. tertial 2018 før de vurderer eventuelle 
korreksjoner overfor foretakene. Det er risiko for at VVHF ikke blir fullt ut kompensert for den 
negative effekten. 
 
Driftsinntekter (eks basisramme) er 6,8 MNOK bedre enn budsjett og 25,6 MNOK foran samme 
periode i fjor. ISF-inntekter inkludert H-resepter er 8,7 MNOK foran budsjett, og må sees i 
sammenheng med økte medikamentkostnader. Inntekter for polikliniske 
laboratorieundersøkelser pr mars er om lag 7,9 MNOK mindre enn aktiviteten skulle tilsi.  
 
Driftskostnader inklusive finans er 15 MNOK høyere enn budsjettert, og 66,8 MNOK høyere enn 
samme periode i fjor.  Overforbruket er hovedsakelig knyttet til varekost (inklusiv 
medikamenter), lønnsområdet og andre driftskostnader.  Medikamentkostnader inkludert H-
resepter er 8,3 MNOK over budsjett per mars og møter til dels inntektsavviket nevnt over. 
Lønnskostnader eksklusiv pensjonsreduksjonen er 4,8 MNOK over budsjett pr mars og relateres 
til høyere aktivitet. Andre driftskostnader er 5,4 MNOK over budsjett pr mars. 
 
Pr mars har de fleste klinikker positive avvik eller balanse. Klinikk Drammen sykehus har et 
negativt avvik på 12,1 MNOK, og klinikk for medisinsk diagnostikk har et negativt avvik på 10 
MNOK pr mars, hvorav om lag 7,9 MNOK skyldes endret refusjonsordning for 
laboratorieundersøkelser.  Begge klinikkene følges opp på tiltaksplaner for å sikre 
budsjettoppnåelse i 2018.  
 
Aktivitet 
DRG-poeng 
Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 380 poeng foran budsjett, men 
er 272 poeng bak samme periode i fjor. Reduksjon i forhold til i fjor skyldes i stor grad påsken. 
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus 
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus samlet sett målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
1043 bak budsjett hittil i år, og er 2070 konsultasjoner bak samme periode i fjor, som gir en 
reduksjon på 3,4 %. Reduksjonen i forhold til i fjor skyldes i stor grad påsken. Poliklinisk 
aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1045 konsultasjoner bak budsjett.  
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Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 58 dager.  Dette er høyere 
enn målet på 56 dager, og også høyere enn pr. mars i fjor. Det iverksettes ikke spesifikke tiltak, 
men utviklingen følges tett.   
 
Ventetid psykisk helse og rus 
Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helsevern og rus er 43 dager i mars og 45 dager hittil i år. 
Dette er noe forbedring i forhold til i fjor, men målet er en betydelig reduksjon med ventetid ned 
til 40 dager. Ventetiden innen psykisk helse og rus er særlig lang innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, men den er redusert fra 57 til 54 dager hittil i år sammenliknet med i fjor. 
Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien er å redusere tid før henvisning er vurdert, økt 
aktivitet, bedre planlegging av poliklinikk og økt andel av spesialister blant de ansatte. Det 
forventes gradvis effekt av disse tiltakene på aktivitet og ventetid.  
 
Fristbrudd 
Andel avviklet med fristbrudd er lavere enn de forrige månedene, men er fortsatt høyere enn 
målet. Det vil ta ytterligere noe tid før etterslepet er tatt igjen.    

 
Korridorpasienter 
I mars var andel korridorpasienter 2,4 %, altså et relativt høyt antall. Andelen hittil i år er 2,7 %, 
en økning fra 1,6 % i fjor. Det er høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus (4,9 % 
hittil i år) mens Drammen sykehus også har hatt en relativt høy andel (2,7 %). Korridorpasienter 
registreres hver morgen kl. 07.00. Lengden av oppholdet på korridor rapporteres ikke. Andelen i 
mars tilsvarer at gjennomsnittlig 16 pasienter hver morgen var korridorpasienter i Vestre Viken 
totalt. 
 
Målt i absolutte og akkumulerte tall for overbelegg og korridorpasienter har foretaket 
følgende status:  
 

 
 

 
 
Det arbeides kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det gjøres 
ved å utnytte samlet sengekapasitet på tvers av avdelinger, tilstrebe effektive pasientforløp og 
tett kontakt med kommunene omkring utskrivningsklare pasienter. Det er imidlertid 
utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. 
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HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk i april er 7048. Dette er 16 månedsverk mindre enn budsjettert, og 
lavere enn samme periode i fjor. Brutto månedsverk hittil i år er 7082, som er 44 over budsjett 
og 15 færre enn pr april i fjor.  
 
Sykefravær 
Sykefraværet i februar er 8,8 %. Dette er over mål på 7,9 %, og noe høyere enn februar i fjor.  
 
AML-brudd 
Det var 2699 AML-brudd i mars. Dette tilsvarer AML-brudd på 2,6 % av alle vakter i foretaket. 
AML-brudd hittil i år er 5 % høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette skyldes i stor grad en 
ny bruddtype i GAT, arbeidsfri før vakt, som ble en del av rapporteringen fra 1. januar 2018. 
«Arbeidsfri før vakt» står for 15 % av alle bruddene så langt i 2018. Ser vi bort fra denne 
bruddtypen ville det ha vært en nedgang på 11 % så langt i år, sammenlignet med 2017.  
 
 
Risikovurdering 
Risikovurdering i forbindelse med budsjett 2018 er oppdatert pr mars med faktiske forhold. 
Vurderinger er foretatt av ledelsen.   
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Tiltak for å redusere risiko: 
Risk 
ID Tiltak 

1 Tiltak i klinikkene og ekstraordinær oppfølging av enkelte 
klinikker 

2 Omstillingstiltak i klinikken 
3 Tiltak i PHR for å øke aktivitet  

4 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring 

5 Aktiv oppfølging av legemiddelbruk også gjennom 
økonomistyring 

6 Løpende dialog med HSØ 
7 Korte ventetider og god kvalitet 
8 Løpende dialog med HSØ 

 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det er i mars en positiv utvikling for økonomi, aktivitet, brutto månedsverk og flere av 
kvalitetsindikatorene. Sykefraværet er fortsatt høyt. Det pågår aktiviteter knyttet til aktivt 
nærværsarbeid i klinikkene med støtte fra stabsressursene.   
  
Administrerende direktør konstaterer at utviklingen innen barne- og ungdomspsykiatri er 
positiv, men tiltakene har en senere effekt enn ønskelig. Klinikk for psykisk helse og rus følges 
tett opp på iverksettelse av handlingsplaner for bedret aktivitet og reduserte ventetider. 
 
På bakgrunn av negative resultater i 2017 ble det satt i gang ekstraordinær oppfølging av 
klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk. Klinikkene 
har levert reviderte tiltaksplaner for 2018 og følges tett opp. Bærum sykehus ser nå ut til å være 
på rett vei. Klinikk Drammen sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk har fortsatt uløste 
utfordringer, og arbeider med ytterligere tiltak.   
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr 31.mars til orientering. 
 
 

Vedlegg: 
 

Virksomhetsrapportering pr. 31. mars 2018 (Powerpoint) 
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 Virksomhetsrapportering  

pr mars 2018 
 

Vedlegg til styresak 22/2018  
Vestre Viken  

 
 

Pr 16.april 2018 
 



Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Ny aktuarberegning januar 2018 

3 

• Det ble i januar 2018 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en 
total reduksjon i pensjonskostnader på 75,2 MNOK. Endrede 
renteforutsetninger er årsaken til kostnadsreduksjonen.  

• I tråd med instruks fra HSØ skal pensjonskostnader i 2018 
bokføres i tråd med den ny aktuarberegning.  Dette gir en 
besparelse på 6,3 MNOK pr måned.  Besparelsen føres på egen 
linje i resultatet, da det er en endret forutsetning ift budsjett. 

Budsjett 2018 (juni 2017 aktuar) 784 818 000
Endring januar aktuar -75 244 000 
Ny aktuar januar 2018 709 574 000



 Kommentarer pr mars 2018 
• Resultat hittil i år viser et overskudd på 69,7 MNOK. Av dette 

er 9 MNOK knyttet til gevinst ved salg av eiendom (som er 
budsjettert i mai) og 18,8 MNOK knyttet til lavere 
pensjonskostnader.  

• Resultat fra underliggende drift gir et overskudd på 41,9 
MNOK, som er 8,1 MNOK bak budsjett.   
– Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 6,8 MNOK bedre enn 

budsjett  
– Totale driftskostnader inkl. finansområdet er  15 MNOK høyere enn 

budsjettert 

• Resultatet hittil i år inkluderer tap på ca. 7,9 MNOK knyttet til 
innføring av ny refusjonsordning for polikliniske 
laboratorieundersøkelser.  Resultat fra underliggende drift 
eksklusiv tap på laboratorieundersøkelser er i tråd med 
budsjett. 4 



Måltavle pr mars – Økonomi og aktivitet 

5 Økonomi – Driftsresultat fra underliggende drift eks. pensjonsreduksjon og gevinst ved salg 

        

1 Virkelig 21 155 41 859 200 000

Mål 16 667 50 000 200 000

Avvik 4 488 -8 141

I fjor 28 392 83 027 152 336

2 Virkelig 9 267 27 784 108 462

Mål 8 875 27 404 108 462

Avvik 392 380 -0 

I fjor 9 794 28 056 104 720

3 Virkelig 12 461 40 022 157 280

Mål 11 971 40 020 153 920

Avvik 490 2 3 360

I fjor 14 500 40 649 148 083

4 Virkelig 6 115 18 799 76 320

Mål 5 936 19 844 76 320

Avvik 179 -1 045 0

I fjor 7 864 21 827 71 749

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

AKTIVITET Voksenpsykiatri 
og rusbehandling Polikliniske 
konsultasjoner
ANTALL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000)  
Eks. pensjonsreduksjon og 
gevinst ved salg



Måltavle pr mars – Kvalitet 
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5 Virkelig 56 58 56

Mål 56 56 56

Avvik -0 2 0

I fjor 54 55 57

6 Virkelig 43 45 40

Mål 40 40 40

Avvik 3 5 0

I fjor 45 46 48

7 Virkelig 1,4 % 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,4 % 2,0 % 0,0 %

I fjor 0,5 % 0,7 % 1,5 %

8 Virkelig 2,4 % 2,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,4 % 2,7 % 0,0 %

I fjor 1,1 % 1,6 % 1,3 %

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

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

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

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL
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Måltavle VVHF pr mars – HR 

        

9 Virkelig 7 048 7 082 7 153

Mål 7 064 7 038 7 153

Avvik -16 44 0

I fjor 7 103 7 098 7 179

10 Virkelig 8,8 8,6 7,0

Mål 7,9 7,7 7,0

Avvik 0,9 0,9 -0,0 

I fjor 8,5 8,5 7,7

11 Virkelig 2,6 % 2,2 % 2,0 %

Mål 1,7 % 1,8 % 2,0 %

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

I fjor 1,8 % 2,0 % 2,1 %

HR
AML brudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
ANTALL 
(neste måned)

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose



Resultat 

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 69,7 MNOK. Av dette er 9 MNOK knyttet til 
gevinst ved salg av eiendom (som er budsjettert i mai) og 18,8 MNOK knyttet til 
lavere pensjonskostnader. Resultat fra ordinær drift gir dermed et overskudd på 
41,9 MNOK, som er 8,1 MNOK bak budsjett.  

• Resultat fra underliggende drift i mars viser et overskudd på 21,2 MNOK, som er 4,5 
MNOK bedre enn budsjett. 8 



Resultatutvikling pr måned VVHF totalt 
(fra ordinær drift) 

9 

Viser resultatutvikling fra ordinær drift pr måned. 
Resultatet er korrigert for reduserte pensjonskostnader og gevinst ved salg 
av eiendom i 2018 som er budsjettert i mai. 



Prognose for året 
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Resultatprognose pr mars viser et overskudd på 275,2 MNOK inkludert reduserte 
pensjonskostnader på 75,2 MNOK.  
 
Resultatprognose fra ordinær drift er 200 MNOK ihht budsjett og forutsetter at 
innføring av nye laboratorietakster er budsjettnøytral.   

pr mars 2018
Budsjett

2018
Estimat

2018

Basisramme - 5 404 664 - 5 404 664
ISF inntekter - 2 620 332 - 2 619 950
Gjestepasient inntekter - 128 222 - 128 222
Øvrige driftsinntekter - 759 791 - 759 791
SUM Inntekter - 8 913 009 - 8 912 628

Varekostnader  1 166 318  1 166 318
Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  631 323  631 323
Innleid arbeidskraft  19 996  19 996
Lønnskostnader  5 684 854  5 684 854
Avskrivninger og nedskrivninger  273 931  273 931
Andre driftskostnader  949 972  949 590
Netto finanskostnader  7 615  7 615
SUM Driftskostnader inkl. finans  8 734 008  8 733 628

Resultat fra ordinær drift - 179 000 - 179 000

Gevinst ved salg (budsjettert i mai) - 21 000 - 21 000
Pensjonsendring (januar aktuar)  - 75 244
Resultat - 200 000 - 275 244



Budsjettavvik per klinikk 

• Klinikker markert med grønt  har resultater som er bedre enn eller i tråd med  budsjett.  
• Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som ikke er mer enn -0,5%, av  totale 

budsjettert driftskostnader i perioden.   
• Klinikker med avvik som utgjør mer enn ca 0,5 % av totale budsjettert driftskostnader i 

perioden vises med rødt.   
11 

 
 
 



• Brutto månedsverk er 44 over plan hittil i år 
 

• Brutto månedsverk i april er 16 under plan 
 
• Brutto månedsverk i april er 55 månedsverk  
lavere enn i april i fjor 

Brutto månedsverk 2018 
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pr april 2018 Jan Feb Mar Apr Hittil 
i år

Sum VVHF 2018 7 118 7 065 7 099 7 048 7 082
Endring fra forrige måned -5 -54 34 -50 

Plan 2018 7 014 7 001 7 071 7 064 7 037

Avvik i forhold til plan 104 64 28 -16 45

Utvikling 2017 7 106 7 071 7 112 7 103 7 098
Endring i år ift samme periode 13 -6 -13 -55 -15 



Sykefravær totalt VVHF 2018  
 

• Sykefravær i februar 2018 er 8,8 %, som er litt høyere enn plan og samme 
periode i fjor. 

• Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. 
13 



AML-brudd 
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• Mål for året er en reduksjon på om lag 6 % i forhold til i fjor.  
• AML-brudd er 5 % høyere enn samme periode i fjor. Dette skyldes i 

stor grad en ny bruddtype i Gat, arbeidsfri før vakt.  



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

16 

• •• • VESTRE VIKEN • 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des 

- i år budsjett _._ i fjor 



Prioriteringsregel 

17 

Antall polikliniske konsultasjoner hittil i 
år viser en reduksjon på 5,9 % i PHR og 
en reduksjon på 2,8 % i somatikk.  BUP 
og TSB viser en reduksjon i forhold til 
samme periode i fjor.   
 
 
Årsverk innenfor somatikk viser en 
vekst på 0,1 %, mens PHR viser en 
reduksjon på 4,6 % ift samme periode 
i fjor. Det er budsjettert med en 
reduksjon på 4 % i PHR.  

Ventetid i PHR er lavere enn i 
somatikk.  Ventetid i somatikk er 
høyere i år enn i fjor. 

pr mars

Hittil i år Hittil i fjor

Faktisk 
endring fra i 

fjor

Budsjettert 
endring fra i 

fjor
Budsjett 
hittil i år

Avvik mot 
budsjett

Polikliniske konsultasjoner
Somatikk 104 142 107 155 -2,8 % -3,7 % 103 225 0,9 %

VOP 32 095 31 722 1,2 % -5,0 % 30 149 6,5 %
BUP 18 799 21 827 -13,9 % -9,1 % 19 844 -5,3 %
TSB 7 927 8 927 -11,2 % -4,5 % 8 521 -7,0 %
SUM PHR 58 821 62 476 -5,9 % -6,3 % 58 514 0,5 %

Årsverk
Somatikk 4 819 4 743 1,6 % 0,1 % 4 745 1,6 %

VOP 1 277 1 353 -5,6 % -4,6 % 1 291 -1,1 %
BUP 384 395 -2,6 % -5,4 % 373 3,0 %
TSB 239 243 -1,8 % 1,7 % 247 -3,5 %
SUM PHR 1 901 1 992 -4,6 % -4,0 % 1 912 -0,6 %

Ventetid
Somatikk 58 55 6,8 % 2,7 % 56 4,0 %

VOP 42 42 0,5 % -4,6 % 40 5,3 %
BUP 54 57 -3,8 % -29,2 % 40 35,9 %
TSB 24 44 -44,2 % -8,9 % 40 -38,8 %
SUM PHR 45 46 -3,3 % -13,7 % 40 12,0 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Gjennomsnittlig ventetid somatikk 
hittil i år er 58 dager. Mål er 56 
dager.  
 
Gjennomsnittlig ventetid ved 
samme periode i fjor var på 55 
dager. 

18 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp somatikk
Somatikk totalt 58 56 55
Drammen sykehus 65 60 59
Bærum sykehus 52 52 51
Ringerike sykehus 48 51 46
Kongsberg sykehus 45 44 46



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 

• Mål for ventetid innenfor PHR 
er 40 dager.  Gjennomsnittlig 
ventetid hittil i år er 45 dager.  

• Total ventetid i denne måned 
er 43 dager.  

19 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 45 40 46

VOP 42 40 42
BUP 54 40 57
TSB 24 40 44



Andel fristbrudd avviklet 

Andel fristbrudd denne måned var på 1,4 %.  
Dette er 0,9  % høyere enn samme måned i 
fjor og er 0,2 % lavere enn forrige måned.   
 
Mål for fristbrudd er 0%. 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr måned er 
tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. FØD og FYS). 20 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 2,0 % 0,0 % 0,7 %

Somatikk 2,2 % 0,0 % 0,8 %
Psykisk helsevern og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %

pr klinikk
Drammen sykehus 3,4 % 0,0 % 0,9 %
Bærum sykehus 0,4 % 0,0 % 0,4 %
Ringerike sykehus 1,0 % 0,0 % 1,2 %
Kongsberg sykehus 1,0 % 0,0 % 0,3 %
Psykisk helse og rus 0,2 % 0,0 % 0,2 %



Andel korridorpasienter somatikk  
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Andel korridorpasienter somatikk er 
på 2,4 % denne måned.  
Andel i samme periode i fjor var på 1,1 
%. 
Mål for korridorpasienter er 0%. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,7 % 0,0 % 1,7 %
Drammen sykehus 2,7 % 0,0 % 1,3 %
Bærum sykehus 1,2 % 0,0 % 0,9 %
Ringerike sykehus 4,9 % 0,0 % 3,2 %
Kongsberg sykehus 1,9 % 0,0 % 2,7 %



Andel epikriser sendt innen 7 dager 
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Andel epikriser sendt innen 7 dager er 
87 % denne måned. Målet er 95%. 
 
Definisjonskatalogen fra Helse Sør-Øst 
er det fra november gjort en 
forandring for epikriser: Antall 
epikriser sendt/gitt på 
utskrivingsdagen og andel av denne 
inneholder nå også 1 dag. 

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 87 % 95 % 88 %
Drammen sykehus 87 % 95 % 89 %
Bærum sykehus 87 % 95 % 86 %
Ringerike sykehus 90 % 100 % 92 %
Kongsberg sykehus 88 % 95 % 91 %
Psykisk helse og rus 76 % 100 % 78 %



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

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 90 % 90 % 84 %
Drammen sykehus 89 % 90 % 81 %
Bærum sykehus 92 % 90 % 90 %
Ringerike sykehus 87 % 90 % 83 %
Kongsberg sykehus 93 % 90 % 85 %
Psykisk helse og rus 89 % 90 % 87 %



Antall kontakter med passert planlagt tid   
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Antall ventende over 1 år totalt 
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Antall ventende over ett år er 35 
denne måned.  Dette er 14 flere enn 
samme måned i fjor, og 13 flere enn i 
forrige måned.   
 
  

Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 25 0 21
Drammen sykehus 18 0 14
Bærum sykehus 3 0 4
Ringerike sykehus 2 0 1
Kongsberg sykehus 2 0 2
Psykisk helse og rus 0 0 1



Investeringer 
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Investeringer omstillingsprosjekter psyk. 42 093                    48 000                    

Drammen DPS 2 400                      -                          

Investeringer Drammen Sykehus 471                         -                          

Øvrige Bygginvesteringer (BRK prosjektet)
Klinikk BS 2 578                      63 000                    
Klinikk KS 2 814                      26 000                    
Klinikk RS 975                         26 000                    
Bærum BUP -                          40 000                    
Planlegging BRK 23                            

Sum øvrige bygginvesteringer 6 389                      155 000                  

Sum andre investeringer 9 599                      63 000                    

Sum IKT-investeringer 1 209                      26 000                    

Egenkapital innskudd pensjon -                          18 000                    

Sum investeringsramme VVHF 62 163                    310 000                  

Investeringer annen finansiering
Gave-/fondsfinansierte øvrige investeringer 1 304                      
Leasing-MTU -                          70 000                    
Leasing Ambulanser 15 000                    
Leasing mammografibuss -                          25 000                    

Sum investeringer annen finansiering 1 304                      110 000                  

Sum investeringsramme VVHF, inkl. annen finasiering 63 466                    420 000                  

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2018
Budsjett 2018
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Saksfremlegg  
 
Økonomisk Langtidsplan(ØLP) 2019 - 2022 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken 23/2018 3.5.2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for perioden 2019 – 2022.  
 

2. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd for planperioden slik: 
 

 
 
Planforutsetninger ØLP 2019 - 2022 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 
2019.   
 
Styret forutsetter at administrerende direktør gjennom arbeidet med budsjett og strategisk 
plan konkretiserer forslag til tiltak som sikrer resultatoppnåelse. 
 

3. Styret legger til grunn følgende investeringsrammer for planperioden 2019 – 2022: 
  

 
 
Fordeling av investeringsrammer konkretiseres i de årlige budsjettprosessene.     
 
 

ØLP 2019 - 2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Resultatmål 280                300                360                360                

ØLP 2019 - 2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
BRK-prosjektet 125                125                125                125                
Bærum BUP 44                  12                  -                 -                 
PHR 10                  10                  10                  10                  
Ambulanser 17                  17                  17                  17                  
MTU 110                110                110                90                  
Mammografibuss 20                  20                  20                  -                 
IKT 20                  20                  20                  20                  
EK innskudd pensjon 25                  25                  25                  25                  
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm) 50                  50                  50                  50                  
SUM 421                389                377                337                

Herav finansiert med finansiell leasing 75 65 65 45
Herav finansiert med egen likviditet 346               324               312               292               

Dato: 25.april 2017 
Saksbehandler: Mette Lise 

Lindblad 
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4. Styret legger til grunn at det søkes Helse Sør-Øst om en ramme til finansiell leasing på 55 
MNOK i 2019, og deretter 45 MNOK årlig de påfølgende årene til ordinære investeringer.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Drammen,  26.april 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
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Bakgrunn  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i sak 022-2018- Økonomisk Langtidsplan 2019-2022, i styremøte 
den 8.mars 2018.   Styrene i helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF skal årlig rullere økonomisk 
langtidsplan og vedta egne planer oppdatert med nye tilkomne forhold, samt endrede 
planforutsetninger fra Helse Sør-Øst. Saken bygger på det som ble redegjort for i VVHF styremøte 
19.mars 2018. I denne saken redegjøres for de viktigste planforutsetninger som er lagt til grunn.  
  
Saksutredning  
 
Oppdatering av inntektsmodellen for perioden 2019-2022  
Forutsetningene og kriteriene i inntektsmodellen er oppdatert for perioden og tabellen under viser 
årlige omfordelingseffekter av inntektsmodellen samlet for alle tjenesteområder, inklusive kapital, 
pensjon og forskning. Tallene for 2019 viser endringen fra 2018 og vil bli lagt til grunn for budsjettet 
for 2019. De årlige endringene etter 2019 er resultatet av framskrivning av inntektsmodellen, jf. 
tabell under. 
 

 
 
Oppdatering av kriteriene i inntektsmodellen gir Vestre Viken HF en vekst i 2019 på 56 MNOK 
sammenlignet med 2018.  Vestre Viken får i første rekke positive modelleffekter av oppdaterte 
kriterier og pensjon. 
 
Midler til økt aktivitet - inntektsmodell 
Tabellen nedenfor viser den faktiske fordelingen i budsjettet for 2019 og vedtatt fordeling av styret i 
Helse Sør-Øst RHF av økte midler i økonomiplanperioden. 
 

 
 
De siste årene har denne økningen vært 600 til 700 millioner kroner årlig til Helse Sør-Øst RHF. Vestre 
Viken HF sin andel av midler til økt aktivitet er om lag på 45 MNOK. Dette kommer i tillegg til effekter 
av modelloppdateringer. 
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Vedtatte planforutsetninger gir Vestre Viken økt inntektsramme med 102 MNOK i 2019. Dette er om 
lag 66 MNOK bedre enn ved forrige rullering av ØLP. 
 

 
 
Bedrede rammevilkår bidrar til å sikre resultatmål. 
 
Resultatmål 
Styret besluttet i styremøte den 19. mars 2018 at resultatmål fra ØLP 2018-2021 skal videreføres i 
neste planperiode.  Planlagt resultatmål for Vestre Viken HF er i 2019 på 280 MNOK.  Når det gjelder 
2020 – 2022 gir en statisk fremskrivning følgende utvikling.  
 

 
 
Opprettholdelse av resultatmål fra ØLP 2018-2021 øker omstillingsbehovet i planperioden. Resultatet 
i 2017 endte 113 MNOK bak budsjett, og budsjett for 2018 gir 30 MNOK mindre overskudd enn 
forutsatt i ØLP 2018-2021. Det planlegges en resultatforbedring til 280 MNOK i 2019 fra et resultat i 
2018 på 200 MNOK, hvorav 21 MNOK kommer fra gevinst ved salg av eiendom, og ytterligere vekst 
til 360 MNOK mot 2022.  
 
Helse Sør Øst RHF har tidligere presisert følgende i sitt innspill til ØLP:  
“Det forventes fortsatt krav fra eier til økt effektivisering av spesialisthelsetjenesten, bl.a. gjennom 
videreføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i de årlige statsbudsjettene. Det 
forventes derfor ikke realvekst i ressurstilgangen til spesialisthelsetjenesten de kommende årene ut 
over kompensasjon for økte kostnader som følge av aktivitetsvekst. Vekst i aktivitet er dels begrunnet 
i endring i befolkningens størrelse og sammensetning, dels begrunnet i medisinsk utvikling inklusive 
ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder/legemidler, ny teknologi og krav og forventning om 
kortere ventetid.” 
 
Midler til økt aktivitet - ISF inntekter 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har vedtatt følgende føringer som gjelder alle helseforetakene:  

• Aktivitetsvekst i pasientbehandlingen på i overkant av 2 % i 2019. Vekst omfatter tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk.  

• Veksten i ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 7 % i planperioden. 
• Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 

være høyere enn for somatikk. Det enkelte helseforetak og sykehus skal i sine 
aktivitetsbudsjetter planlegge for dette. Aktivitetsveksten skal måles i antall polikliniske 
konsultasjoner.  

 
Det er lagt til grunn en årlig vekst på 1,8 % vekst i somatikken, 2,6 % i voksen psykiatri, og 3 % 
innenfor barne- og ungdomspsykiatri og rus behandling.  ISF-refusjoner knyttet til H-resepter vokser 
med 4,4 % pr år. Dette gir følgende vekst i ISF-refusjoner i planperioden. 
 

ØLP 2019-2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022

Endring i faste inntekter ØLP 2019-2022 102 34 35 37
Økning(reduksjon) ift ØLP 2018-2021 66 0 0 -6 
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Økning i aktivitetsbasert finansiering er i samsvar med forutsetninger i forrige ØLP rullering. 
 
Økt finansiering drift 
Foretakets inntekter øker med totalt 146 MNOK i 2019 når vedtatte planforutsetninger legges til 
grunn. Totalt øker driftsfinansieringen med 474 MNOK i planperioden. 
 

 
 
Eksogene forhold 
Kravet til omstilling øker med kostnadsendringer som er kjente eller allerede besluttet. Disse kan i 
liten grad påvirkes, da de enten er påført foretaket av andre (eksogene), eller allerede er besluttet og 
igangsatt. 
 
Eksogene forhold inkluderer økning i kostnader fra Sykehuspartner IKT, medikamenter 
(Sykehusapotekene), og økte gjestepasientkostnader OUS (95 % refusjon).   
 
Det er også forhold som gir kostnadsreduksjoner. I planperioden vil sammenslåing av 
sykehuspsykiatri gi besparelser på 15 MNOK, og bortfall av avskrivninger på eksisterende eiendeler 
vil gi totalt 65 MNOK.  ØLP forutsetter også at trenden med reduserte gjestepasientkostnader 
fortsetter med besparelser på inntil 5 MNOK pr år. 
  

 
 
Totale eksogene kostnadsøkninger, som i liten grad kan påvirkes, utgjør 225 MNOK i planperioden. 
 

 
  

ØLP 2019-2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Økning aktivitetsbasert finansiering H - resepter 5 9 9 7
Økning aktivitetsbasert finansiering klinikker 47 51 52 53
Sum aktivitetsbasert finansiering 52 61 61 60

Finansiering drift  (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Økt basisfinansiering 104 34 35 37
Økning aktivitetsbasert finansiering H - resepter 5 9 9 7
Økning aktivitetsbasert finansiering klinikker 47 51 52 53
Endring gevinst ved salg av eiendom -21 0 0 0
Endring øvrige driftsinntekter 11 16 14 12
Økt finansiering drift 146 110 110 109

Eksogene forhold og tidligere beslutninger (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Tjenestepris Sykehuspartner HF 30 65 26 17
Økte medikamentkostnader H-resepter 14 25 24 19
Økte kostnader kreft- og LAR medikamenter 27 29 24 9
Sammenslåing Lier og Blakstad - besluttet av styret -15 0 0 0
Bortfall avskrivninger eksisterende anlegg og utstyr -20 -16 -9 -9 
Gjestepasienter (økt pris OUS + økt egendekning) 10 -10 -5 -5 
Endring finansområder 5 1 -3 -8 
Kostnadsøkning (-reduksjon) 51 94 57 23

Kostnadsendring sfa planlagt drift (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Økte driftsrammer sfa aktivitetsvekst 115 117 120 123
Økt ramme til behandlingshjelpemidler 5 5 5 5
Avskrivninger sfa nye investeringer 2019-2022 5 27 23 24
Kostnadsøkning (-reduksjon) 125 150 148 152
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Kostnadene til behandlingshjelpemidler har økt de senere år og må vurderes særskilt i den 
kommende budsjettprosess for 2019.  
 
Helse Sør Øst har vedtatt å styrke vedlikeholdet ved blant annet en normsetting av vedlikeholdet til 
250 kr/kvm, anslagsvis 60 -70 MNOK i Vestre Viken. Vedlikeholdet i Vestre Viken HF overstiger dette 
beløpet da det her må hensynstas at BRK prosjektet skal ivareta vedlikeholdsetterslepet. Det er ikke 
lagt inn økning til løpende vedlikehold og eventuelt økt behov må vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeidet for 2019.  
 
Det er i 2018 etablert et regime med internhusleie i VVHF med sikte på å redusere total arealforbruk.   
VVHF har som ambisjon å redusere kostnader ved arealeffektivisering som følge av 
internhusleieordningen. 
 
Totale kostnadsendringer knyttet til endringer i planlagt drift utgjør 575 MNOK i planperioden. 
 
Omstillingsbehov 

 
 
Omstillingsutfordringen er om lag 111 MNOK i 2019, og totalt 485 MNOK i planperioden. Omstilling 
kan bare oppnås ved konkrete tiltak og målrettet arbeid.   
 
Resultatforbedringsarbeidet planlegges iverksatt gjennom konkrete handlingsplaner innenfor 
følgende områder:  

1. Virksomhetsutvikling 
2. Sykehus i nettverk 
3. Konkurranseutsetting av tjenester  

 
Arbeidet med tiltak for resultatforbedringer er påbegynt, men krever nærmere utredninger med 
tanke på realisme i gjennomføring og økonomisk effekt.  

 
1. Virksomhetsutvikling 

Samtlige klinikker har et ansvar for å utvikle sin virksomhet. VVHF har erfaring med at det foregår en 
kontinuerlig produktivitetsvekst og effektivisering i klinikkene. VVHF er det mest effektive 
helseforetak basert på SAMDATA 2016. Det forventes at denne utviklingen fortsetter. 
Produktiviteten innen somatikken I VVHF er økt med 9 % i perioden 2012 til 2017. 
 

ØLP 2019-2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Inngangsfart 200 280 300 360

Inntektsvekst (finansiering drift) 146 110 110 109

-51 -94 -57 -23 

-125 -150 -148 -152 

Sum 169 147 205 295
Resultatkrav ØLP 2019-2022 280 300 360 360
Utfordringsbildet -111 -153 -155 -66 

Kostnadsendring eksogene forhold og tidligere beslutninger

Kostnadsendringer knyttet til planlagt drift og investeringer
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*kilde HSØ ledelsesrapporter 
 
Innen psykisk helse og rus har det vært en meget god utvikling målt i antall konsultasjoner. I perioden 
2012 til 2017 er antall polikliniske konsultasjoner økt med 23 %. Det jobbes med utvikling av gode 
produktivitetsmål.  

 
 
Det er en forutsetning at produktiviteten øker for å nå resultatmålene. Dette må i større grad skje 
gjennom endret arbeidsmetodikk, herunder ta i bruk ny teknologi.  Aktivt nærværsarbeid er av stor 
betydning. VVHF har etablert stabsressurser som bistår klinikkene i arbeidet i dette arbeidet.  
 
Utførelse av god ledelse er avgjørende for suksess. Dette omfatter både evne til å stille krav til egen 
organisasjon, støtte og veilede gjennom prosessene, og sikre gjennomføring. I tillegg forutsettes et 
konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og brukerutvalg.  
 
Endret tjenestetilbud 
VVHF ivaretar fortsatt funksjoner som bør vurderes i en prioriteringssammenheng. Arbeidet med 
gjennomføring av samhandlingsreformen må videreføres.  
 
VVHFs bruk av andre sykehus er fortsatt relativt høy sammenlignet med andre foretak. Med de tiltak 
som blant annet gjøres på investeringssiden har foretaket som mål å redusere dette overforbruket.  
 
Eiendomsutvikling og arealeffektivisering 
VVHF er geografisk spredd og bærer bygningsmessig preg av historikken med sammenslåing av flere 
sykehus. Tabellen nedenfor viser utviklingen i arealbruk de senere år: 
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Eiendomsporteføljen er betydelig og kostnadskrevende med dagens struktur. Det er også en rekke 
uhensiktsmessige bygninger. Det er etablert en ordning med internhusleie fra og med 2018. Denne 
ordningen vil utvikles videre for å gi incitament til ytterligere effektivisering. Utvikling på 
eiendomsområdet er en viktig forutsetning for å nå resultatmålene i den kommende perioden. Dette 
vil nødvendigvis også kreve investeringer som sikrer bedre utnyttelse av bygningsmassen som ønskes 
videreført.  
 

2. Sykehus i nettverk 
Det vises til notat «Sykehus i nettverk» fremlagt for styret 19. mars 2018, styresak 16/2018. 
Foretaket jobber videre med utvikling av konkrete handlingsplaner for iverksettelse av 
nettverkssamarbeid mellom klinikkene.  
 

3. Konkurranseutsetting 
I tråd med styrets vedtak i sak 52-2017 vil det vurderes nærmere hvilke områder som kan vurderes 
nærmere for en konkurranseutsetting.  
 
 
Resultatutvikling ØLP 2019 – 2022 
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ØLP 2019-2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
Inngangsfart 200 280 300 360

Inntektsvekst (finansiering drift) 146 110 110 109

Kostnadsendring eksogene forhold og tidligere 
beslutninger

-51 -94 -57 -23 

-125 -150 -148 -152 

Omstillingsbehov 111 153 155 66
Resultatkrav ØLP 2019-2022 280 300 360 360
Resultatkrav ØLP 2018-2021 280                   300                 360                 360                 
Differanse 0 0 0 0

Kostnadsendringer knyttet til planlagt drift og 
investeringer
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Opprettholdelse av resultatmål i planperioden forutsetter at omstillingstiltakene gir forventet 
effekter.  Det er risiko knyttet til denne forutsetning.  Resultater som uteblir vil redusere likviditet og 
investeringsnivå tilsvarende.  
 
Forslag til investeringsrammer 2019 – 2022 
Investeringsrammene bygger på gjeldende ØLP med kun mindre justeringer.  Investeringsrammen 
forutsetter at resultatmål oppnås.   
 
Det foreslås følgende investeringsrammer for planperioden 2019-2022: 

 
  
Investeringsnivå for vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus 
videreføres på samme nivå som planlagt ved forrige rullering av ØLP 2018-2021. Etterslepet i 
investeringene til dette formål fra 2017 og 2018 planlegges hentet inn i 2027. Det er ønskelig å 
fremskynde investeringene i BRK for å sikre gjennomføringen og foretaket vil i dialog med Helse Sør-
Øst RHF utrede muligheter for å få til dette.  
 
VVHF har i dag fire mammografibusser som må skiftes ut i ØLP perioden. Dette er en nasjonal 
ordning som administreres av Vestre Viken HF med refusjoner som fullt ut finansierer drifts- og 
kapitalkostnadene. Om lag 20 % av alle screeningundersøkelser i Norge gjøres på disse bussene.  Det 
er inngått en dialog med Helse Sør-Øst høsten 2017 for å avklare eventuell videreføring av dette 
tilbudet og sikre at økonomisk kontraktsmessige forhold blir avklart før anskaffelsesprosess 
igangsettes. 
 
Det forutsettes at investeringer i 2019 finansieres av finansielle leasing med 75 MNOK pr år, hvorav 
20 MNOK tilknyttet mammografibusser, og egen likviditet på om lag 346.   
 
Positive resultater i årene frem mot 2024 vil være avgjørende for foretakets evne til å bære 
kapitalkostnader fra fremtidige investeringer i nytt sykehus, samt oppgraderinger av Ringerike, 
Kongsberg og Bærum sykehus. Styret har tidligere gitt uttrykk for en ønsket fremskynding av denne 
investeringsplanen slik at den er sluttført innen utgangen av 2024. ØLP 2019 – 2022 viderefører 
investeringstakten fra forrige års ØLP.  
 
Driftskredittrammen er for tiden på 1,563 MRD og har ligget fast de senere årene, kun justert for 
svingninger i pensjonspremiebetalinger. Det er ikke lagt til grunn noen endringer på pensjoner i ØLP. 
I rulleringen av ØLP som ligger til grunn for styrets behandling har administrasjonen også vurdert 
likviditetsutviklingen fra 2026 og fremover. Utnyttet trekk på tilgjengelig kredittrammer vil gradvis 

ØLP 2019 - 2022 (MNOK) 2019 2020 2021 2022
BRK-prosjektet 125                125                125                125                
Bærum BUP 44                  12                  -                 -                 
PHR 10                  10                  10                  10                  
Ambulanser 17                  17                  17                  17                  
MTU 110                110                110                90                  
Mammografibuss 20                  20                  20                  -                 
IKT 20                  20                  20                  20                  
EK innskudd pensjon 25                  25                  25                  25                  
Annet (grunnutrustning, klinikk disp mm) 50                  50                  50                  50                  
SUM 421                389                377                337                

Herav finansiert med finansiell leasing 75 65 65 45
Herav finansiert med egen likviditet 346               324               312               292               
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reduseres frem til 2023 for deretter å øke frem mot toppåret 2031. Beregningene viser et behov for 
en kredittramme på 1,88 MRD målt i 2018-kroner, dvs en overskridelse av dagens ramme på 1,563 
MRD.   
 
 
Administrerende direktørs vurdering   
 
Det fremlagte forslag til ØLP 2019 – 2022 bygger på en rullering av forrige års ØLP. 
Resultatutviklingen siste år og nye kostnader som påføres foretaket vil i sum kreve store omstillinger 
i foretaket de kommende årene. Produktivitetsveksten de senere år og det faktum at VVHF allerede 
er det mest kostnadseffektive helseforetak gjør utfordringen desto større. Evne til å gjennomføre 
omstillinger er den mest kritiske faktoren for at VVHF når sine økonomiske mål i planperioden. I 
saken redegjøres det på overordnet nivå for slike tiltak. Disse må følges opp gjennom gode prosesser 
og nye planvedtak i styret gjennom en strategisk plan og budsjettet for 2019.   
 
I styremøtet 19. mars 2018 ble rammer for ØLP drøftet i styret. Fra protokollen fremgår:  
Styret holder fast på målbildet for investeringer og resultatutviklingen.  
Administrerende direktør har lagt dette til grunn.  
 
Administrerende direktør har i prosessen med ØLP 2019 - 2022 involvert tillitsvalgte og verneombud. 
I dialogen har det kommet frem mange gode ideer, og villighet til å jobbe sammen for å finne gode 
løsninger.   
 
Administrerende direktør tilrår styret å vedta fremlagte forslag til vedtak i sak ØLP 2019 – 2022. 
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Evaluering av samling av akuttkirurgi for 
opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 24/2018 03.05.2018 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar evalueringsrapporten til etterretning. 
2. Dagens organisering med samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg 

og Drammen sykehus i Drammen videreføres. 
3. Styret ber administrerende direktør om å følge opp evalueringsrapportens anbefalinger 

om forbedringstiltak. 
 
 
 
 
 

Drammen, 26. april 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
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Bakgrunn  
Det akuttkirurgiske tilbudet for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus ble 
samlet i Drammen 1. juni 2012. Det ble gjort som ledd i gjennomføringen av Vestre Vikens 
«Strategi 2025», vedtatt av styret i sak 115/2011 i styremøte 21. desember 2011. Årsaken var at 
det akuttkirurgiske tilbudet på Kongsberg ble vurdert til ikke å være bærekraftig verken på kort 
eller lang sikt. Målet for samlingen er å gi befolkningen et kvalitativt bedre tilbud med robuste 
vaktordninger innen mage-tarm-kirurgi, karkirurgi og urologi. Akuttfunksjonen innen ortopedi, 
gynekologi/føde, indremedisin og anestesi ble ikke endret.  
 
For å trygge overgangen ble det etablert en midlertid akuttkirurgisk beredskapsvakt som kunne 
rykke ut til Kongsberg dersom det oppstod situasjoner ved sykehuset hvor pasienten ikke kunne 
flyttes til Drammen. Det viste seg imidlertid ikke å være behov for denne, og den ble avviklet noe 
ut i 2013 etter at ledere i fagmiljøene ved de to sykehusene var omforent om det, og styret hadde 
tatt det til etterretning i sak 5/2013 i styremøte 28. januar 2013. 
 
Det har gjennom flere år pågått en diskusjon om i hvilken grad akuttkirurgisk tilbud bør samles i 
større grad enn tidligere for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet, sist i behandlingen av 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019. Meningene er delte, både i fagmiljøene og politisk. 
Det akuttkirurgiske tilbudet i Kongsberg har vært diskutert ved flere anledninger. Vestre Viken 
har nå mer enn fem års erfaring med samlingen. Det ble derfor ansett som nyttig med en grundig 
evaluering av samlingen av akuttkirurgien som ledd i planarbeidet omkring utviklingsplanen. 
 
Saksutredning  
Prosess  
Evalueringen har vært organisert som et prosjekt. Styringsgruppen for Utviklingsplan 2035 har 
også vært styringsgruppe for dette delprosjektet. Prosjektgruppen har bestått av representer fra 
involverte avdelinger i Kongsberg og Drammen sykehus, Klinikk for prehospitale tjenester, 
representanter fra Kongsberg og Drammen kommune, tillitsvalgte ved de to sykehusene, 
foretakshovedverneombud og brukerrepresentant. Prosjektgruppen har vært ledet av ekstern 
prosjektleder.  
 
Styret fikk orientering om evalueringsrapporten av prosjektleder i styreseminar 11. januar 
2018. 
 
Evalueringsrapporten og videre behandling av saken ble fremlagt og drøftet med Kongsberg 
kommune i møte 26. januar 2018. Den ble sendt på høring til berørte kommuner 2. februar 2018 
parallelt med høring om utviklingsplanen med høringsfrist 23. mars 2018. 
 
Mandat for prosjektgruppen 
Prosjektgruppens mandat var å evaluere konsekvenser av samling av akuttkirurgien med 
følgende perspektiver: 

1. Betydning for kvalitet og pasientsikkerhet 
2. Betydning for drift av de to somatiske sykehusene, prehospitale tjenester og Vestre 

Viken som helhet 
 
Arbeidsmetodikk 
Gruppen har gjennomgått driftsdata for sykehusene før og etter samlingen av akuttkirurgi. Den 
samlede akuttfunksjonen for de to sykehusene er også sett imot regionale og nasjonale data. 
Avvikssaker og tilsynssaker knyttet til samlingen er gjennomgått av prosjektleder. Prosjektleder 
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har også intervjuet en rekke helsearbeidere utenfor prosjektgruppen. Det er i tillegg gjort en 
risikovurdering med utgangspunkt i hvordan den samlede akuttfunksjonen driftes i dag. 
 
Arbeidet ble utført i perioden september – desember 2017. 
 
Pasientstrømmer 
Akuttkirurgiske pasienter fra lokalsykehusområdet for Kongsberg behandlet i Drammen i årene 
2014-2016 er gjennomgått. Årlig ble om lag 750 akuttkirurgiske pasienter fra området lagt inn 
ved kirurgisk avdeling i Drammen, en økning fra med om lag 500 pasienter sammenliknet med 
før samlingen av kirurgien. Av de innlagte pasienter ble om lag 25 % operert. Det vurderes at 
2/3 av pasientene kunne vært tatt hånd om ved en generell kirurgisk avdeling, mens 1/3 trengte 
innleggelse i spesialavdeling som Drammen.  
 
I tillegg til pasienter som legges inn i kirurgisk avdeling, blir knapt 100 pasienter årlig overført 
kirurgisk avdeling etter først å ha blitt innlagt i medisinsk avdeling i Kongsberg. Av de 98 som 
ble overført i 2016 gjennomgikk 42 % en kirurgisk prosedyre, hvorav halvparten uansett ville 
krevd spesialavdeling. Fem av de overførte pasientene døde, men det er intet som tyder på at 
noen av dem ville ha hatt en annen utgang om de hadde fått kirurgisk behandling lokalt. 
 
Analyse av kirurgisk aktivitet ved Kongsberg sykehus i 2011 viser at det gjennomsnittlig ble 
foretatt ett akutt inngrep hvert 4-5 døgn. Hoveddelen av inngrepene var fjerning av blindtarm 
(20 inngrep, dvs. hver 2-3 uke). 
 
Betydning for kvalitet og pasientsikkerhet 
Utredningen konkluderer med at kvalitet og pasientsikkerhet ved de to sykehusene er 
tilfredsstillende bedømt ut fra nasjonale kvalitetsindikatorer. Det konkluderes med at alle data 
tyder på at pasientene har fått en god og effektiv behandling. Det er ingen holdepunkter for at 
omleggingen har ført til en medisinsk uforsvarlig behandling eller noen forsinkelse av 
betydning. Pasientene er blitt behandlet ved et mer høyspesialisert sykehus med tilgang til flere 
spesialister. Den gjenværende pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus vurderes som god. 
 
Reiseavstand 
Ca. 55 % av de akuttkirurgiske pasientene har fått om lag en halv times lengre reisetid mens 
reisetiden er uendret for 45 %. Reiseavstanden tilsvarer det som gjelder for hovedtyngden av 
andre kommuner i Helse Sør-Øst. 
 
Ressursutnyttelse 
Utredningen konkluderer med at ressursene utnyttes godt etter omleggingen.  
 
Risikovurdering 
Gruppen har gjennomført en risikovurdering av dagens situasjon. Det påpekes noen 
risikomomenter som anbefales fulgt opp. Den viktigste er muligheten for at det kan gjøres 
feilvurderinger av pasienter med uklare sykdomsbilder dersom de blir innlagt ved Kongsberg 
sykehus. Slike innleggelser er sjeldne, men kan få alvorlige konsekvenser om det skulle skje. Det 
er etablert kompenserende tiltak, men disse bør styrkes ytterligere. De øvrige risikomomenter 
ligger innenfor akseptabel risiko.  
 
Konklusjon 
Prosjektgruppen slutter seg til evalueringens medisinskfaglige vurderinger. 
 
Prosjektgruppen, med unntak av brukerutvalgets representant, konkluderer med at løsningen 
med samling av akuttkirurgisk aktivitet til Drammen sykehus bør videreføres. Det er ikke 
hensiktsmessig med to vaktbærende kirurgiske sykehusavdelinger i denne delen av Buskerud, 
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verken sett fra et medisinskfaglig eller ressursmessig ståsted. Dette er også i tråd med 
utviklingen i det kirurgiske fagfeltet. 
 
Prosjektgruppen mener at de kompenserende tiltak ved Kongsberg sykehus bør forbedres for å 
støtte de øvrige spesialiteter der. Dette bør følges opp og videreutvikles.   
 
Brukerutvalgets representant støtter ikke konklusjonen, og mener at en samling av 
akuttkirurgien til Drammen sykehus ikke kan støttes. Vedkommende har redegjort for det i en 
protokolltilførsel. 
 
Protokolltilførsler til evalueringsrapporten 
Det foreligger tre protokolltilførsler i rapporten. Protokolltilførselen fra brukerutvalgets 
representant, Kjell Jensen, som ikke slutter seg til konklusjonen er referert over.  
 
Det er protokolltilførsler fra prosjektgruppemedlem fra Kongsberg kommune, rådmann Wenche 
Grinderud som har tre anførsler på vegne av Kongsberg kommune, og det er også tre anførsler 
fra Elin Korsgaard, klinikktillitsvalgt for Yngre legers forening på Kongsberg. Begge påpeker 
unødvendig stram tidspress i prosessen, og at mandatet gjorde at prosessen i 2011/12 ikke ble 
berørt, noe som kan ha vært/var uheldig. Til konklusjonen anfører Wenche Grinderud at det er 
mange politiske vedtak der det slås fast at en tilbakeføring av fullverdig akuttberedskap er den 
utviklingen som er ønsket av Kongsberg sine politikere. Elin Korsgaard anfører at hun frykter at 
rapporten vil legitimere avgjørelsen om nedlegging av akuttkirurgi, og i verste fall at prosessen 
ved Kongsberg sykehus vil brukes som et eksempel til etterfølgelse. 
 
Det henvises til evalueringsrapporten for fullstendige protokolltilførsler. 
 
Vurdering av samfunnsmessige konsekvenser 
I debatten om samling av akuttkirurgien har det vært fremholdt at dette kan ha 
samfunnsmessige konsekvenser for Kongsberg og Kongsbergregionen. Parallelt med 
evalueringsarbeidet engasjerte derfor Vestre Viken konsulentselskapet Insam AS med et 
særskilt mandat om å vurdere eventuelle samfunnsmessige konsekvenser, herunder betydning 
for bostedsvalg, rekruttering til næringslivet og etablering av virksomheter på Kongsberg.   
 
Rapporten står for konsulentselskapets regning og ble, i samråd med Kongsberg kommune, ikke 
sendt til høring da den ikke påpekte forhold av betydning for videre vurderinger 
 
Behandling i Brukerutvalget 
Utviklingsplanen og evalueringsrapporten ble lagt fram for Brukerutvalget i sak 2/2018 i møte 
04.01.18 med følgende enstemmige vedtak: «Brukerutvalget slutter seg til utviklingsplanen, 
herunder at det ikke gjøres endringer i fag- og funksjonsfordeling utover det som er gitt av tidligere 
planvedtak. Evalueringsrapporten om samling av akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen i Drammen 
tas til orientering». 
 
Høringssvar  
Det foreligger høringssvar fra Flesberg, Kongsberg, Rollag og Øvre Eiker kommuner og fra 
Buskerud fylkeskommune samt fra Kongsberglista. Høringsuttalelsene er i de fleste tilfeller 
avgitt som en del av høring til utviklingsplanen. Kongsberg kommune mener at 
evalueringsrapporten er snever og avgrenset til en rent medisinsk vurdering. Det fremholdes at 
det samfunnsmessige perspektivet er fraværende. Det betyr blant annet at det opplevde 
trygghetsperspektivet for innbyggerne i Kongsberg og Kongsbergsamfunnets posisjon som 
Norges tredje største industriklynge ikke er berørt. I sitt vedtak krever Kongsberg: «Akutt 
bløtdelskirurgi etableres ved Kongsberg sykehus i en form tilpasset dagens situasjon og kirurgi.» 
De øvrige kommunene henviser til uttalelse fra Kongsberg kommune og slutter seg til at akutt 
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bløtdelskirurgi reetableres ved Kongsberg sykehus tilpasset dagens situasjon. Det samme gjør 
Buskerud fylkeskommune ved Fylkesutvalget. 
 
Kongsberglista kritiserer prosess både i 2011/2012 og den aktuelle evaluering, stiller spørsmål 
om habilitet i evalueringsprosessen, og påpeker at de samfunnsmessige og sikkerhetsmessige 
aspekter ikke er belyst i rapporten. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det er snart 6 år siden akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus 
ble samlet i Drammen. Årsaken var at akuttkirurgitilbudet på Kongsberg ikke ble vurdert som 
bærekraftig verken på kort eller lang sikt. Den faglige utviklingen med økende spesialisering 
tilsier at denne vurderingen ikke har endret seg. 
 
Det er helt avgjørende for Vestre Viken at helsetjenestene til befolkningen er av høy kvalitet og 
gjennomføres med høy pasientsikkerhet. Den foreliggende evalueringsrapporten konkluderer 
med at det er oppfylt. Pasientene har fått god og effektiv behandling. Det er ikke noen 
holdepunkter for at omleggingen har ført til en medisinsk uforsvarlig behandling eller noen 
forsinkelse av betydning for behandlingen. Kvalitet- og pasientsikkerhetsperspektivet gir derfor 
ingen grunn til endring. Dertil kommer at en rekke akuttkirurgiske inngrep krever kompetanse 
som bare finnes på større sykehus.  
 
Ressursmessig betyr samlingen at fagkompetansen i større grad kan benyttes til aktiv 
pasientbehandling og i mindre grad til beredskap. 
 
Brukernes synspunkter er viktige. Brukerrepresentanten i evalueringsgruppen er uenig i 
konklusjonen. Et enstemmig brukerutvalg slutter seg imidlertid til at det ikke gjøres 
funksjonsfordelingsendringer i utviklingsplanen utover det som er vedtatt i tidligere planvedtak. 
Det påpekes også at Brukerutvalget i 2011 støttet samlingen av akuttkirurgien i Drammen. 
 
I høringene er det er en tydelig tilbakemelding fra kommunene i opptaksområdet at politikerne 
krever akuttkirurgi reetablert på Kongsberg. Det er ingen som stiller spørsmålstegn ved den 
medisinskfaglige vurderingen, men det henvises til samfunnsmessige konsekvenser og 
befolkningens opplevelse av trygghet. Evalueringen viser imidlertid at tilbudet er trygt, slik det 
foreligger i dag. Beredskap er også ivaretatt i beredskapsplanverket i kommuner og Vestre 
Viken. Det er viktig å lytte til politiske innspill, men administrerende direktør mener at de øvrige 
forhold her må tillegges større vekt.        
 
Evalueringsrapporten peker på at det bør gjennomføres forbedringstiltak for å styrke 
samhandlingen mellom fagmiljøene på Kongsberg og i Drammen ytterligere. Administrerende 
direktør vil følge opp dette. 
 
Ut fra en samlet vurdering tilrår administrerende direktør at styret tar evalueringsrapporten til 
etterretning, og at løsningen med samling av akuttkirurgisk aktivitet i Drammen kontinueres. 
Dette er også lagt inn i utviklingsplanen. 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for 
Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen – rapport desember 
2017 

2. Her er lenke til alle høringssvar. 
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Forkortelser: 
BEST: BEdre og Systematisk Teamtrening 
DIPS: Elektronisk pasientjournal (Distribuert Informasjons og Pasientdatasystem i Sykehus) 
DS: Drammen sykehus 
KS: Kongsberg sykehus 
LIS: Leger i spesialisering 
OUS: Oslo universitetssykehus 
PHT: Prehospital tjeneste i Vestre Viken 
NCMP: The NOMESCO Classification of Medical Procedures 
NCSP: The NOMESCO Classification of Surgical Procedures1 
NPR: Norsk pasient register 
ROS: Risiko Og Sårbarhetsanalyse 
SSB: Statistisk sentralbyrå 
VV: Vestre Viken HF 
 
 
  

                                                 
1
 NOMESCO: Nordic Medico-Statistical Committee 
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Sammendrag og anbefalinger 
 

Den akutt kirurgiske utredning og behandlingen for opptaksområdene knyttet til Kongsberg 
sykehus (KS) og Drammen sykehus  (DS) ble i 2012 som et ledd i Strategi 2025 slått sammen ved 
DS. Hovedgrunnen for samlingen var å gi befolkningen en bedre akutt kirurgisk tjeneste i tråd 
med den medisinske utvikling i fagområdet. Det har også vært i tråd med nasjonale føringer. KS 
videreførte akuttfunksjoner for pasienter innenfor fagområdene indremedisin, gynekologi og 
føde og ortopedi. Planlagt dagkirurgi utføres fortsatt ved KS innenfor kirurgi, og denne 
aktiviteten er utvidet. 
 
Høsten 2017 er det gjennomført et prosjekt for å evaluere konsekvensene av sammenslutningen.  
Prosjektet skulle se på hvilken betydning dette hadde hatt for kvalitet og pasientsikkerhet 
spesielt med henblikk på struktur og pasientstrømmer samt risiko for uheldige hendelser. For å 
belyse dette ble driftsdata for sykehusene før og etter sammenslutningen hentet fram. Den 
samlede akuttfunksjonen for KS og DS ble også sett opp i mot regionale og nasjonale data. En 
rekke helsearbeidere utenfor prosjektgruppen ble intervjuet. Prosjektet har gjort en 
risikovurdering med utgangspunkt i hvordan den samlede akuttfunksjonen driftes i dag.  
 
To til tre akutt kirurgiske pasienter fra Kongsbergregionen blir daglig innlagt ved DS. Av disse 
blir 25 % operert. Alle evaluerbare data tyder på at disse pasientene har fått god og effektiv 
behandling. Det er ingen holdepunkter for at omleggingen har ført til en medisinsk uforsvarlig 
behandling eller noen forsinkelse av utslagsgivende betydning. Pasientene er blitt behandlet ved 
et mer høyspesialisert sykehus med tilgang til flere spesialister. Man har utnyttet ressursene 
godt og med stor sannsynlighet har omleggingen vært ressurssparende for Vestre Viken.  
Ca 45 % av akutt pasientene har fått uforandret reiseavstand til akuttsykehuset, mens 55 % får 
vel en halv times lengere reise. Avstanden tilsvarer det som gjelder for hovedtynden av andre 
kommuner i Helse Sør-Øst. Aktiviteten til prehospital tjeneste (PHT) har i disse årene øket 
markert, men dette kan ikke forklares ut fra omleggingen av den akutt kirurgiske tjenesten. 
 
Bedømt ut fra lokale, regionale og nasjonale kvalitetsmål, vurdering av avviksmeldinger samt 
resultater fra intervjuene, konkluderes det med at den gjenværende pasientbehandlingen ved KS 
er god eller svært god. Det pekes imidlertid både i intervjuene og fra prosjektmedlemmene på at 
man savner tilstedeværelse fra kirurg ved enkelte vanskelig diagnostiserbare og krevende 
pasienter. Mye har man klart å kompensere med akutt-team og nye rutiner, men fortsatt bør de 
kompenserende tiltak for bortfall av tilstedeværende kirurg styrkes. Dette fremkommer også i 
den nye risikovurderingen. Denne tyder på at noen av de tilstandene man fryktet i 2011 ikke har 
slått til, men indikerer nødvendigheten av ytterligere risikoreduserende tiltak. 
 
Prosjektgruppen konkluderer med at løsningen med samling av akuttkirurgisk aktivitet til DS 
bør videreføres. Det er ikke hensiktsmessig med to vaktbærende kirurgiske sykehusavdelinger i 
denne delen av Buskerud, verken sett fra et medisinskfaglig eller ressursmessig ståsted. Dette er 
også i tråd med utviklingen i det kirurgiske fagfeltet. 
 
Prosjektgruppen mener at de kompenserende tiltak ved KS bør forbedres for å støtte de øvrige 
spesialitetene der. Dette bør følges opp og videreutvikles. I lys av at tilsvarende type samling av 
akuttkirurgi er under vurdering også flere andre steder i landet, har KS og Vestre Viken gode 
muligheter her for å bli et foregangseksempel for denne type akuttsykehus. 
 
Prosjektgruppen slutter seg til evalueringens medisinskfaglige vurderinger, men gruppens 
konklusjon støttes ikke av brukerutvalgets representant. Det foreligger tre protokolltilførsler.  
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1 Prosjektets hensikt og gjennomføring 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

1. juni 2012 ble det akuttkirurgiske tilbudet for opptaksområdene for Kongsberg sykehus (KS) 
og Drammen sykehus (DS) samlet i Drammen. Dette ble gjort som ledd i gjennomføring av 
Vestre Vikens «Strategi 2025» vedtatt i styret i desember 2011. Bakgrunnen var at det 
akuttkirurgiske tilbudet på KS ble vurdert til ikke å være bærekraftig, verken på kort eller lang 
sikt. Intensjonen med samlingen er å gi et kvalitativt bedre tilbud til befolkningen med robuste 
vaktordninger innen mage-tarm kirurgi, karkirurgi og urologi.  
 
Pasientene fra opptaksområdet for KS har fra det tidspunktet fått det akuttkirurgiske tilbudet 
ved DS. Det ble etablert felles kirurgiske ventelister for DS og KS, og den dagkirurgiske 
aktiviteten på KS ble videreutviklet og faglig styrket ved at inngrep ble gjennomført av 
spesialister innenfor de ulike kirurgiske fagområdene. Akuttfunksjonen innen ortopedi, 
gynekologi/føde og indremedisin ble prinsipielt ikke endret, men i praksis medførte endringen 
at enkelte pasienter, hvor det kunne bli behov for kirurgisk assistanse, ble innlagt på DS fremfor 
KS.  
 
Det har gjennom flere år pågått en diskusjon om i hvilken grad akuttkirurgisk tilbud bør samles i 
større grad enn tidligere for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet. Meningene er delte, både i 
fagmiljøene og politisk. I Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) ble det anbefalt en 
samling av det akuttkirurgiske tilbudet ved færre sykehus. I Stortingets vedtak knyttet til planen 
heter det at Stortinget ber regjeringen sørge for at sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, 
fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og 
pasientsikkerhet er ivaretatt. 
 
Spørsmål omkring gjenoppretting av akuttkirurgisk tilbud på Kongsberg har vært diskutert ved 
en del anledninger. Administrerende direktør orienterte i styremøte 19. desember 2016, om at 
samling av akuttkirurgi vil bli evaluert som en del av utviklingsplanarbeidet.  
 
På bakgrunn av de diskusjoner som har vært om det akuttkirurgiske tilbudet, ble det sett som 
nyttig med en grundig evaluering av den gjennomførte endringen. Det gjennomføres derfor et 
prosjekt som skal evaluere konsekvensene av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene til 
KS og DS.  
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1.2 Organisering og gjennomføring av prosjektet 

Arbeidet har vært gjennomført som et delprosjekt innenfor Prosjekt Utviklingsplan 2035. 
 
1.2.1 Organisering av arbeidet 

Styringsgruppen for Utviklingsplan 2035 har også vært styringsgruppe for dette delprosjektet.  
Styringsgruppen har hatt følgende sammensetning:  
 
Navn Rolle 

Nils Fr. Wisløff Prosjekteier og leder av styringsgruppen 
Halfdan Aass Direktør Fag 
Kari Jussie Lønning Direktør Kompetanse 
Finn Egil Holm Direktør Administrasjon og kommunikasjon 
Sheryl Swenson Konstituert direktør økonomi 
Kristin Nilsen Representant fra kommunene 
Cecilie P. Øyen Representant fra kommunene  
Toril Krogsund  Representant fra brukerutvalget 
Joan Sigrun Nygard Tillitsvalgt  
Tom Henri Hansen  Tillitsvalgt  
Anita Haugland Gomnes Foretakshovedverneombud, Vestre Viken   

 
Styringsgruppen har hatt ansvar for at prosjektet oppfyller mandatet.  
 
Prosjektgruppen har hatt følgende sammensetning: 
 
Navn Rolle 

August Magnar Bakke Prosjektleder  
Stian Kristoffersen Avdelingsoverlege Medisinsk avdeling, Kongsberg sykehus 
Fridny Thorlaksdottir Avdelingssjef kirurgi Kongsberg sykehus 
Anders Bjørneboe  Avdelingssjef kirurgisk avdeling, Drammen sykehus 
Einar Husebye Avdelingssjef medisinsk avdeling, Drammen sykehus 

Hans-Christian S. Platou  Fagsjef medisin Klinikk prehospitale tjenester 
Martin F. Stolzenbach Olsen  Spesialrådgiver administrasjonen, Fag 
Wenche Grinderud Rådmann, Kongsberg kommune 
Madli Inseth Kommuneoverlege, Drammen kommune 
Kjell Jensen Brukerutvalget, Vestre Viken 
Elin Korsgaard  Tillitsvalgt (YLF), Kongsberg sykehus 
Tom Henri Hansen Tillitsvalgt (OLF), Drammen sykehus 
Anita Haugland Gomnes Foretakshovedverneombud, Vestre Viken   

 
  

mailto:hanpla@vestreviken.no


 
 

 

 

Side 8 av 61 
 

1.2.2 Prosjektets mandat, innhold og omfang 

Prosjektgruppens oppdrag har vært å evaluere konsekvenser av samling av akuttkirurgi for 
opptaksområdene til Kongsberg og Drammen sykehus med følgende perspektiver: 
 

1. Betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, herunder vurdering av: 
a. Struktur av tilbudet til pasientene før og etter endringen 
b. Pasientstrømmer før og etter 
c. Risiko for uheldige hendelser 
d. Avstander sammenliknet med avstand til akuttkirurgisk tilbud andre steder i 

Østlandsområdet. 
 

2. Betydning for drift av de to somatiske sykehusene, prehospitale tjenester og Vestre 
Viken som helhet, herunder betydning for: 

a. Ressursutnyttelse, faglig, utstyrsmessig og økonomisk 
b. Rekruttering av fagpersonell 

 
Prosjektgruppen har kommet med konkrete innspill til utredningens innhold, omfang og 
metode. Den har også gitt innspill til ressurser med tilknytning til KS og DS som har blitt 
intervjuet i forbindelse med evalueringsarbeidet. 
 
I forbindelse med risikovurderingen deltok avdelingssjef HMS Henning Brueland i arbeidet. 
 
Utredningen bygger på: 

 Momenter fremkommet i prosjektgruppemøtene, herunder ny risikovurdering 
 Momenter fremkommet gjennom intervjuer med ressurser ved de to sykehusene, 

prehospital tjeneste og fastlege 
 Analyse av data fra de to sykehusene, prehospital tjeneste (PHT)og SSB 
 Relevant litteratur 

 

1.2.3 Arbeidsplan 

Evalueringsarbeidet er gjennomført i perioden fra september – desember 2017. 
Prosjektgruppen har i denne perioden gjennomført fem arbeidsmøter. Fire av møtene har vært 
halvdagsmøter, ett møte ble gjennomført via telefon/lync. Mellom møtene har prosjektgruppen 
fått tilsendt oppdaterte rapportutkast. Prosjektleder presiserte innledningsvis at utkastene var 
arbeidsdokumenter til bruk i gruppen og skulle ikke deles med andre. Fagpersonene som har 
vært med i prosjektgruppen har prioritert deltakelse i møtene. I de tilfellene noen har meldt 
forfall, har deres innspill blitt mottatt via epost. Disse skriftlige innspillene har blitt delt med 
hele prosjektgruppen.  
 
Prosjektgruppen mener at tiden til gjennomføring av evalueringen har vært kort. Til tross for 
dette, er gruppens generelle oppfatning at evalueringsprosessen har vært god. De data som er 
hentet frem og analysert er relevante for saken, og har gitt et riktig grunnlag for å gjøre de 
vurderinger mandatet etterspør. Vurderingsunderlaget og de konklusjoner man er kommet frem 
til, er grundig drøftet i prosjektgruppen.     
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2 Bakgrunn 

2.1 Nasjonal helse og sykehusplan 

Nasjonal helse og sykehusplan (2016-2019) slår fast at oppgavefordeling mellom sykehus er 
nødvendig for å øke kvaliteten på behandlingen. I en situasjon hvor personell og kompetanse er 
begrensende faktorer, kan oppgavedeling bidra til at den samlede kapasiteten blir bedre 
utnyttet. Regjeringen mener at noen akutte og spesialiserte funksjoner krever et større 
befolkningsgrunnlag enn enkelte sykehus har i dag. 
 
Målet er å legge til rette for at pasientene får den samme trygge og gode behandlingen, uansett 
hvilket sykehus de blir behandlet ved. Pasienter som blir akutt syke, skal føle seg trygge på å få 
rask, god og kompetent hjelp, selv om dette ikke alltid skjer ved nærmeste sykehus. 
 
Regjeringen vil at det fortsatt skal være planlagt kirurgi på lokalsykehusene. Men det kirurgiske 
tilbudet må være tilpasset behovet, både lokalt og for de sykdommene der det er lange 
ventelister nasjonalt. Planlagt kirurgi må fordeles bedre mellom sykehusene. Kirurgene på 
lokalsykehus må ha en kompetanse som er tilpasset den aktiviteten som skal foregå på dagtid. 
Utdannelsen i kirurgi er under omlegging, og man ser for seg at det akutt kirurgiske tilbudet må 
dekkes av magetarmkirurger på den ene siden og ortopeder på den andre. Det vil ikke være 
mulig å opprettholde et bredt akuttkirurgisk tilbud basert på en vaktordning med 6–8 
magetarmkirurger på alle norske sykehus i årene som kommer. 
 
Utfordringene med spesialisering av kirurgien og små pasientvolum ved mindre sykehus har 
vært kjent i mange år, og har vært utredet flere ganger, blant annet i NOU 1998: 9 Hvis det haster, 
og i rapporten Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede fra 2007, levert av 
en arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Begge disse utredningene foreslo 
en differensiering av akuttfunksjonene ved sykehusene, slik at de minste sykehusene skulle ha 
akuttfunksjon i indremedisin, men ikke i kirurgi. Begge utredningene anbefalte at en 
indremedisinsk akuttfunksjon måtte støttes av akuttfunksjon i anestesi. 
 
I forbindelse med arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan har to faglige 
rådgivningsgrupper uttalt seg om det framtidige akuttilbudet i sykehus. Begge gruppene har 
anbefalt en samling av det akuttkirurgiske tilbudet ved færre sykehus. Begge gruppene støttet at 
mindre sykehus kunne ha akuttfunksjon i indremedisin. 
 
Gruppene anbefalte at sykehus med akuttkirurgisk funksjon bør ha et opptaksområde på minst 
80–100 000 innbyggere. Anbefalingen er basert på det en vet om forholdet mellom volum og 
kvalitet, kunnskap om den faktiske akuttkirurgiske aktiviteten ved sykehus av ulik størrelse, og 
gruppemedlemmenes egne erfaringer. En nedre grense for opptaksområdet for akuttkirurgi på 
100 000 innbyggere vil berøre så mange som 35 av 51 akuttsykehus. Med bakgrunn i dagens 
sykehusstruktur foreslås derfor en veiledende grense for akuttkirurgi på 60–80 000 innbyggere. 
Det er forslått et spenn og ikke en absolutt grense fordi det alltid vil måtte gjøres 
skjønnsmessige vurderinger. Det bør for eksempel stilles høyere krav til opptaksområde for et 
sykehus med kort avstand til nærmeste større akuttsykehus enn til et sykehus der avstanden er 
stor. I enkelte deler av landet vil forhold som klima, kommunikasjon / transport og avstand til 
nærmeste større akuttsykehus innebære at akuttkirurgi må opprettholdes, selv om 
opptaksområdet er under 60–80 000 innbyggere. 
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I henhold til nasjonal helse- og sykehusplan skal KS være et akuttsykehus. Planen sier at 
”Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, 
beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser”. Det er 
ikke entydig definert i planen hva ”beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og 
håndtering av akutte hendelser” innebærer i praksis. Krav og forsøk på definisjoner knyttet til 
disse forhold omtales senere i rapporten (se 4.3.3).  
 
Helse- og omsorgskomiteens sier i sin innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan2, at 
«Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de 
regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket 
til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle 
kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene». 
 
I den samme innstillingen er det også fremmet at «Stortinget ber regjeringen gjennom 
foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at de regionale helseforetakene utreder ulike 
modeller for kirurgisk akuttberedskap ved akuttsykehusene, herunder alternative vaktordninger, 
rotasjonsordninger og eventuelt med samarbeid mellom sykehus, der dette er mulig – med tanke på 
å ivareta akuttberedskapen ved det enkelte sykehus gjennom best mulig utnyttelse av de samlede 
kirurgiske ressurser.»  
 

2.2 Strategiske føringer i Vestre Viken 

Strategi 2025 beskriver at Vestre Vikens hovedmål er å «Tilby likeverdige helsetjenester av høy 
kvalitet til befolkningen». Det er videre beskrevet åtte hovedstrategier som skal legge grunnlag 
for å realisere dette målet. «Styrke og samle akuttfunksjoner og fødetilbud» er en av disse 
hovedstrategiene.  
 
Ved utarbeidelse av Strategi 2025 ble Nasjonal helse- og omsorgsplan fra juni 2011 lagt til 
grunn. Denne beskrev mulighet for en tilpasning av akutt- og fødetilbud i forhold til 
befolkningsstørrelse i opptaksområdet, avstander og kommunikasjon. Planen beskrev at 
lokalsykehus med akuttfunksjon minimum måtte ha indremedisinsk akuttfunksjon, og at 
kommuner og helseforetak måtte se sykehusenes akuttfunksjoner, lokalisering av 
ambulansetjenesten og kommunal legevakt i sammenheng, for å sikre god tilgjengelighet til 
akutte tjenester. 
 
På bakgrunn av utredning gjennomført i 2011, ble det i Strategi 2025 vedtatt å samle kirurgisk 
akuttilbud (generell kirurgi, bløtdelskirurgi) for KS og DS i Drammen. Planlagt operativ 
virksomhet skulle fortsette begge steder. Begrunnelsen var at utviklingen i det kirurgiske faget 
ville gjøre det krevende å rekruttere spesialister i generell kirurgi i årene fremover, og at DS ville 
ha robuste vaktordninger innen mage-tarm kirurgi, urologi og karkirurgi. Den økte 
reiseavstanden for de berørte pasientene og økningen i transportbehov ble vurdert som 
håndterbar. 
 
I konseptfasen for nytt sykehus i Drammen ble aktiviteten på DS i 2013 lagt til grunn for 
framskrivning og dimensjonering av det nye bygget. I dette lå aktivitet knyttet til akuttkirurgi for 
befolkningen i opptaksområdet til KS. Det er ikke planlagt videre overføring av aktivitet fra KS til 
det nye sykehuset i Drammen.   

                                                 
2
 Innst. 206 S (2015–2016) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-206.pdf  

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-206.pdf
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Høsten 2016 ble konseptet for nytt sykehus i Drammen revidert for å tilpasses 
planforutsetningene og redusere investeringsrammen fra 8,821 mrd til 8,200 mrd. Som en del av 
dette arbeidet ble det eksempelvis besluttet at 20 % av den elektive ortopediske virksomheten i 
Drammen (inneliggende kirurgi, dagkirurgi og poliklinikk) skal flyttes til KS.    
 
I mandatet for Utviklingsplan 2035 er det fastslått at man skal holde seg til de beslutninger som 
er stadfestet igjennom Konseptrapport for nytt sykehus i Drammen med tilhørende 
tilleggsutredninger, samt Idefaserapport for oppgradering og utvikling for sykehusene på 
Kongsberg, Ringerike og Bærum. I dette ligger at strukturen med fire somatiske sykehus, samt 
Hallingdal sjukestugu, skal opprettholdes og videreutvikles. 
 

2.3 Øvrige aktuelle føringer  

2.3.1 Utviklingstrekk for de kirurgiske fagene 

Utvikling av nye medisinske behandlingsmetoder og teknologiske løsninger kan både ha 
sentraliserende og desentraliserende effekter. Innenfor de kirurgiske fagområdene er det en økt 
spesialisering, mye med bakgrunn i den teknologiske utviklingen. For dette fagområdet har 
spesialiseringen vært en drivkraft for sentralisering av pasientbehandlingen. Det har også vært 
en utvikling innen indremedisin mot en sentralisering av spesielle oppgaver og funksjoner, men 
i dette fagområdet spiller breddekompetansen fortsatt en betydelig rolle med behov for en mer 
desentralisert tjeneste.  
 
Den største driveren i utviklingen av de kirurgiske fagene er skiftet fra «åpen» operativ 
behandling til mer mini-invasiv behandling i form av endoskopisk3, endovaskulær4 og 
laparoskopisk5 behandling med eller uten robotassistanse. Utviklingen her har nærmest vært 
eksplosiv6, og virker inn på valg av så vel akutte som elektive (planlagte) prosedyrer.  
 
Konsekvensen av denne utviklingen innen kirurgien og ikke minst pga. utviklingen man har hatt 
innen anestesiologi, er at oppholdene i sykehusene knyttet mot kirurgiske prosedyrer blir stadig 
kortere og en økende andel gjøres som dagkirurgi. De bevilgende myndigheter har tatt 
konsekvensen av dette. For å dreie den kirurgiske aktiviteten mot mer dagkirurgi, vil en stor 
andel av den dagkirurgisk aktiviteten i 2018 bli honorert på linje med korttids døgnopphold.  
 
Den faglige utviklingen innen kirurgi, med oppdeling av faget i ulike spesialiteter, er en annen 
viktig driver for sentralisering. Tidligere ble det utdannet generelle kirurger som kunne utføre et 
bredt spekter av operasjoner . Gjennom de siste 50 – 60 årene har kirurgifaget utviklet seg slik at 
man fikk en tydeligere subspesialisering med oppdeling som f.eks. i karkirurgi, urologi og mage-
tarmkirurgi (gastrokirurgi). Spesialiseringen gjør at kirurgene får spisskompetanse innenfor ett 
område, noe som øker kvaliteten på behandling og får positiv effekt på utfall for pasientene. 
Utfordringen dette skaper, er at det blir stadig færre kirurger med generell bløtdelskirurgisk 
kompetanse.     
 

                                                 
3
 Endoskop: Et endoskop er et medisinsk instrument som brukes til å undersøke kroppens hulrom 

4
 Endovaskulær behandling: Behandling av en tilstand via blodårene til organet 

5
 Laparoskopi: Kikkhull behandling 

6
 http://medicalfuturist.com/the-technological-future-of-surgery/ 
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I den nye spesialistutdannelsen som er under implementering, vil sub- eller grenspesialitetene 
bli hovedspesialiteter7. De nye forskriftene for legers spesialistutdannelse trådde i kraft fra 1. 
mars 2017 for del 1 (LIS1 – tidligere turnusleger) og vil bli fulgt opp for del 2 og 3 
(spesialistutdannelsen) 1. mars 2019. Etter 2022 vil det i prinsippet ikke bli utdannet nye 
kirurger med en fagbredde som i dag tilsvarer generell kirurgi. I de «nye» kirurgiske 
spesialitetene vil man imidlertid få en felles kunnskapsplattform på 2 år (common trunck). Den 
overordnede hensikten med det er å få en viss minimumskunnskap på tvers av det kirurgiske 
fagfeltet. Læringsmålene er ikke endelig fastlagt, men meningen er trolig at man dermed kan 
oppnå adekvat vurderingskompetanse generelt i akutte kirurgiske situasjoner. Forslaget går 
videre ut på at spesialiteten gastrokirurgi skal dekke behovet for den kirurgien som ikke dekkes 
av de tidligere øvrige grenspesialitetene og generell kirurgi. Spesialiteten generell kirurgi 
kommer trolig til å opphøre. I flere år har det også vært slik at det ikke har vært noen 
bløtkirurgisk utdannelse innen ortopedi eller ortopedisk utdannelse innen de bløtkirurgiske 
spesialiteter. Ortopeder kan således ikke settes i bløtkirurgiske vakter og vise versa. 
 
Medisinsk diagnostikk og behandling er under stadig utvikling og til dels omstrukturering. Dette 
må nødvendigvis virke inn på sykehusenes struktur og for de oppgaver de som arbeider der skal 
ha. På et generelt grunnlag må foretakene vurdere så vel kvalifikasjoner, kompetanse og 
vaktbelastning for aktuelle leger ved det enkelte sykehus på en ny måte. De tidligere skillene 
mellom spesialitetene vil endre seg, og nye arbeidsoppgaver bli aktuelle.  
 
Et moment i denne sammenheng, er at det er vedtatt å opprette en ny spesialitet i Akutt og 
mottaksmedisin (AMM) innen det indremedisinske fagområdet knyttet til akuttmottakene i 
sykehus fra 1. mars 20198. Læringsmålene er valgt på bakgrunn av faglige problemstillinger og 
utfordringer i akuttmottak og observasjonsposter, samt den kompetanse som kreves for å kunne 
delta i indremedisinske spesialistvaktlag. Hovedmålet for del 3 av denne spesialistutdannelsen 
er: «Å ha kunnskap og ferdigheter til å kunne håndtere de viktigste problemstillinger i norske 
akuttmottak og observasjonsposter». Eksempel for tilstanden akutt abdomen9: «Ha kunnskap om 
diagnostikk og initial stabilisering, samt kunne innhente relevant kompetanse ved vanlige akutte 
kirurgiske tilstander (med fokus på ”akutt abdomen”), samt akutte obstetriske og gynekologiske 
tilstander der disse er differensialdiagnoser ved sentrale symptombaserte presentasjoner. 
Behandlingen fokuserer på stabilisering (væske, smertebehandling), mens innhenting av kirurgisk 
spesialkompetanse pågår. (Delmål 6.1)» Det er videre ført opp en rekke ferdigheter som disse 
legene skal kunne håndtere både diagnostisk og terapeutisk. Noen av disse er mindre kirurgiske 
behandlinger. 
 

2.3.2 Andre liknende utredninger, føringer og erfaringer 

Erfaringer fra andre land  
Det har gjennom de siste 20-30 år vært en økende interesse og forståelse for hvordan man skal 
håndtere akutte kirurgiske pasienter. Dette har kommet til uttrykk i flere rapporter, utredninger 
og forordninger. Dette ligger også som bakgrunn for Nasjonal helse og sykehusplan. 
 
Som eksempel på dette nevnes det: 

                                                 
7
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482 

8
 https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistgodkjenning/lege/akutt-og-

mottaksmedisin 
9
 «Akutt abdomen» er et samlebegrep for en rekke diagnoser hvor pasienten har akutte magesmerter som har vart 

under en uke eller hvor smertene har blitt akutt foreverret. Slike tilstander kan være tegn på så vel 

indremedisinske lidelser (f.eks. en tarminfeksjon) eller en blindtarmbetennelse (en kirurgisk lidelse) 
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 Danske retningslinjer for akutt kirurgi: Den danske Sundhetsstyrelsens 

spesialveiledninger for kirurgi (juni 2017)10  
 Sykehusstruktur i Norden: En utredning foretatt av SINTEF vedrørende 

sykehusstrukturen i Norden11 
 Sykehusstruktur og kirurgi i Scotland: Et arbeid i 2016 foretatt av en komite utgått fra 

«The Royal College of Surgeons of Edinburgh»12  
 

Kort oppsummert peker disse utredningene på følgende forhold: 
 

 Det er viktig at så vel elektive (planlagte) som akutte funksjoner i kirurgi ivaretas på 
samme sykehus. Sykehusene som skal behandle akutte tilfeller trenger et stort 
nedslagsfelt. Dette sikrer et aktivitetsnivå som gir grunnlag for fagpersonellets 
kompetanse og erfaring. Samtidig betyr det at man utnytter den (knappe) ressursen som 
de spesialiserte kirurgene representerer, på en best mulig måte.  

 Pasienter som kommer inn på sykehus med lite nedslagsfelt, bør raskt overføres til et 
sykehus med bredere funksjoner om det ansees nødvendig. 

 Nedslagsfeltene til akutt sykehusene blir stadig større.  
 Rekrutteringen av kirurger til mindre sykehus blir stadig vanskeligere til tross for en 

rekke supplerende og støttende tiltak som rotasjonsordninger mv. 
 
Både for den akutte kirurgien og den grenspesialiserte spiller fag- og teknologiutviklingen, samt 
erkjennelsen av sammenhengen mellom aktivitetsvolum og utfall for pasientene, sterkt inn. Det 
siste er lettere å påvise for noen deler av kirurgien enn andre, men summen av disse faktorene 
er en kraftig driver i sentraliseringen av den kirurgiske virksomheten.  
 
Pasientvolum for sykehuset, så vel som for den enkelte kirurg, har vært diskutert mye. 
Diskusjonen i internasjonal faglitteratur går nå ikke mellom store eller små sykehus, men 
mellom middels store og store, og med spørsmål om kirurgien skal samles enda mer. I denne 
sammenheng er det kun er et fåtall norske sykehus som vurderes som store (se 
Sykehusstrukturen i Norge). I internasjonale studier ligger grensen mellom små og middels 
store sykehus på et befolkningsgrunnlag på ca 90-100 000. Det foregår en studie (Clinical effect 
of surgical volume)13 som skal belyse hvilke utfall andre forhold ut over volum kan ha, når disse 
trekkes inn i en totalvurdering. Her kartlegges m.a. effekten av protokollers betydning, 
erfaringsutveksling og hospitering, registre, psykososiale faktorer som nærhet til sine 
pårørende, menneskelighet, omsorg o.l. Resultatene foreligger ikke enda. 
 
Motargumenter mot samling av akuttkirurgien i større enheter, har blant annet dreiet seg om 
tidsperspektivet dvs. at den tiden det tar fra debut av en tilstand til man kommer til diagnostikk 
og/eller behandling. Det hevdes at det kan gå ut over liv og helse dersom denne tiden blir for 
lang. Traumesystemet i Norge, som nå er under implementering i alle RHF-ene, legger opp til en 
rask overføring til relativt få traumesentra for at pasientene skal få optimal behandling14. Dette 
er allerede gjennomført i Vestre Viken, med traumemottak ved DS eller direkte overføring til 
OUS dersom man prehospitalt mener at det er rett.  

                                                 
10

 https://www.sst.dk/da/planlaegning/specialeplanlaegning/gaeldende-

specialeplan/~/media/2D1B753D197843B98F404C775D2A0831.ashx 
11

 SINTEF A19615: Spesialisthelsetjenesten i Norden. Prosjektnr 60H179. 2011-09-01 
12

 https://iss.rcsed.ac.uk/media/20223/rural-surgery-web.pdf 
13

 N Engl J Med 374;14 nejm.org April 7, 2016 
14

 http://traumatologi.no/traumesystem/ 
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Tilsvarende gjelder for akutte kirurgiske sykdommer. Det er gjort en rekke utredninger knyttet 
mot hvor raskt man trenger å operere pasienter med akutt oppståtte lidelser. Det viktigste er 
trolig god diagnostikk, da bare ca 25 % av akutte kirurgiske pasienter trenger operativ 
behandling. Studier og konsensusmøter viser dessuten at kun et meget lite antall trenger svært 
rask behandling (Se: Good practice in management of emergency surgery: a litterature review)15. 
De som virkelig trenger rask behandling bør få det i spesialiserte kirurgiske enheter. Det har 
større betydning for pasientene å bli behandlet av et spesialisert team, enn å bli behandlet på 
kortest mulig tid. Konsekvensen er blant annet at man kan forskyve alt som er forsvarlig fra 
natt- til dagtid. 
 

Norske forhold  
Det er flere norske sykehus som har omstilt seg eller er i omstilling i forhold til akuttberedskap i 
kirurgi. Tabellen nedenfor viser eksempler på sykehus uten kirurgisk vaktberedskap 24/7, men 
med andre former for beredskap.  Befolkningsgrunnlag og type akuttfunksjoner er beskrevet. 
 
Sykehus Befolkning Akuttfunksjoner 
Mosjøen 16 000 Akuttfunksjon indremedisin, skadestue (dag/kveld), 

stabiliseringsberedskap m. anestesilege og anestesi- og 
operasjonssykepleier i vakt, dagkirurgi med mulighet for 
overnatting,  

Nordfjord 25 000 Akuttfunksjon indremedisin 
Skadepoliklinikk, dagkirurgi, indremedisin 

Lærdal 20 000 Ingen kirurgisk vaktberedskap. Ortoped og indremedisiner 
tilgjengelig. 

Elverum 50 000 Akuttfunksjon indremedisin. Ingen kirurgisk vaktberedskap. 
Ortopedisk, gynekologisk og indremedisinsk avdelinger. 

Lovisenberg 188 000 Akuttfunksjon indremedisin. Elektivt sykehus i ortopedi (og noe 
kirurgi) 

Tabell 1. Eksempel på norske sykehus uten akuttkirurgisk funksjon 
 
Ut over dette anføres følgende:  
Moss sykehus var tidligere et akutt sykehus. Dette er nå et elektivt sykehus og all akutt kirurgi 
foregår ved Sykehuset Østfold på Kalnes, som har fylkets eneste behandling av akutt kirurgi. 
Videre pågår det prosesser for at hele eller deler av den kirurgiske akuttfunksjonen skal 
overføres til større nabosykehus ved Flekkefjord sykehus (Lister)(40 000 innbyggere)16, Narvik 
sykehus (30 000 innbyggere)17, Lofoten sykehus (28 000 innbyggere) og Odda sykehus (12 000 
innbyggere)18. Disse føringene / vedtakene er ikke fullt implementert høsten 2017. Det har vært 
og er fremdeles uenighet knyttet til vedtakene.  
  

                                                 
15

 https://www2.health.vic.gov.au/getfile//?sc_itemid=%7B1705EA38-5544-4CA9-BA72-91F9121C7C35%7D 
16

 I styresak 013-2017 (Styret i Helse Sørlandet) ble det bestemt avvikling av akutt kirurgi, men styret i Helse 

Sør Øst RHF (sak029-2017) besluttet at endringer ved sykehuset i Flekkefjord samordnes med Sørlandet 

sykehus sitt videre arbeid med en samlet og helhetlig utviklingsplan fram mot 1.mars 2018. 
17

 Foretaksmøte i Helse Nord RHF 24/4-17 stadfester at Narvik sykehus ikke skal ha akutt kirurgi på døgnbasis 

(http://docplayer.me/48734879-Protokoll-fra-foretaksmote-i-helse-nord-rhf-oppfolging-av-nasjonal-helseog-sykehusplan-

avklaring-av-akuttfunksjoner.html) 
18

 Styresak 15/2017 (Helse Fonna) og 41/2017 (Helse Vest) har fattet vedtak som er støttet av HOD 
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3 Akuttkirurgisk tilbud før og etter samling i Drammen 
 
KS er lokalsykehus for kommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Kongsberg og Øvre Eiker. DS 
er lokalsykehus for Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Hurum. DS har også 
områdefunksjon for en rekke fagområder for hele befolkningen i VV sitt opptaksområde.    
 
VV ble etablert i 2009, og fra starten av 2010 organisert med klinikker på tvers av geografiske 
lokasjoner. Første del av 2010 ble benyttet til en avklaring omkring intern organisering, og fra 
1.5.10 ble den nye tverrgående organisasjonsstrukturen fastlagt. De kirurgiske enhetene på 
Kongsberg og Drammen inngikk da i en felles kirurgisk avdeling. Denne organisering opphørte, 
da man etablerte de fire somatiske sykehusene som hver sin klinikk for å ivareta stedlig ledelse. 

3.1 Situasjonsbeskrivelse Kongsberg sykehus 

3.1.1 Situasjon før samling av akuttkirurgi i Drammen 

Det hadde over flere år vært en vanskelig driftssituasjon ved kirurgisk avdeling på KS, spesielt i 
forhold til å rekruttere kvalifiserte generelle kirurger. KS hadde tre hjemler for kirurgiske 
overleger og to hjemler for leger i spesialisering. I de siste årene varierte det mellom en og tre 
fast ansatte overleger, vanligvis kun to. I siste halvdel av 2011 var det kun én fast ansatt overlege 
ved avdelingen. De resterende vaktene ble dekket av svenske vikarer som arbeidet på ukesbasis. 
Vikarordning ble vurdert til å fungere bra, men løsningen ga et sårbart faglig miljø, og det var 
utfordring for driften at man ikke hadde fast ansatte leger som bidro til kontinuitet.  
 
Det ble forsøkt rekruttert nye spesialister innen generell kirurgi, uten at man lyktes med dette. 
Usikkerhet omkring fremtidig drift ved Kirurgisk avdeling, KS forverret muligens rekrutterings-
situasjonen. På samme tid medførte endringer i vaktordninger og begrenset 
utdanningskapasitet innen kirurgi at det generelt var mangel på ferdig utdannende spesialister i 
Norge.   
 
Som konsekvens av denne driftssituasjonen ble det utredet mulige endringer i akuttfunksjonen 
innen generell kirurgi (bløtdelskirurgi) ved KS. Basert på medisinskfaglige vurderinger ble det 
anbefalt at akuttberedskapen innenfor bløtdelskirurgi for befolkningen i opptaksområdene til 
KS og DS skulle samles i Drammen.  
 

3.1.2 Situasjon etter samling av akuttkirurgi i Drammen 

Samling av akutt bløtdelskirurgi for sykehusene i Kongsberg og Drammen ble vedtatt i styresak 
115/2011. Det ble deretter nedsatt en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra Kongsberg 
og Drammen med oppgave å utarbeide en helhetlig implementeringsplan for samling av 
akuttberedskapen for bløtdelskirurgi i Drammen, samt for den videre elektive kirurgiske driften 
ved KS. 
 
De største endringene i forhold til tidligere praksis omfattet: 
 

 Elektiv (planlagt) bløtdelskirurgisk virksomhet ved KS skulle være i form av poliklinikk 
og dagkirurgi 

 Alle kirurgiske pasienter med behov for innleggelse som øyeblikkelig hjelp skulle 
innlegges ved kirurgisk avdeling, DS. Dette gjaldt hele døgnet. 

 Kirurgisk avdeling ved KS skulle motta elektive pasienter til innleggelse / dagkirurgisk 
behandling 
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 De polikliniske pasientene som hadde behov for akutt kirurgisk vurdering, skulle mottas 
innenfor vanlig dagtid på kirurgisk poliklinikk KS 

 
Sykehusene i Drammen og på Kongsberg utarbeidet retningslinjer/prosedyrer for å sikre at alle 
pasienter skulle få en faglig forsvarlig behandling. Det ble gitt kriterier for innleggelse av 
pasienter ved KS når akuttkirurgisk beredskap opphørte. KS videreførte akuttfunksjoner innen 
indremedisin, ortopedi, gynekologi og føde/barsel, men med noen endringer. Enkelte 
spesifiserte pasientgrupper innenfor disse fagområdene som tidligere hadde blitt behandlet ved 
KS, skulle nå gå direkte til DS. Eksempelvis gjelder dette pasienter med større blødninger fra 
mage-tarm kanalen, fødende med tidligere keisersnitt, kjente sammenvoksinger og tidligere 
alvorlig blødning eller risiko for dette, samt ikke gravide kvinner med akutte magesmerter.  
Det ble etablert en ordning med utrykningsvakt fra DS vesentlig knyttet mot intensiv, KS. Denne 
ble offisielt avviklet tidlig 201319. 
 
Den kirurgiske sengeposten på KS ble redusert med fem senger. To overleger ble videreført på 
KS for å drive kirurgi på dagtid. Behovet for å leie inn kirurger falt bort da vaktordningen på KS 
ble avviklet. I april 2013 sluttet de to kirurgene som hadde hatt fast ansettelse på KS, og 
sykehuset har deretter ikke hatt egne ansatte kirurger. Kirurger fra DS står for den 
dagkirurgiske aktiviteten på KS. Ordningen er på frivillig basis for den enkelte lege. I hht til 
avtale skal kirurg (enten gastrokirurg, urolog eller karkirurg) være til stede på KS på dagtid alle 
ukedager i høyaktivitetsperioder.  Pga. utfordringer med bemanningen innen gastrokirurgi, DS, 
ble deler av avtalen avsluttet i mai 2013. En ny avtale ble inngått i 2014, og omhandlet kun 
gastrokirurgi. Pasientgrunnlaget omfatter pasienter fra KS sitt opptaksområde, samt at det kan 
tilrettelegges for pasienter fra DS opptaksområde, dersom det er behov for det. Pasienter med 
urologiske og karkirurgiske lidelser har man fortsatt behandlingen av som tidligere. Se også pkt 
4.6.1. 
 
Den dagkirurgiske aktiviteten på KS vurderes som velfungerende, med god pasientbehandling 
og høy effektivitet. Tidvis kan det oppstå utfordringer med tilstedeværelse av kirurg pga. 
sykdom eller turnover. Når dette skjer, må operasjoner utsettes, noe som medfører dårligere 
utnyttelse av de øvrige ressursene ved poliklinikken og i den dagkirurgiske virksomheten.   
 
Samlingen av akuttkirurgi i Drammen var en omdiskutert endring fra medarbeiderne på KS sitt 
ståsted. For de som jobber på KS har perioden etter omstillingen vært krevende. Dette knyttes 
spesielt til håndteringen av pasienter i grenseland mellom medisin og kirurgi, og 
operasjonalisering av retningslinjene i det daglige samarbeidet mellom KS og DS.   
 
Etter samlingen av akuttkirurgi er det imidlertid gjennomført en rekke tiltak for å ivareta og 
heve kvaliteten på tjenestene ved KS. Eksempelvis har anestesileger fått økt kompetanse på 
prosedyrer som tidligere ble håndtert av sykehusets kirurger. Videre skal legene fra DS som 
drifter dagkirurgi ved KS også være tilgjengelig for tilsyn og rådgivings virksomhet ved KS når 
de er der. 
 
Det er gjort flere tiltak for å øke kvalitet og pasientsikkerhet på sykehuset i Kongsberg generelt. 
For å sikre rask avklaring av pasienter er det i tillegg til eksisterende nødteam, også etablert et 
mottaksteam med bl.a. anestesilege og lege i spesialisering fra medisin. Teamet driver 
systematisk trening i hht BEST-prinsippene20. I 2015 ble vaktordningen ved medisinsk avdeling 

                                                 
19

 Se Styresak VV 05/2013 
20

 BEST = Bedre og systematisk teamtrening. En metodikk for samhandling mellom helsepersonell utviklet i 

forbindelse med mottak av traumer hvor prinsippene overføres til akutt behandling av andre alvorlige tilstander 
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lagt om fra å ha lege i spesialisering i passiv vakt på natt og turnuslege med tilstedevakt, til å ha 
lege i spesialisering i døgnkontinuerlig tilstedevakt.  
 

3.2 Situasjonsbeskrivelse Drammen sykehus 

3.2.1 Situasjon før samling av akuttkirurgi i Drammen 

Kirurgisk avdeling, DS hadde våren 2012 en stabil legebemanning bestående av 13 leger i 
spesialisering, åtte overleger i gastrokirurgi, fem karkirurger, samt urologer og mamma-
endokrinkirurger.  
 
Allerede før akutt bløtdelskirurgi ble flyttet fra KS bemannet avdelingen i Drammen tre 
dagkirurgiske operasjonsstuer i uken på KS. Dette ble startet opp på det tidspunktet de to 
kirurgiske enhetene var i en avdeling. Det var også ledig operasjonsstuekapasitet på 
dagkirurgisk seksjon i Drammen, men ikke mulighet til å bemanne denne fullt ut. Utnyttelse av 
kapasiteten i Kongsberg var således en vinn-vinn situasjon. 
      

3.2.2 Situasjon etter samling av akuttkirurgi i Drammen 

Fra 1.1.2012 var den overordnede organiseringen i Vestre Viken endret. På tidspunktet for 
samlingen av akuttkirurgi var KS og DS organisert i hver sin klinikk, og hadde hver sin kirurgiske 
avdeling. Siden KS var avhengig av kirurger fra DS for pasientbehandlingen, ble ordningen med 
dagkirurgisk virksomhet med leger fra Drammen videreført. 
 
Ved samling av akuttkirurgi i Drammen, vurderte man at det ikke var behov for en styrket 
legebemanning i akuttkjeden, siden endringen i aktivitetsnivå var beskjeden. Pasientvolum ble 
estimert til gjennomsnittlig et par ekstra akutte pasienter til innleggelse pr døgn. Heller ikke 
akuttmottaket eller operasjonsstuer fikk styrket bemanning i forbindelse med omstillingen. Slik 
den økonomiske situasjonen var for foretaket våren 2012 var det ikke rom for store endringer, 
men det ble etablert fem nye senger med tilhørende bemanning for å ivareta endringen i 
pasientstrøm for kirurgiske pasienter. Bemanning på Medisinsk avdeling ble ikke endret. Den 
samlede pasientstrømmen håndteres uten vesentlig overbelegg, og andel korridorpasienter har 
så langt i 2017 vært lavt.   
 
Man har fortsatt med dagkirurgisk aktivitet ved KS, og totalt har den elektive kirurgiske 
aktiviteten økt. De involverte leger anser det som en fordel å ha et skjermet dagkirurgisk løp her, 
med ansatte som bidrar til en effektiv drift og god pasientoppfølging.  
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4 Evalueringsgrunnlag 

4.1 Pasientstrømmer før og etter samling av akuttkirurgi i Drammen 

Det er hentet frem aktivitetsdata både fra DIPS og NPR for å beskrive pasientstrømmene før og 
etter sammenslåingen av akuttkirurgien i Drammen. Resultatene presenteres i sin helhet i et 
tillegg til denne rapporten, mens hovedfunnene refereres her.  
 

4.1.1 Akutte kirurgiske innleggelser  

Akutte kirurgiske innleggelser fra kommunene i Kongsbergområdet i 2011 fordelte seg med ca 
2/3 til KS (68 %) og 1/3 til DS (32 %). Totalt ble det i 2011 lagt direkte inn 962 pasienter med 
akutte lidelser i de kirurgiske avdelinger. Akutte innleggelser ved DS steg fra 2011 til 2013 med 
470 (fra 304 til 774). Samlet akutte innleggelser (KS og DS) gikk ned fra 2011 til 2013 med 32 %, 
men har siden ligget vel 20 % under 2011 nivået. Total nedgang (akutte innleggelser og 
overflyttinger) var på 31 % (Tabell A-1). 
 
I perioden 2014 til 2016 var det årlig ca 750 akutte innleggelser fra KS opptaksområde på 
Kirurgisk avdeling på DS. (Tabell A-3). Samlet for hele tidsperioden vises akutte innleggelser i de 
kirurgiske avdelingene ved de to sykehusene i figur 1.  
 

 
Figur 1. Antall akutte kirurgiske innleggelser pr år i DS og KS fra Kongsbergregionen 
 
I forbindelse med omleggingen fikk man en netto nedgang på omlag 150 innleggelser per år. Det 
kan være flere årsaker til dette. Det kan være noe usikkerhet knyttet til data fra 2011 på KS fordi 
registreringspraksis i forhold til å kategorisere pasienter som hhv kirurgiske eller ortopediske 
var noe  flytende. Noen pasienter som tidligere ble behandlet ved kirurgisk avdeling ble etter 
samlingen av akuttkirurgi behandlet ved indremedisinsk avdeling. I tillegg ble man nok noe mer 
restriktive på innleggelser. Før samlingen av akuttkirurgi hadde KS høyere innleggelsesrate enn 
de større sykehusene i nasjonal sammenheng. Samtidig var det en lav andel av de akutt innlagte 
pasientene som faktiske ble operert. Kvantifisering av de enkelte postene er ikke mulig uten en 
større journalgjennomgang. 
 
Antall liggedøgn gikk ned med 948 fra 2011 til 2013 (- 18 %). Dette fordelte seg med en nedgang 
på 479 liggedøgn fra 2011 til 2012 og ytterligere ned 469 fra 2012 til 2013. (Tabell A-2). 
 
Alle innleggelser i somatiske sykehusavdelinger klassifiseres etter DRG systemet som kirurgiske, 
medisinske og andre. Av de omkring 750 årlige innleggelsene i 2014-16 ble 20-25 % klassifisert 
til å være kirurgiske DRG (Tabell A-3). Ved gjennomgang av operasjonskodene/- prosedyrene 
for disse, fremgår det at 35-40 % av alle disse trengte å bli operert av en grenspesialist. Dersom 
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de hadde kommet inn på et sykehus med kun generell akuttkirurgi, burde de ha blitt flyttet for 
operasjon på et sykehus med grenspesialister (Tabell A-4). Om man antar at samme andel av de 
som ikke ble operert også hadde behov for å bli vurdert av grenspesialister, kommer man til om 
lag samme fordeling av pasienttyngden som tidligere. Det vil si at av de 750 årlige akutte 
innleggelsene ved DS ville i underkant av 500 kunne ha blitt behandlet ved en generell kirurgisk 
avdeling og vel 250 hadde behov for innleggelse i en spesialavdeling.  
 
I tillegg til de direkte innlagte pasientene, kommer innleggelser av pasienter som primært ble 
innlagt i de medisinske avdelinger. Disse innleggelser / overføringer har gått ned fra 162 i 2011 
til 84 i 2015 (Tabell A-1). Av de som ble overført ble det i 2016 utført operative prosedyrer på 
41 pasienter (42 %). Etter gjennomgang av samtlige operative koder i 2016 for disse pasientene, 
konkluderes det med at i underkant av 50 % kunne ha vært utført ved en generell kirurgisk 
avdeling, mens de resterende normalt ville ha vært overført til en mer spesialisert avdeling.  
 
Fem av de overførte pasientene døde, men det er intet som tyder på at noen av dem ville ha hatt 
en annen utgang om de hadde fått kirurgisk behandling lokalt. 
 
4.1.2 Total operativ aktivitet ved de kirurgiske avdelingene  

Samtlige elektive og akutte kirurgiske prosedyrer foretatt ved KS og DS for årene 2011, 2015 og 
2016 (Tabell B-1) er analysert. Analysegrunnlaget er hentet fra operasjonsplanleggingsmodulen 
i DIPS. Det har vært en aktivitetsøkning ved KS på 28 % fra 2011 til 2016 målt i antall inngrep. 
Aktiviteten har dreiet seg fra heldøgns omsorgsnivå til dagkirurgisk behandling.  
 
Analyse av kirurgisk aktivitet ved KS i 2011 viser at det ble gjennomsnittlig foretatt ett akutt 
inngrep hvert 4-5 døgn. Hovedandelen av inngrepene var fjerning av blindtarm (20 inngrep, dvs 
ett hver 2-3 uke). 
 

4.2 Befolkningsgrunnlag, avstand og prehospitale tjenester 

4.2.1 Befolkningsgrunnlag 

Kongsbergregionen omfatter fem kommuner. Øvre Eiker og Kongsberg er de to største, med 
henholdsvis 35 % og 50 % av befolkningen. De resterende 15 % er bosatt i Flesberg, Rollag og 
Nore og Uvdal. Folketallet øker mest i Øvre Eiker, mens de tre minste kommunene går ned i 
folketall. Samlet bor det ca 53.000 mennesker i sykehusets opptaksområde.  
 
I tillegg kommer befolkningen som reiser til og oppholder seg i opptaksområdet over kortere 
eller lengre tid. Kommunene som sogner til sykehuset er blant landets aller største 
hyttekommuner, med til sammen ca. 15 000 hytter og 773 000 gjestedøgn årlig. Store 
alpinanlegg i flere av kommunene, inklusive Kongsberg, trekker dessuten mange tusen 
tilreisende i tillegg til hyttebeboerne.  
 
Kongsberg er Norges tredje største industrikommune og byens virksomheter har daglig ca 4 000 
som pendler hit på jobb. I tillegg får virksomhetene årlig besøk av rundt 65 000 representanter 
fra kunder, leverandører og ansatte fra andre steder.  
 
Distriktsstaben til Heimevernet i Telemark og Buskerud HV-03 er lokalisert i Heistadmoen leir 
utenfor Kongsberg. Heistadmoen skyte- og øvingsfelt og Hengsvann skyte- og øvingsfelt 
administreres fra Heistadmoen, og disse blir årlig benyttet av 70 - 100 000 soldater. 
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Det er imidlertid få av de tilreisende som benytter seg av eller har behov for det akuttkirurgiske 
tilbudet i opptaksområdet til KS. De tilreisende har noe påvirkning på den ortopediske 
virksomheten ved KS. 
 
4.2.2 Reiseavstand 

Avstandene fra Kongsberg til DS er på vel 40 km som tilsvarer ca 30-40 minutter med vanlig 
kjøring. Reiseavstandene er sammenlignet med andre kommuner i Helse Sør-Øst21.  I 79 av disse 
har befolkningen lenger avstand til nærmeste sykehus med akuttkirurgisk beredskap, enn det 
befolkningen i Kongsberg har. Nore og Uvdal har 140 km til Drammen. 12 kommuner i Helse 
Sør-Øst har lengre avstand til nærmeste akuttsykehus. For nærmere oversikt, se vedlegg kapittel 
C (Tabell C-1, C-2 og C-3). For befolkningen i Øvre Eiker er avstanden den samme til hhv 
Drammen sykehus og Kongsberg sykehus22. I perioden fra 2014 – 2016 kom mellom 42 % og 46 
% av de akuttkirurgiske pasientene fra KS opptaksområde herfra (se tabell A-3). Disse fikk altså 
ikke lenger reisevei etter samlingen av akuttkirurgi.  
 
Oppsummert betyr det at ca 55 % av de akuttkirurgiske pasientene fra KS opptaksområde fikk 
ca en halv time lenger reisetid og 45 % uforandret etter samlingen av akuttkirurgien i Drammen.  
 

4.2.3 Prehospitale tjenester 

Vestre Viken driver ambulansetjenesten i Buskerud fylke, samt i tre utenforliggende kommuner. 
Kjerneoppgavene er beredskap, utrykning, observasjon, transport og behandling av akutt syke 
og skadde personer. Ambulansetjenesten har også ansvar for planlagt transport av pasienter 
som trenger medisinsk behandling, omsorg eller som må ligge under transport. 
 
Ambulansetjenesten er organisert i tre distrikter. I Distrikt 1 ligger bl.a. Øvre Eiker 
(ambulansestasjon Hokksund) og i Distrikt 3 de øvrige kommunene i Kongsbergregionen med 
ambulansestasjoner i Kongsberg, Veggli, Prestfoss og Rødberg. 
 

                                                 
21

 Totalt 173 kommuner 
22

 Om interkommunal legevakt legges til Kongsberg i 2018, blir avstanden her lenger for de som ligger sør for 

Kongsberg og ditto kortere nordfor om pasientene innlegges fra legevakten 
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Figur 2.  Opptaksområder for sykehusene i Vestre Viken med angivelse av steder med 
pasientbehandling, samt ambulansestasjoner 
 
Det er en betydelig aktivitetsøkning ved alle stasjonene fra 2011 til 2016. Antall oppdrag på de 
ulike stasjonene har økt med mellom 39 % og 100 %. Som en konsekvens av dette har man i 
økende utstrekning benyttet beredskapsforflytting og flåtestyring for å sørge for best mulig 
beredskap og dekke transportbehovet ved de ulike stasjonene. Det ble registrert 58 slike 
forflyttinger i 2011. Dette har økt til 842 i 2016. Største forflytting skjer mot Kongsberg.  Det er 
imidlertid ikke grunnlag for å si at det er økt kjøretid for akutt kirurgiske pasienter som skal 
transporteres til Drammen som er hoveddriveren for denne endringen. 
 
I vedlegg D er det vist kvalitetsindikatorer knyttet mot ambulansetjenesten i disse distriktene. 
Anbefalte nasjonale kriterier er at 90 % av alle ambulanseoppdrag skal være fremme hos 
pasienten på under 12 minutter i tettbygde strøk og under 25 minutter i grisgrendte. Ingen 
fylker i Norge har oppnådd dette enda. I kommunene knyttet til KS er mellom 66 % og 82 % av 
de akutte utrykningene fremme innefor de anbefalte tidskriteriene. Dette tilsvarer høyt 
landsgjennomsnitt. Median responstid i 2016 er på knappe 9 til vel 24 minutter for de 5 
kommunene. Sammenlignet med 2011 har denne tiden gått ned i fire av dem (Se vedlegg D, 
tabell D-1). Ut fra disse måleparameterne ligger kommunene i Kongsbergregionen godt an.  
 
Selv om det er en vesentlig økning i antall akutte ambulanseoppdrag i perioden fra 2011 til 
2016, viser målingene på responstid at det kun er skjedd marginale forandringer i forhold til 
hvor lang tid det går fra ambulanse blir kalt ut til den er fremme hos pasienten. For majoriteten 
av responstidsmålingene har det også vært en positiv utvikling i perioden.  
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4.3 Kvalitet og pasientsikkerhet 

For pasientene er noe av det mest essensielle i utredning og behandling at man får dette på en 
adekvat måte og til rett tid. Dette skal gjennomføres med god kvalitet, god ressursutnyttelse og 
med minimale avvik gjennom hele pasientforløpet. Det er ikke alltid at pasientene kommer i rett 
behandlingslinje umiddelbart. Om ikke, må de få en rask og god vurdering, samt gis nødvendig 
stabilisering før de videresendes til rett behandlingsnivå. Noen pasienter kan være vanskeligere 
å diagnostisere enn andre, gjerne på grunn av vage og uklare symptomer. Disse pasientene 
krever høy kompetanse og erfaring for at man ikke skal miste tid eller gjøre feildiagnostikk. I 
evalueringsarbeidet er dette fremkommet som et sentralt problem. Nedenfor er dette omtalt på 
generelt grunnlag i forhold til vurderings- og stabiliseringskompetanse, og med henvisning til 
aktuelle problemstillinger beskrevet som gråsonepasienter.  
 

4.3.1 Kvalitet i Vestre Viken og på Kongsberg sykehus 

Folkehelseinstituttet følger opp nasjonale målinger av ulike kvalitetsindikator for helseforetak 
og regionale helseforetak. Resultatene publiseres blant annet på www.helsenorge.no. En 
kvalitetsindikator gir en indikasjon på kvalitet, men er ikke et direkte mål på kvalitet. Man må 
derfor være forsiktig med å dra bastante slutninger, og spesielt gjelder dette for små enheter 
hvor man med små tallvariasjoner kan få store prosentvise svingninger.  
 
I Vedlegg I er resultater fra Vestre Viken trukket fram for et sett av de nasjonale 
kvalitetsindikatorene. Her fremgår det blant annet at kvalitetsindikatoren for 30 dagers 
overlevelse etter innleggelse er blitt noe bedre i Vestre Viken enn landsgjennomsnittet. Hverken 
DS eller KS skiller seg ut fra de øvrige i HF-et på noen av målepunktene.   
 
Trombolysebehandling er en av de nye og viktige behandlingene ved hjerneinfarkt (hjerneslag).  
Data for de aktuelle sykehusene viser at de er på linje med de øvrige i landet. 
 
Ved siste måling av forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, hadde KS 
angivelig ingen sykehusassosierte infeksjoner. Ved kvalitetssikring ble det konkludert at 
sykehuset rapporterte rett, tallene var små, men det var ingen grunn til å anta feilrapportering. 
 
Med dette som bakgrunn konkluderer man med at kvaliteten ved de respektive sykehus generelt 
er tilfredsstillende, ut fra de relativt grove kvalitetsparameterne som måles. 
 

4.3.2 Innmeldte avvik relatert til akuttkirurgi 

Vestre Viken benytter seg av avvikssystemet Synergi. Herfra er det hentet ut 15 relevante saker 
som har vært fremmet for Helsetilsynet og/eller behandlet i kvalitetsutvalgene ved de to 
sykehusene. I Vedlegg G er det gjort en oppsummering og vurdering av disse 15 sakene hvorav 
fem var fra 2012, seks fra 2013, en fra 2015 og tre fra 2016.  
 
Hovedtyngden av sakene er altså fra den initiale fasen etter samlingen av akuttkirurgien. Disse 
ble behandlet i evalueringsmøter som ble avholdt etter sammenslåingen av akuttkirurgien. 
Evalueringsmøtene foregikk fra 15.6.2012 til 30.1.2014, totalt 8 møter. Basert på erfaringer fra 
avvikssakene ble det iverksatte ulike tiltak for å unngå fremtidige hendelser.  
 
To av sakene fra 2016 er ferdigbehandlet av Helsetilsynet og avdekker ingen feilbehandling eller 
feil håndtering. En av sakene fra 2012 ble meldt videre til Kunnskapssenteret, men er ikke 
konkret behandlet der. Saken er fulgt opp med kompenserende tiltak internt. En av sakene fra 
2016 er en tragisk hendelse der en livløs person ble tatt imot på Kongsberg sykehus. Denne 
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pasienten kunne ikke ha blitt reddet uansett hvilket sykehus den hadde kommet inn på.  Etter 
prosjektleders vurdering har samling av akuttkirurgi på DS ikke hatt betydning for utfallet av 
disse fire sakene.  
 
De resterende 11 sakene synes å ha som felles trekk mangelfull forståelse og oppfølging av 
prosedyrer etter sammenslåingen av akuttkirurgien for så vel KS som DS. Så langt man kan 
bedømme har disse avvikene ikke ført til noen alvorlige hendelser eller komplikasjoner for de 
aktuelle pasientene. 
 

4.3.3 Vurderings- og stabiliseringskompetanse 

I Nasjonal helse og sykehusplan beskrives at akuttsykehus på det nivået KS er, skal ha 
«beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser». Disse 
begrepene kom inn i debatten om akuttsykehusene uten nærmere dokumentasjon på hva de 
innebar. Noen har imidlertid definert de som observasjon, kartlegging og analyse av 
pasientsituasjoner for å definere behov for helsehjelp, iverksetting og koordinering av 
nødvendige tiltak basert på en kunnskapsbasert praksis. 
 
Ordet «stabilisering» brukes i ulike sammenhenger og oppfattes muligens som selvforklarende.  
 
Sentralt i de to nevnte begrepene er kompetansebegrepet. Kompetanse kan sees på som en 
kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og oppførsel brukt til å forbedre ytelse, eller evne til å 
utføre en gitt rolle. Dette kan igjen deles i faglig kompetanse som utvikles gjennom utdanning og 
erfaring (realkompetanse), og personlig kompetanse som uttrykkes gjennom den måten 
kunnskaper og ferdigheter brukes på. 
 
Vurderings- og stabiliseringskompetanse bygger således på ett sett med kunnskap og erfaringer 
som man har ervervet seg og som man bruker i en aktuell situasjon. I den medisinske verden 
kan slike aktuelle situasjoner strekke seg fra tilnærmet dagligdagse oppgaver til livskritiske 
situasjoner. Dette er imidlertid ikke noe en person nødvendigvis skal stå alene om. Begrepene 
har en personlig komponent, men også en systemkomponent knyttet mot det organisatoriske 
systemet man er i.  
 
Det er grunnleggende at innbyggerne får tilnærmet den samme medisinske standard og omsorg 
uavhengig av hvor de bor. En avdeling som skal utøve akutt utredning og behandling på døgn- og 
årsbasis, må ha en team- og beslutningsstruktur der de som er involvert i pasientbehandlingen 
kan ta de rette avgjørelser med henblikk på å enten behandle pasienten umiddelbart på det 
sykehuset den er kommet inn på, eller bestemme seg for å overføre pasienten til et annet 
sykehus med annen kompetanse. Dette må kunne håndteres uansett hvilken tid på døgnet en 
hendelse inntreffer. Det krever også at man har et system for god kommunikasjon og støtte 
mellom sykehusene. Jo lenger avstanden er til et større sykehus, og jo vanskeligere 
transportforholdene mellom disse to er, desto større kompetanse kreves det på det mindre 
akutt-sykehuset. 
 
For å håndtere traumer og akutte hendelser må sykehusenes samlede kompetanse være kjent 
både innenfor og utenfor sykehuset. Dette gjelder ikke minst for de som jobber på legevakt og i 
de prehospitale tjenester i deres vurdering av hvilket sykehus pasienten skal fraktes til. I dette 
kunnskapsgrunnlaget ligger også kjennskapet til kommunikasjon mellom sykehusene på så vel 
foretaks- som på regionalt nivå.  
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For å kunne være et akuttsykehus, må pasientene som legges inn der møte et sett personell som 
kan ivareta alvorlig syke og tilskadekomne i en akuttfase slik at risiko for død og alvorlig 
funksjonstap minimaliseres. For et sykehus uten komplette akuttfunksjoner, er kompetanse til å 
stabilisere kritisk dårlige pasienter sentralt. Stabilisering av disse pasientene betyr frie luftveier 
evt. respirasjonsstøtte, stoppe blødninger, optimalisere blodsirkulasjonen, stabilisere brudd, 
hindre ytterligere skjelettskader og gi nødvendig smertelindring. Formålet er å gjøre pasienten i 
stand til ytterligere behandling lokalt eller transport til annet sykehus. I vurderingen av hvor 
videre behandling skal skje, trenger man et vaktteam som ved hjelp av sykehusets infrastruktur, 
kan gjøre nødvendige diagnostiske prosedyrer (blodprøver, røntgen, ultralyd mv.). Basert på 
prøveresultater og kunnskap skal det gjøres en rask og objektiv vurdering av pasientens tilstand 
og enten startes behandling eller transportere pasienten videre.   
 
Oppsummert er det således sykehusets personale, samlede kompetanse, infrastruktur samt 
interne samhandling i helseforetaket evt. i det regionale helseforetaket, som er avgjørende for 
kvaliteten i den akutte behandlingskjeden. Med dette som bakteppe, er det fra KS sin side 
fortsatt ønske om å konkretisere hvordan man på best mulig måte skal løse sykehusets 
beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.  
  

4.3.4 Gråsonepasienter 

I utgangspunktet er begrepet «gråsonepasient» en uformell beskrivelse av pasienter som ikke 
har klare og entydige symptomer. I tilfelle ved KS brukes begrepet der det er uklart om pasienter 
er medisinske eller kirurgiske. Begrepet kan like godt brukes mellom kirurgi og gynekologi, 
mellom ortopedi og kirurgi, mellom nevrologi og medisin osv. Dette gjør at gråsonepasiener kan 
finnes uansett hvilke sykehus man er på. I praksis er dette oftest pasienter med uklare lidelser 
som trenger en bred tilnærming ut fra pasientens sykehistorie, symptomer og funn. 
 
I den diagnostiske grenseflaten mellom indremedisin og kirurgi kan man finne pasienter med 
eksempelvis: 

 Brystsmerter som kan være forårsaket av sykdom i de store blodkar i brysthulen. Dette 
kan være det første tegn på at det kan gå hull med svært alvorlig utgang. 

 Septisk sykdomsbilde/blodforgiftning/infeksjoner hvor utgangspunktet kan være 
sykdommer i mage-tarm område og som trenger kirurgisk behandling. 

 Blødninger fra mage-tarmsystemet som vanligvis håndteres av indremedisiner 
(gastroenterolog), men i enkelte tilfeller krever samarbeide med gastroenterologisk 
kirurg. 

 Kritisk dårlige pasienter og pasienter som trenger smertelindring i sluttfasen av livet, 
der det kan være nødvendig med tett samarbeid mellom kirurg og indremedisiner. 

 
Disse pasientene representerer hovedsakelig et diagnostisk problem, men i noen tilfeller er det 
også nødvendig med samarbeid mellom ulike spesialiteter med henblikk på behandling. Slike 
pasienter kan finnes i alle akuttmottak, sengeposter og intensivavdelinger. Utfordringene som 
oppleves knyttet til gråsonepasienter ved KS er knyttet til avstand, 
kommunikasjonsproblematikk og manglende tilstedeværelse og rådgivning av det som oppfattes 
som adekvat kompetanse. 
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4.3.5 I grenselandet til gråsonepasientene 

I denne kategorien finner man noen pasienter med primært en medisinsk diagnose/ 
hovedtilstand, og som samtidig har et mindre kirurgisk problem. Eksempler kan være: 
 

 Slagpasienter på trombolysebehandling23 med blødninger i urinblæren og behov for 
spesielle urinblærekateter.  

 Pasienter i smertelindrende enhet med «kronisk» tarmslyng eller intensivpasient med 
alvorlig forstoppelse. Disse trenger kirurgisk vurdering evt. tiltak, og det er en fordel at 
man kan slippe unødige flyttinger.  

 
Denne kategorien peker på en viktig gruppe der behandling og avdelingstilhørighet ville vært 
mindre problematisk på et sykehus med komplett akuttfunksjon.  Ved KS er dette vanskeligere 
fordi pasientene evt. må flyttes til DS for å få det supplerende kirurgiske tilbudet de har behov 
for. Flytting av pasient kan vurderes som en for stor belastning sett opp mot nytten av det 
kirurgiske tiltaket.  
 
Gråsonepasientene og de som er i «grenselandet» utgjør spesielle utfordringer for et sykehus 
uten fullstendig akuttkirurgisk tilbud. Spørsmålet er hvilke kompenserende tiltak som bør 
iverksettes for å avhjelpe dette, da det er et systemansvar at disse pasientene skal få likeverdig 
diagnostikk og behandling. 
 

4.3.6 Utfordringer for prehospitale tjenester etter samling av akutt kirurgi 

Prehospital triage24 av akutt kirurgiske pasienter medfører sjelden problemer. 
Hovedutfordringen etter samlingen av akuttkirurgi har primært har vært knyttet til 
differensiering av traumepasienter, i forhold til om de er rene ortopediske akuttpasienter som 
skal til ortopediske avdeling på KS eller om de er multitraumepasienter som skal til DS. Både for 
enkelte av disse tilfellene, og i andre situasjoner, har det vært problematisk å få følge av 
anestesilege i ambulansene ved behov for overføringer fra KS til DS.  
 

4.3.7 Kvalitet i pasientbehandlingen for de akutte kirurgiske pasientene  

Ved å samle den akutte bløtdelskirurgien for KS og DS i Drammen blir de akutt syke kirurgiske 
pasientene tilhørende KS opptaksområde behandlet på et større sykehus der man har tilgang til 
økt spisskompetanse med kirurger innenfor de ulike grenspesialitetene. Man har ingen data som 
tyder på at disse pasientene har fått dårligere behandling. Samtlige av de intervjuede leger 
mener at kvaliteten og pasientsikkerhet er god for de kirurgisk avklarte pasientene. En liten 
gruppe uavklarte gråsonepasienter oppleves som problematiske.  
 
Reiseveien til sykehuset er blitt lengre for en del av disse pasientene. Den medisinskfaglige 
vurderingen tilsier imidlertid at den økte avstanden ikke påvirker utfall for pasientene.  
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 Trombolysebehandling er medikamentell behandling som løser opp blodpropp til eksempelvis hjernen – ofte 

beskrevet som blodfortynnende behandling 
24

 Triage (fransk ord for sortering) er en arbeidsprosess med hensikt å bestemme prioritering til behandling og 

transport basert på hvor alvorlig pasientenes medisinske tilstand er. 



 
 

 

 

Side 26 av 61 
 

4.4 Arbeidsmiljø 

Resultat av medarbeiderundersøkelsen i 2016 viser at ansatte ved KS scorer høyt på temaene 
kvalitet og trygghet, motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet. Resultatene for KS sine 
medarbeidere ligger for disse områdene høyere enn for de andre somatiske sykehusene i Vestre 
Viken.  Dette tyder med overveiende sannsynlighet på at de ansatte som har svart på 
undersøkelsen generelt er tilfreds med sin arbeidssituasjon.  
 
I arbeidet med evalueringen er det imidlertid gitt tilbakemeldinger om at legene på KS opplever 
vanskelige situasjoner både i akuttmottaket og med inneliggende pasienter. Dette handler mest 
om håndtering av gråsonepasienter som ikke krever hasteoverføring til DS. For denne 
pasientgruppen står klinikere på KS jevnlig overfor faglig utfordrende vurderinger, og savner 
muligheten for å kunne konferere med en tilstedeværende kirurg. Klinikere på KS opplever i 
større grad å være overlatt til å gjøre vurderinger på egenhånd, da det er vanskeligere å få til en 
kirurgisk vurdering. 
 
Om graden av sykefravær (både kort- og langtidsfravær) skulle være et mål for arbeidsmiljøet, 
så viser sykefraværsstatistikken for Vestre Viken at personalet ved KS ikke ligger høyere enn de 
andre somatiske sykehusene. Det har vært en fallende trend for sykefravær over de siste årene – 
se vedlegg F. 

4.5 Ressursutnyttelse 

Endring i hvordan funksjoner håndteres mellom sykehus påvirker det samlede ressursbehovet 
og hvordan eksisterende ressurser utnyttes. Dette gjelder både personell og fagkompetanse, 
bruk av utstyr og arealer, samt at det har konsekvenser for den samlede driftsøkonomien.   
 
Det er i evalueringen av samlingen av akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen ikke gjort 
detaljerte analyser som tallfester effekt på utstyrsutnyttelse eller kalkulerer en eksakt 
økonomisk effekt for funksjonssamlingen. Det er imidlertid beskrevet hvilke endringer som ble 
gjennomført, og hvordan dette på overordnet nivå har eller kan ha påvirket ressursutnyttelse og 
økonomi i foretaket.       
 
4.5.1 Kompetanse og bemanning 

Samling av funksjoner skaper større, mer robuste fagmiljøer med et samlet større 
pasientgrunnlag. Et høyt aktivitetsnivå gir best mulig grunnlag for kompetanse- og 
erfaringsbygging for fagpersonellet. Ved samlingen av akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen 
ble stillingshjemler overført til DS. Der er nå ingen generelle kirurgiske stillinger igjen ved KS. All 
legekompetanse innen kirurgi er samlet ved DS. 
 
Analyse av akutt kirurgisk aktivitet i 2011 viser at det ble foretatt ett akutt inngrep hvert fjerde 
til femte døgn ved Kongsberg sykehus. Ved å øke pasientgrunnlaget og aktiviteten i Drammen 
utnyttes kapasiteten og spesialistkompetansen på en bedre måte, ved at flere akutte pasienter 
og pasienter som trenger spesialisert kirurgi behandles der. 
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4.5.2 Utnyttelse av utstyr 

Samling av funksjoner vil generelt medføre redusert utstyrsbehov, ved at man ikke dupliserer 
utstyr på flere steder. Samtidig kan det føre til at utstyr som allerede har anskaffet blir stående 
ubenyttet. I forhold til undersøkelse og behandling av akutte kirurgiske pasienter er det primært 
behov for utstyr som også benyttes for andre pasientgrupper. Utstyret finnes både på Kongsberg 
og i Drammen, og utnyttelsesgraden for utstyret er ikke vesentlig påvirket av endringen i 
pasientstrøm (kfr. aktivitetsøkning begge steder).   
 
4.5.3 Utnyttelse av operasjonsstuekapasitet 

På hovedoperasjons avdeling i Drammen benytter kirurgisk avdeling 21,5 elektive stuedager per 
uke; mens 6,5 stuedager vanligvis står ledig. Ved dagkirurgisk enhet på DS er tre stuedager 
bemannet pr uke. Her er det totalt ledig 10 stuedager pr uke. Begrensninger i postoperativ 
overvåking er en medvirkende årsak til manglende utnyttelse. Det er alltid ledig en 
operasjonsstue til akutt keisersnitt, samt at en operasjonsstue på hovedoperasjon er avsatt til 
akutte inngrep. De to stueressursene er i tillegg til ovennevnte elektive stuer. Kirurgisk avdeling, 
DS, har per november 2017 en rimelig balanse i operativ drift. Dette håndteres ved at man i 
høyaktivitetsperioder benytter ca 4,5 dagkirurgiske stuedager ved KS.  
 
På KS er man avhengig av at kirurger fra DS for å gjennomføre den dagkirurgiske aktiviteten. I 
de tilfellene kirurg fra DS ikke kan stille medfører det at operasjonsstuen og teamet som 
bemanner denne blir dårligere utnyttet.  
 
4.5.4 Utnyttelse av beredskapsfunksjoner 

Mottakskapasitet og legebemanning i akuttmottak på DS ble ikke endret i forbindelse med 
samlingen av akuttkirurgien, da man vurderte at den økte aktiviteten var håndterbar innenfor 
den driften man allerede hadde lagt opp til. I evalueringen er det ikke fremkommet at den økte 
aktiviteten som pasientene fra KS representerer har medført utfordringer for kapasiteten i 
akuttmottaket i Drammen.  
 
KS mottar ingen akutt kirurgiske pasienter og ingen slike skal dermed opereres på vakttid. Det 
medfører frigjort kapasitet til de pasientene som er igjen, men får også konsekvenser for driften 
ved enkelte avdelinger. Intensivavdelingen har ikke lenger kirurgiske pasienter, men antall 
medisinske intensivpasienter har økt. Avdelingen har imidlertid ytterligere kapasietet, slik at 
den driftsmessig kunne ha hatt flere pasienter.  
 
Noen pasienter må overflyttes fra KS til DS, og det kan være utfordrende å frigjøre personell for 
å sikre trygge overflytninger.  Det ble i 2012 også redusert vaktpersonell knyttet til anestesi og 
operasjon. Dette innebærer større risiko for samtidskonflikter / personellmangel ved akutt 
keisersnitt og overflytninger. Denne problemstillingen hadde man imidlertid også før samlingen 
av akuttkirurgi. 
 
4.5.5 Utnyttelse av sengeposter 

I Drammen ble det initialt opprettet og bemannet fem nye senger for å ivareta den økte 
pasientstrømmen, samtidig som man på KS reduserte med fem senger. Den økte aktiviteten som 
pasientene fra Kongsbergs opptaksområde representerer har ikke medført vesentlige 
utfordringer for sengekapasiteten i Drammen.  
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4.5.6 Effekt for driftsøkonomi 

Samling av funksjoner kan påvirke driftsøkonomien gjennom endrede kostnader knyttet til: 
 

 Bemanning 
 Pasientreiser 
 Drift av arealer 

 
Dersom samlingen innebærer mulighet for å redusere årsverk som tidligere utførte dupliserte 
funksjoner, vil driftskostnader reduseres. Tilsvarende vil kostnader gå ned dersom antall 
vaktlinjer kan reduseres. Kostnader reduseres også dersom man får redusert arealbehov, og kan 
unngå leie- eller driftskostnader knyttet til arealer. Når samling av funksjoner skjer innenfor et 
foretak påvirkes ikke de totale inntektene, men både aktivitetsbaserte inntekter og 
rammetilskudd kan påvirkes for de involverte partene.   
 
I forbindelse med samlingen av akuttkirurgi for KS og DS ble en legehjemmel overført fra KS til 
DS i 2012. I 2013 ansatte DS en ny lege, mens det sluttet to leger på KS.  Ved at man ikke lenger 
hadde egen vaktordning for kirurger på KS var det ikke behov for å leie inn bemanning for å 
håndtere dette, og disse kostnadene falt bort. Det ble innført en kompensasjonsordning for leger 
fra DS som jobbet med dagkirurgi på KS. Samlet utgjorde dette en vesentlig kostnadsreduksjon 
for Vestre Viken.    
 
Datagrunnlaget for pasientreiser gir ikke mulighet for å beregne hva som er kostnaden knyttet 
til de akuttkirurgiske pasientene fra KS opptaksområde. Kostnadene til pasientreiser har økt 
etter 2012, men økningen for pasienter fra KS opptaksområde er identisk med økningen for de 
andre sykehusene. Hvor stor andel som skriver seg fra økt reisevei for en andel av de 
akuttkirurgiske pasientene er imidlertid ikke mulig å beregne.  
 
Endringen hadde ingen arealmessige konsekvenser, og påvirket således ikke kostnader knyttet 
til drift av arealene. 
 
Oppsummert medførte samlingen av akuttkirurgi ingen effekt på Vestre Vikens totale inntekter, 
men omfordelingen av aktivitet innebar også en omfordeling av aktivitetsbaserte inntekter 
mellom KS og DS. Samlingen av akuttkirurgi reduserte Vestre Vikens totale driftskostnader. 

4.6 Samhandling mellom helsepersonell 

4.6.1  Retningslinjer og systemavtaler 

Etter samlingen av akuttkirurgien i Drammen ble det utarbeidet nye retningslinjer/prosedyrer 
på både KS og DS. De to retningslinjene beskrev samhandlingen i begge retninger mellom 
sykehusene, dvs. både hvilke pasienter som skal overføres til DS for videre utredning/ 
behandling og hvilke som skal tilbakeføres til KS fordi de ikke hadde noen kirurgisk lidelse25,26. 
Begge disse retningslinjene er terminert ved respektive sykehus. I tillegg ble det utarbeidet en 

                                                 
25

 Prosedyre 23666. DS-KIR Mottak av pasienter som følge av overføring av bløtdelskirurgien fra Kongsberg 

Sykehus. Godkjent 31.5.2012 
26

 Prosedyre 20647. KS‐ Konsekvenser for inneliggende pasienter ved opphør av akuttkirurgisk 

Vaktberedskap. Godkjent 23.04.2012 

Prosedyre 20623. KS‐ Kriterier for innleggelser av pasienter ved Kongsberg sykehus ved opphør av 

akuttkirurgisk vaktberedskap. Godkjent 13.08.2015 
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prosedyre for KS som beskrev kriterier for innleggelse av pasienter ved sykehuset etter opphør 
av akuttkirurgisk beredskap. Denne prosedyren er videreført. 
 
Våren 2013 ble det inngått en avtale mellom klinikkledelsene ved Drammen og Kongsberg 
sykehus om samarbeid innen elektiv kirurgi27. Denne beskriver systemansvar og omfang av den 
virksomheten som skulle foregå på KS innenfor elektiv kirurgi. Som «kompensasjon» for den 
kirurgiske aktiviteten skulle DS få overført legehjemlene i kirurgi som var ved KS, med endelig 
overføring når siste kirurg sluttet ved KS. DS skulle stille med leger til den kirurgiske aktiviteten. 
KS skulle ha ansvaret for øvrig helsepersonell ved KS, og at fasilitetene for kirurgi var i orden. 
Systemansvaret for driften av elektiv kirurgi skulle ligge ved KS. I avtalen fremgår det også at 
legene ved DS skulle ha ansvaret for å vurdere søknadene til elektiv kirurgi om disse kom til KS 
(felles ventelister). Se også pkt 3.1.2 
 
I perioden etter samlingen av akuttkirurgien ble det gjennomført en serie evaluerings-/ 
erfaringsmøter. Disse møtene var viktige og nyttige for å avklare uklarheter knyttet både til 
ordningen og enkelthendelser. Det siste av disse møtene ble avholdt i januar 2014, men ulike 
type uklarheter har oppstått inn i mellom også etter at evalueringsmøtene ble avsluttet. Med 
bakgrunn i dette ble det våren 2017 tatt initiativ til å reetablere samarbeidsmøter mellom 
Medisinsk avdeling, KS og Kirurgisk avdeling, DS. Det er så langt avholdt ett møte hvor hensikten 
var å komme fram til et system for å ta opp både konkrete hendelser og mer overordnete 
problemstillinger. Det planlegges slike møter to ganger årlig. 
 
I styrende dokumenter finner man ingen nye dokumenter knyttet til samhandling mellom de to 
sykehusene innenfor det aktuelle området. 
 

4.6.2. Faglig samarbeid 
 
Alle data og faglige utsagn viser at Kirurgisk avdeling DS, Medisinsk avdeling KS og Medisinsk 
avdeling DS har høy standard. Pasientene får god behandling og sykehusene/avdelingene ligger 
høyt på de nasjonale målingene med henblikk på kvalitetsindikatorer. 
 
Det foregår regelmessige undervisninger ved de respektive avdelinger i hht til de krav som 
settes til utdanningsinstitusjoner. Medisinsk avdeling DS har en omfattende elektronisk 
prosedyresamling, hvorav ca 160 prosedyrer om akutte indremedisinske problemstillinger i 
mappen «Metodebok for leger i medisinsk avdeling».   
 
Det er pt ingen felles faglig undervisning eller møtevirksomhet mellom KS og DS med unntak av 
de to møtene per år omtalt ovenfor. Så langt man har brakt på det rene er det i denne perioden 
på vel fem år heller ikke avholdt noen felles faglige komplikasjonsmøter mellom KS og DS selv 
om man har hatt en rekke felles pasienter med høy læreverdi. 
 
Det foreligger ikke noen felles kompetanseplan eller undervisningsplan mellom KS og DS.    

4.7 Rekruttering av fagpersonell 

Som tidligere beskrevet, var utfordringer med å rekruttere kirurger til KS en sentral faktor i 
vurderingen da det ble besluttet å samle akuttkirurgien i Drammen.  
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 Samarbeidsavtale mellom Klinikk Kongsberg Sykehus og Klinikk Drammen sykehus innenfor elektiv kirurgi. 
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Med stadig mer spesialisering innenfor kirurgiområdet, og med den tilgangen som finnes på 
kirurgiske leger i dag, vil det fortsatt være en utfordring å ha tilstrekkelig bemanning for å drifte 
et generelt akuttkirurgisk tilbud på KS, samtidig som man har et tilsvarende akuttkirurgisk 
tilbud i Drammen.   
 
I ROS analysen som ble gjennomført i 2011, ble omstillingsrisiko for personalet og svekket 
rekrutteringsmulighet og utdanningstilbud på KS vurdert som en svært sannsynlig konsekvens 
av at man ikke lenger skulle ha akuttkirurgi ved sykehuset. I de gjennomførte intervjuene ble det 
spurt spesifikt om hvilke erfaringer man har gjort seg i forhold til rekruttering til ulike fag / 
stillinger på sykehuset, samt hvordan man oppfattet at dette generelt hadde påvirket sykehusets 
attraktivitet som arbeidsplass. 
 
I intervjuene fremkom at man i liten grad opplevde rekrutteringsutfordringer som kunne 
tilskrives samlingen av akuttkirurgi. I de tilfellene man opplevde at det var krevende å fylle 
spesielle stillinger, var dette knyttet til funksjonsområder der det er generelt vanskelig for små 
og til dels også store sykehus i Norge å knytte til seg personell med den etterspurte kompetanse 
og erfaring. Det ble også gitt uttrykk for at sykehuset ikke ble vurdert som et mindre attraktivt 
arbeidssted, og at det i utdanningssammenheng er et sted hvor man kan få stor bredde og 
erfaring, da spesielt innenfor indremedisin.    

5 Risikovurderinger 
 

I forbindelse med utredningen av samling av akuttkirurgi i 2011 ble det gjennomført en risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS) som også var vedlegg til styresak 072-2011. Vurderingen ble 
gjennomført av fagpersonell fra sykehusene i Kongsberg og Drammen, prehospitale tjenester, 
brukerrepresentant samt representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste. Problemområdene 
som inngikk i analysen skulle belyse om sammenslåingen ville føre til at: 
 

1. Man fikk en svekket samlet akuttfunksjon/lokalsykehustilbud ved Kongsberg sykehus 
2. Akutt team ikke ville være i stand til å ta medisinsk faglige vurderinger ifb selektering av 

pasienter 
3. Redusert beredskap til gråsone-pasienter med behov for kirurgisk tilsyn i helger og 

netter 
4. Man fikk økt omstillingsrisiko for personalet 
5. Man fikk svekket rekruttering og utdanningstilbud, samt tap av fagpersonell 
6. Man fikk svekket prehospital beredskap totalt pga lengre og flere transporter for å dekke 

behovet til pasientene som var faglig mellom kirurgi og indremedisin (gråsonepasienter) 
7. Man fikk økte kostnader til pasientreiser 
8. Omdømmet/tilliten til Kongsberg sykehus ble redusert 
9. Man fikk manglende forutsigbarhet med henblikk på videre drift på Kongsberg sykehus 

 
ROS analysen som ble gjennomført i 2011 ga uttrykk for den situasjonen man så for seg at man 
kunne komme opp i ved KS. Vurderingen pekte på en betydelig risiko knyttet til hovedtyngden 
av områdene som inngikk i analysen, se Vedlegg H. 
 
Prosjektgruppen har vurdet at det ikke vil gi et riktig bilde av hvordan risiko vurderes i dag, 
dersom man bare skulle vurdere og skåre risikoen på problemområdene fra 2011 på nytt. Det er 
derfor gjort en ny, overordnet risikovurdering. Denne er basert på dagens aktuelle 
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problemstillinger, men også noen av problemstillingene fra den forrige ROS analysen er 
inkludert.  
 
Risikoanalyser er basert på skjønn28, og det vil alltid være en større eller mindre grad av 
usikkerhet i en risikovurdering. Følgelig må man ikke tillegge analysen et større presisjonsnivå 
enn hva den faktisk har. Det er viktig at risikovurderinger gjøres av personell som har god 
kompetanse på det området som skal vurderes. Dette gir et best mulig grunnlag for å estimere 
risikoen for uønskede hendelser frem i tid.  
 
I dette prosjektet har tiden til å gjennomføre en ny risikovurdering vært begrenset. 
Prosjektgruppen har imidlertid diskutert risikomomenter gjennom hele evalueringsprosessen.  
Gruppen har vært med på å definere de uønskede hendelsene som er risikovurdert. 
Vurderingene er gjort på medisinskfaglig grunnlag, samtidig som de bygger på de erfaringene 
deltakerne har fra drift av nåværende modell siden 2012.  Den nye risikovurderingen gir således 
god informasjon om dagens situasjon. 
 
Prosjektgruppen kom fram til 10 ulike problemområder som ble tatt inn i analysen. Fullstendig 
risikovurdering ligger i vedlegg J. Nedenfor vises risikomatrisen med underliggende 
risikomomenter. Seks er knyttet til pasientsikkerhet, to til arbeidsmiljø, et til økonomi og et til 
omdømme: 
 

 
Figur 3. ROS analyse knyttet mot samling av akutt kirurgi fra KS til DS. Dagens situasjon. 
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 http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/ros-analyse 

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/metoder-og-verktoy/ros-analyse
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Risk 
ID 

Fare (uønsket hendelse) 

1P Feil prehospital vurdering og sortering av gråsonepasienter 

2P Feil akuttmedisinsk vurdering av gråsonepasienter i mottak 

3P Gråsonepasienter får ikke tilstrekkelig tilsyn/behandling på kveld/natt/helg 

4P Økt responstid for akutte pasienter (113 pasienter) 

5P Økt ventetid for overflytting av pasient med ambulanse 

6A 
Pasient som ønskes overført fra Kongsberg sykehus til Drammen sykehus blir værende 
på Kongsberg 

7A Klarer ikke å rekruttere personell til ledige stillinger på Kongsberg sykehus 

8Ø Økt kostnad pasientreiser 

9O Redusert omdømme for Kongsberg sykehus 

10P 
Økt behov for akutt kirurgi i Kongsberg sykehus opptaksområde ut over det som kan 
håndteres av kapasitet på Drammen sykehus 

Tabell 2. Oversikt over mulige uønskede hendelser knyttet mot flytting av akutt kirurgi fra KS til DS 
vurdert i ROS analysen. 
 
Selv om risikovurderingen er langt fra så dramatisk som i 2011, så er det flere risikomomenter 
som ikke har blitt løst fullt ut og som må følges opp. Det mest alvorlige er fremdeles muligheten 
for at man kan gjøre feil akutt medisinsk vurdering av pasienter med uklare sykdomsbilder 
(gråsonepasienter) om de blir innlagt ved KS. Dette skjer sjelden, men vurderes til å kunne få en 
alvorlig konsekvens om det skulle skje. Det har vært satt inn kompenserende tiltak og disse bør 
styrkes ytterligere for at pasientene skal få en likeverdig og best mulig utredning og behandling.  
 
Det er gruppens oppfatning at KS sitt omdømme har blitt forbedret de siste årene. Omdømme 
bygging er en prosess som det må arbeides med kontinuerlig, en oppgave som både ligger 
innenfor og utenfor sykehuset. Alle data tyder på at så vel KS som DS leverer svært gode 
helsetjenester, og er helt på linje med resten av landet.  
 
De øvrige vurderte risikomomenter ligger helt eller tilnærmet helt innenfor akseptabel risiko. 
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6 Status og utfordringer for sykehusene i Kongsberg og Drammen  

Som for alle sykehus, er utfordringene for de to sykehusene å gi likeverdig helsetjenester til hele 
befolkningen.  Ut fra prosjektets mandat har prosjektgruppen gått igjennom dagens status og 
utfordringsbilde innenfor det kirurgiske fagområdet for sykehusene i Kongsberg og Drammen. 
Dette er sett i forhold til utviklingen for de kirurgiske fagområdene, og i forhold til praksis ved 
andre sykehus. For de konkrete, sentrale problemstillingene som gjelder i denne evaluering, har 
prosjektgruppen kommet fram til følgende: 
 

a. Man mener at pasientene tilhørende KS-området får god akutt kirurgisk behandling ved 
DS. Den ville ikke ha blitt bedre med to fullverdige akuttfunksjoner. Om man skulle ha 
hatt to (en generell kirurgisk ved KS og en spesialisert ved DS), ville fortsatt en større 
andel måtte overføres til DS for spesialisert behandling f.eks. innen karkirurgi, urologi 
mv. Her kunne man igjen ha fått en forsinkende faktor som kunne ha medført behandling 
med dårligere utfall enn om pasientene gikk direkte til DS.                                                           
I tillegg skal all multitraume-behandlingen fortsatt bli overført til DS evt. OUS.           
Enkelte pasienter kunne muligens ha fått en raskere og bredere initial vurdering dersom 
det hadde vært kirurg ved KS. Det etablerte mottaksteamet på KS gjør imidlertid en god 
innsats med det systemet de har etablert for indremedisinske pasienter. Dette systemet 
kan og bør videreutvikles, og gjerne i samarbeid mellom KS og DS. 

 
b. Det samlede aktivitetsgrunnlag for KS og DS er ikke høyt nok til å ha to fullverdige 

akuttkirurgiske enheter med et likeverdig tilbud til befolkningen. Dette ville ha krevd 
hvert sitt seksjonerte kirurgiske vaktlag. De kirurgiske ferdighetene for å takle 
akuttfunksjonene baserer seg på volum og type planlagt kirurgi. Det er ikke stort nok til 
at til sammen 14-16 gastroenterologiske kirurger skal ha meningsfullt arbeid.  

 
c. Det er svært lite sannsynlig at det ville være mulig å rekruttere til en fullverdig 

akuttkirurgisk funksjon på KS i dag. I Norge er situasjonen at antall kirurger som 
utdannes er for få i forhold til avgangen. Faget har utviklet seg slik at man i dag har 
behov for flere ulike typer spesialiserte kirurger for å få til et fullverdig tilbud. Om de 
vaktbærende kirurger skal være gastrokirurger, så er rekrutteringen samlet til disse 
enda svakere nominelt sett. Man ville ha vært avhengig av dyre, ikke bærekraftige 
rekrutteringer fra byråer eller fra utlandet. 

 
d. Det er i dag en god fordeling av den elektive kirurgiske virksomheten mellom KS og DS. 

Muligens kunne det ha vært noe mer kirurgi ved KS og en annen sammensetning av de 
pasienten som går til dagkirurgisk virksomhet der. Det er imidlertid viktig at man ikke 
undergraver den «tunge» kirurgien som må foregå ved DS hvor det er behov for et 
bærekraftig og godt kirurgimiljø som omfatter de kirurgiske spesialiteter. Det kirurgiske 
legearbeidet ved KS er basert på frivillig ambulering, en praksisen som er i henhold til 
gjeldende nasjonale avtaler. Dette kan tidvis skape driftsmessige utfordringer på KS.   
 

e. Nasjonal helse og sykehusplan beskriver at akuttsykehus som KS skal ha tilgang på 
«beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser». 
KS har i dag tilstedeværelse av kirurg på dagtid i høyaktivitetsperioder, og mulighet for 
konferering med kirurg i Drammen via telefon. I videreutviklingen av pasienttilbudet på 
KS må det avklares og konkretiseres hva som ligger i at man skal ha en slik type 
beredskap som beskrives i Nasjonal helse- og sykehusplan.  
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7 Prosjektgruppens vurdering og anbefaling 
 
Prosjektgruppens mandat har vært å evaluere konsekvenser av samling av akuttkirurgi for 
opptaksområdene til Kongsberg og Drammen sykehus med følgende perspektiver: 
 

1. Betydning for kvalitet og pasientsikkerhet, herunder vurdering av: 
a. Struktur av tilbudet til pasientene før og etter endringen 
b. Pasientstrømmer før og etter 
c. Risiko for uheldige hendelser 
d. Avstander sammenliknet med avstand til akuttkirurgisk tilbud andre steder i 

Østlandsområdet. 
 

2. Betydning for drift av de to somatiske sykehusene, prehospitale tjenester og Vestre 
Viken som helhet, herunder betydning for: 

a. Ressursutnyttelse, faglig, utstyrsmessig og økonomisk 
b. Rekruttering av fagpersonell 

7.1 Prosjektgruppens vurdering 

Overordnet er det etter 5 ½ år ikke avdekket at samlingen av akutt bløtdelskirurgi for KS og DS i 
Drammen har medført noen svikt i diagnostikk og behandling av de akutte kirurgiske 
pasientene. Disse pasienten har med overveiende sannsynlighet fått en like god eller bedre 
behandling enn tidligere.  
 
Pasienter som faglig er i mellomrommet mellom spesialitetene (f.eks. mellom kirurgi og 
indremedisin) har vært mer utfordrende enn tidligere. Dette gjelder spesielt med henblikk på 
diagnostikk, men også med mulighet for forsinket behandling ved at spesialistene ikke har 
arbeidet direkte sammen. Man har imidlertid ikke holdepunkter for at dette har gått ut over liv 
og helse, selv om kompensatoriske tiltak kunne ha vært bedre. 
 
Så langt man har kunnet bedømme, ut fra lokale og nasjonale kriterier og kvalitetsindikatorer, er 
kvaliteten på den øvrige medisinske aktiviteten ved KS god. Man har ikke analysert andre 
avdelinger ut over dette. 
 
Et noe mindre antall kirurgiske pasienter har blitt lagt inn på sykehus etter samlingen av 
akuttkirurgi i Drammen. Det skylles trolig endring i registreringspraksis fremfor en reduksjon i 
kirurgiske sykdommer.  
 
Prehospital tjeneste har hatt en markert økning i aktivitet, men analysene viser at dette ikke kan 
tilskrives samlingen av akuttkirurgi i Drammen. Utrykningstider for akutte oppdrag er ikke 
forverret i perioden etter 2012. Andre faktorer enn omleggingen av den akutte kirurgisk 
behandlingslinjene må søkes som forklaringsvariabel. 
 
Bedømt ut fra avviksmeldinger og meldinger til Helsetilsynet, har omleggingen av akuttkirurgien 
totalt sett ikke medført alvorlig innvirkning på pasientenes liv og helse. De innmeldte avvikene 
kan tyde på utfordringer med kommunikasjon og kunnskap knyttet til omleggingen, spesielt 
initialt. 
Det er foretatt en ny risikovurdering med bakgrunn i dagens sitasjon. Det samlede risikobildet er 
redusert i forhold til hva risikoanalysen fra 2011 viste, og mange av momentene man fryktet den 
gangen har ikke blitt en realitet. Det påpekes imidlertid fremdeles muligheten for at man kan 
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gjøre feil akutt medisinsk vurdering av pasienter med uklare sykdomsbilder. Dette oppstår 
sjelden, men kan om det skjer, få konsekvenser av betydelig omfang for enkeltpasienter. 
 
Avstanden til nærmeste akuttsykehus for kommunene i Kongsbergregionen er på linje med et 
stort flertall av de øvrige landkommuner i Helse Sør Øst.  
 
Omleggingen har gitt god ressursutnyttelse med blant annet mer kirurgisk virksomhet på færre 
leger. I tillegg er en kirurgisk vaktlinje redusert. De økonomiske resultatene av omleggingene er 
ikke tallfestet, men skjønnsmessig har dette samlet sett vært besparende for Vestre Viken. 
 
Omleggingen av akuttkirurgien har ikke medført mangelfull rekruttering av fagpersonell ved 
noen av sykehusene, men rekrutteringsprosessen kan for enkelte stillinger på KS oppleves 
tyngre. Man har unngått å måtte hente inn legevikarer fra andre land og vikarbyrå. 

7.2 Prosjektgruppens anbefalinger 

Samlet gjør de medisinskfaglige vurderingene og situasjonen omkring tilgang på kirurgisk 
spisskompetanse, at prosjektgruppen tilrår at all akuttkirurgi for KS og DS sykehusområder 
fortsatt lokaliseres til DS.  
 
Kongsberg sykehus bør fortsette som akutt sykehus etter de føringer som er skissert i Nasjonal 
helse- og sykehusplan hvor det heter: 
 

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt 
kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte 
hendelser. 

 
KS har disse funksjonene, men ønsker å tydeligere definere hva som ligger i beredskap for 
kirurgisk vurdering. I et felles foretaksmøte med alle de regionale helseforetakene ble det  
presisert at dette kan skje ved å utnytte ressursene i helseforetaket som helhet29. Foretaksmøtet 
la til grunn at i den videre utvikling av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus samarbeide 
tettere enn i dag.  Om dette overføres til Vestre Viken, er det den samlede 
vurderingskompetanse i helseforetaket som er tellende. Det forutsetter et tettere samarbeid enn 
det som synes å forekomme mellom sykehusene i dag.  
 
Det ligger ikke til prosjektgruppens mandat å beskrive tiltak knyttet til å ytterligere optimalisere 
akuttkirurgiløsningen mellom KS og DS. Det er igjennom evalueringsarbeidet, og spesielt i 
tilknytning til risikovurderingen sett muligheter for å forbedre samspillet mellom sykehusene til 
det beste for pasienten. Disse er gjengitt nedenfor.    
 
Det er i dag et godt samarbeid knyttet mot overføring og tolking av radiologiske undersøkelser 
(felles PACS). Moderne kommunikasjonshjelpemidler som video mv har imidlertid ikke fått 
innpass. Kommunikasjonen skjer i dag oftest pr telefon mellom vakthavende leger i 
spesialisering. Bedre kommunikasjons-modaliteter bør utvikles og implementeres. 
 
Et annet kompenserende tiltak kan bygge på de gode resultateene mottaksteamet ved KS har 
oppnådd i diagnostikk av akutte indremedisinske tilstander. En videreutvikling av dette konsept 

                                                 
29

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/05cb33e5c79742b7bc1305ca64d782fd/protokollhelsenordrhf04052016

.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/05cb33e5c79742b7bc1305ca64d782fd/protokollhelsenordrhf04052016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/05cb33e5c79742b7bc1305ca64d782fd/protokollhelsenordrhf04052016.pdf
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ut over grenseflatene for indremedisin ville ha vært meget interessant. Det kan også vurderes 
om leger på KS bør få støtte til utdanning og kompetanesbygging på områder de må håndtere, 
som en konsekvens av at man ikke har tilstedeværende kirurg på kveld og natt.   
 
Regler for legestøtte i forbindelse ved overføringer av pasienter mellom sykehusene bør 
gjennomgås og justeres. Felles kompetanseplaner bør utarbeides og gjennomføres. Det bør 
vurderes om man kunne få til et felles undervisningsopplegg og da spesielt komplikasjons- og 
mortalitetsmøter knyttet mot  den pasientpopulasjonen man har. 
 
På lengre sikt, kan KS sammen med tilsvarende sykehus være gode arenaer for å utvikle nye 
spesialiteter som AMM (se kapitel 2.3.1) hvor grenseflatene mellom spesialitetene kan bli både 
utfordret og forandret. Slike forandringer ser man i dag mellom eksempelvis 
intervensjonsradiologi30  på den ene siden og kirurgi, indremedisin, kardiologi mv på den andre. 
Initiering av tilsvarende prøveordninger i grenseflaten mellom diagnostisk kirurgi og 
indremedisin anbefales. 
 
Det påpekes at dette kun er forslag til tiltak, og både disse og andre muligheter for å redusere 
risiko og forbedre pasientbehandlingen anbefales fulgt opp i et eget prosjekt. 
 
  

                                                 
30

 Intervensjonsradiologi, metode hvor man ved hjelp av røntgengjennomlysning, ultralyd, computertomografi, 

magnettomografi eller andre former for radiologisk gjennomlysning styrer nåler eller katetre til et sykelig 

område i kroppen for å behandle eller ta vevsprøver lokalt 
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Vedlegg – grunnlagsdata: 

Vedlegg A. Aktivitet 
En andel av innleggelsene fra de fem kommunene som sokner til Kongsberg sykehus (KS), gikk 
også før sammenslåingen av akuttkirurgien direkte til Drammen sykehus (DS). Det er gjort 
analyser for årene 2011 – 2013 med henblikk på fordeling av akutte bløtkirurgiske pasienter fra 
de aktuelle kommunene mellom de to sykehusene. Det er skilt mellom de som kom fra andre 
avdelinger på sykehusene og de som kom direkte til de kirurgiske avdelingene, se tabell A-1 
nedenfor.  
 
Kirurgisk 
avdeling, 
Drammen sykehus 

Kommune Periode 
2011 010112- 

310512 
010612-
311212 

Sum 
2012 

2013 

Inn fra annen avd. 0604 Kongsberg 40 27 35 62 50 
  0624 Øvre Eiker 25 11 16 27 41 
  0631 Flesberg 2 3 3 6 8 
  0632 Rollag 1 0 4 4 2 
  0633 Nore og 

Uvdal 
5 7 4 11 17 

Subtotal 73 48 62 110 118 
Inn som akutt 0604 Kongsberg 95 51 188 239 286 
  0624 Øvre Eiker 109 58 168 226 261 
  0631 Flesberg 11 4 28 32 47 
  0632 Rollag 3 1 10 11 15 
  0633 Nore og 

Uvdal 
13 13 25 38 47 

Subtotal 231 127 419 546 656 
Totalt innlagt Drammen sykehus 304 175 481 656 774 
 
Kirurgisk avdeling, Kongsberg 
sykehus 

  

Inn fra annen avd. 0604 Kongsberg 53 22   22   
  0624 Øvre Eiker 24 9   9   
  0631 Flesberg 6 2   2   
  0632 Rollag 1 1   1   
  0633 Nore og 

Uvdal 
5 4   4   

Subtotal 89 38   38  0 
Inn som akutt 0604 Kongsberg 431 212   212   
  0624 Øvre Eiker 189 93   93   
  0631 Flesberg 41 25   25   
  0632 Rollag 30 6   30   
  0633 Nore og 

Uvdal 
40 25   40   

Subtotal 731 361 0 361 0 
Totalt Kongsberg sykehus 820 399 0 399 0 
Sum DS og KS fra KS opptaksområde 1124 574 481 1055 774 
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Tabell A-1. Antall pasienter innlagt akutt for bløt-kirurgiske tilstander i de kirurgiske avdelinger i 
årene 2011 – 2013 
 
Akutte innleggelser for pasienter tilhørende KS fordelte seg i 2011 med ca 2/3 til Kongsberg 
sykehus (68 %) og 1/3 til Drammen sykehus (32 %). For samme populasjon steg akutte 
innleggelser ved DS med 470 (fra 304 til 774) fra 2011 til 2013. Samlet gikk akutte innleggelser 
for opptaksområdet til KS ned med 32 % fra 2011 til 2013. For akuttinnleggelser og 
overflyttinger samlet sett var det en nedgang på 31 %. 
 
Sum liggedøgn i perioden 

Kommune 
Periode  

Avdeling 2011 
pr 
310512 

0106-
311212 

Sum 
2012 2013 

Kirurgisk avdeling, Drammen 
sykehus 

0604 Kongsberg 1050 598 1264 1862 1966 
0624 Øvre Eiker 1451 513 970 1483 1718 
0631 Flesberg 140 32 194 226 210 
0632 Rollag 41 19 48 67 95 
0633 Nore og 
Uvdal 256 102 139 241 353 

Totalt Kirurgisk avdeling, Drammen sykehus 2938 1264 2615 3879 4342 

Kirurgisk avdeling, Kongsberg 
sykehus 

0604 Kongsberg 1366 511   511   
0624 Øvre Eiker 592 249   249   
0631 Flesberg 131 79   79   
0632 Rollag 126 17   17   
0633 Nore og 
Uvdal 137 76   76   

Totalt Kirurgisk avdeling, Kongsberg sykehus 2352 932   932  

Totalsum 5290 2196 2615 4811 4342 
Tabell A-2. Oversikt over liggedøgn ved KS og DS for årene 2011-2013 for de fem kommunene 
tilhørende KS. 
 
Total antall liggedøgn gikk ned med 948 fra 2011 til 2013 (- 18 %). Dette fordelte seg på en 
nedgang på 479 liggedøgn fra 2011 til 2012 og ytterligere ned 469 fra 2012 til 2013. 
 
Innleggelser i sykehus katalogiseres i henhold til DRG-systemet i kirurgiske, medisinske eller 
uklassifiserte (andre) DRG. I prinsippet betyr det at et pasientopphold som klassifiseres til 
kirurgiske DRG blir opererte eller får utført en tilsvarende prosedyre. De øvrige blir observert, 
undersøkt eller får andre former for behandling. Med henblikk på akutt kirurgisk behandling, er 
det de pasientene som faller i kirurgisk DRG som har spesiell interesse. Det betyr ikke at de 
andre ikke er viktige, men de krever ingen operativ fasilitet. De som klassifiseres i de to andre 
DRG gruppene kan ha et ikke ubetydelig behov for kirurgisk diagnostikk og observasjon. 
De akutte pasientene som ble innlagt fra de fem kommunene i 2014, 2015 og 2016 er vurdert ut 
fra DRG-logikken. I tillegg har man sett på alle operative inngrep utført i 2016 med bakgrunn i 
NCSP-klassifikasjonen (The NOMESCO Classification of Surgical Procedures) av de samme 
pasientene.  
 
Følgende resultater fremkommer: 
 
                                         Kongsberg regionen Øvre Eiker 

DRG-type/År 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
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Ikke angitt 102 96 92 44 37 38 

Kirurgisk 157 185 170 65 79 64 

Medisinsk 491 452 513 225 219 225 

Sum 750 733 775 334 335 327 

Andel Øvre 
Eiker 

  45 % 46 % 42 % 

Kirurgisk DRG 21 % 25 % 22 % 19 % 24 % 20 % 

Tabell A-3. Oversikt over pasienter fra hele Kongsberg regionen (5 kommuner) og Øvre Eiker 
separat  i hht. DRG-type innlagt akutt ved DS 
 
Tabellen viser antall akutte pasienter (ca 750 per år) som ble innlagt ved DS. Av disse kom ca 45 
% fra Øvre Eiker og 55 % fra de øvrige områdene. Mellom 20 – 25 % av pasientene gjennomgikk 
en eller annen form for kirurgisk prosedyre som plasserte dem i en kirurgisk DRG kategori. 
Denne fordelingen er i tråd med de fleste andre oversikter over pasientstrømmer både nasjonalt 
og internasjonalt. 
 
Oversikt over alle operasjonskoder for akutt innlagte pasienter i 2014-2016 er gjennomgått. I 
henhold til tabell A-3 bygget på NPR data ble det ikke utført operasjoner hos fra 548 til 605 
pasienter pr år. Ved gjennomgangen operative prosedyrer i operasjonsplanleggingsprigrammet, 
fant man at det ikke var utført noen kirurgiske prosedyrer hos 493 - 568 (se tabell A-4). 
Differansen mellom disse to målingene skylles høyst sannsynlig at det er en diskrepans mellom 
så vel NCSP koder som utløser kirurgisk DRG og avdelingsopphold versus sykehusopphold. 
Differansen er imidlertid så liten at den har i praksis liten betydning. 
 
Større betydning har det faktum at et avdelingsopphold kan være kode med flere NCSP-koder. 
Disse kan skilles med mer omfattende analyser, men som en oversikt har det mindre betydning. 
I tabellen nedenfor er antall prosedyrer talt opp i forhold til det man i flg. vanlig standard bare 
skal foreta i en spesialisert avdeling (dvs gjøres av grenspesialister i kirurgi) og dem man kan 
gjøre i en generell kirurgisk avdeling. 
 

  2014 2015 2016 
Ingen prosedyrer på pasientene 518 493 568 
Prosedyrer som bør kunne gjøres ved en generell kirurgisk 
enhet  

266 252 226 

Prosedyrer som bør gjøres ved en spesialavdeling 148 147 109 
Andel prosedyrer ved en spesial avdeling 36 % 37 % 33 % 

Tabell A-4. Oversikt over prosedyrer på pasienter innlagt akutt ved DS fra de fem kommunene 
 
Tabellen angir at om man hadde hatt en kirurgisk enhet ved KS av samme standard som det man 
hadde før 2012, så ville likevel vel 1/3 av pasientene måtte ha blitt overført til en spesialavdeling 
(DS) for behandling.  Forholdene var derfor i tråd med hva man hadde før 2012 med henblikk på 
utveksling av pasienter mellom de to sykehusene,  
 
I 2011 ble det overført fra andre avdelinger til de to kirurgiske enhetene til sammen 162 
pasienter (se tabell A-1). Tilsvarende tall for årene 2014-16 er hentet ut. Det er gjort nærmere 
analyse av 2016 tallene. 
 
Overflyttingsmønster KS-DS 2014 2015 2016 2016 
Overføringer fra MED-KS til MED-DS 62 59 81   
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Overføringer fra MED-KS til KIR-DS 96 84   98 
Antall pasienter overført fra MED-KS til KIR-DS31 88 
Antall innleggelser med operative prosedyrer 41 
Type lidelse / diagnose for de som ble operert:   
02-Svulster 5 
05-Psykiske lidelser (hovedstilstand) 1 
09-Sykd i sirkulasjonssystemet 5 
10-Sykd i åndedrettsystemet 3 
11-Sykdom i fordøyelsessystemet 18 
12-Hudsykdommer 1 
14-Sykd i urin- og kjønnsorganer 5 
19-Skader etc. 3 
Tabell A-5. Overflyttinger mellom Kongsberg sykehus til DS i 2014-16 med diagnoser 
 
Antall overføringer er fra 2011 til 2016 redusert med 64 (40 %). Av de som ble overført ble det 
utført operative prosedyrer på 41 pasienter (42 %) i 2016. Samtlige prosedyrer er gjennomgått 
ut fra kodesettingen. Det er vurdert at i underkant av 50 % av disse kunne ha blitt operert i en 
avdeling med generell kirurgi, mens de resterende hadde måttet bli behandlet i en avdeling med 
grenspesialister. Fem pasienter som ble overført døde. Disse har man sett spesielt på. Fire av 
disse ble operert. Ut fra operasjonskoding, diagnoser og liggetid er det intet som tyder på at 
disse ville ha fått en annen utgang om de hadde blitt behandlet ved en generell kirurgisk 
avdeling eksempelvis på Kongsberg. To av disse er for øvrig omtalt i avviksmeldingene. 
  

                                                 
31

 88 pasienter ble overført, antall registrerte overføringer er høyere fordi enkelte pasienter fikk flere overføringer 
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Vedlegg B. Operativ aktivitet – totalt ved Drammen og Kongsberg 
sykehus  
 
Samtlige kirurgiske prosedyrer foretatt ved henholdsvis Drammen og Kongsberg sykehus er 
analysert. Analysegrunnlaget er rapport D-6946 (Kvalitetsrapport DIPS operasjonsplanlegging). 
Det er gjort analyser for KIR-DS og KIR-KS for 2011, 2015 og 2016. Det er filtrert bort 
gynekologiske og ortopediske operasjoner (kapittel L og N i NCSP-kodeverket). I tillegg er det 
hentet ut totalt antall og elektive operasjoner slik at man indirekte får ØH - operasjonene. Data 
fra 2011 er i oppstarten for DIPS, og det er noe usikkerhet knyttet mot datakvaliteten her. 
Tallene for sammenligning må derfor tas med visse forbehold. 
 
Innkomstmåte Sykehus Omsorgsnivå 2011 2015 2016 
Elektiv Drammen Heldøgn 1164 2620 2705 

Drammen Dagbehandling* 232 274 389 
Kongsberg Heldøgn 112 11 14 
Kongsberg Dagbehandling* 489 840 853 

Akutt Drammen Heldøgn 311 985 954 
Drammen Dagbehandling* 1 5 6 

Kongsberg Heldøgn 79 6 1 
Kongsberg Dagbehandling* 6 1 7 

Totalt Drammen 1708 3884 4054 
Kongsberg 686 858 875 

*: Omfatter dagkirurgi og poliklinisk kirurgi som havner i 
kirurgiske DRG 
Tabell B-1. Total operativ aktivitet for 2011, 2015 og 2016 ved Drammen og Kongsberg sykehus 
(kirurgiske avdelinger) fordelt etter innkomstmåte og omsorgsnivå. Ingen gynekologiske eller 
ortopediske inngrep er inkludert 
 
Som anført ovenfor knyttes det usikkerhet til beregninger av økning i aktivitet, men tallene gir 
en økning på 137 % ved DS og 28 % ved KS fra 2011 til 2016. Det er ingen vesentlige økninger i 
aktiviteten fra 2015 til 2016. Tallene er det nærmeste man kan komme en operativ 
aktivitetsbeskrivelse for de to sykehusene knyttet mot bløtkirurgi. Om tallene for 2011 er 
tilnærmet rette, ble det ved KS utført kun et akuttinngrep innen bløtdelskirurgi hvert 4. - 5. 
døgn. Største antallet enkelt prosedyrer var fjerning av blindtarm, med 20 slike inngrep i 2011. 
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Vedlegg C. Folkemengde og avstander  
 
Folkemengde pr kommune og endringer i disse fra 2016 til 2017 fremgår av tabell. Dataene er 
hentet fra SSB og er pr 1.1. i angitte år. 
 

Kommuner (SSB) 2016 2017 Endring Endring i % 
0604 Kongsberg 27013 27216 203 0,8 % 
0624 Øvre Eiker 18205 18562 357 2,0 % 
0631 Flesberg 2699 2696 -3 -0,1 % 
0632 Rollag 1404 1399 -5 -0,4 % 
0633 Nore og Uvdal 2548 2530 -18 -0,7 % 
Sum Kongsberg sykehus 
opptaksområde 51869 52403 534 1,0 % 

Tabell C-1. Oversikt over folkemengde i de fem kommunene i Kongsbergregionen 
 
Største kommune er altså Kongsberg med 52 %, deretter Øvre Eiker med 35 %, mens de tre 
kommunene nordvest for Kongsberg har 13 % til sammen. 
 
Avstand til henholdsvis KS og DS beregnet fra sentrum i hver av kommunene fremgår av tabell 
C-2. Tallene er hentet fra inntektsmodellene for HSØ: 
 

Sykehus /kommune Drammen Kongsberg Øvre Eiker Flesberg Rollag Nore og Uvdal 

Drammen - 43 22 69 104 140 

Kongsberg 43 - 24 24 61 95 

Ekstra til Drammen  43 -2 43 43 43 

Tabell C-2. Avstander til sykehusene i Drammen og Kongsberg i km beregnet fra kommunens 
sentrum.  
 
Disse avstandene er sammenlignet med avstand til sykehus for øvrige kommuner i Helse Sør-
Øst. I denne forbindelse har man ikke tatt med Øvre Eiker, da innbyggerne her har tilnærmet 
samme avstand til Kongsberg som til Drammen. Det er justert for bortfall av akuttfunksjoner ved 
Moss og Elverum sykehus. Tynset sykehus er trukket inn. Notodden sykehus, som for noen av 
kommunene ligger nærmere eller like nær, er filtrert fra. 
 
Kommune Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal 

Avstand til Drammen (km) 43 69 104 140 

Antall kommuner med lengere avstand 79 46 26 12 

- Gjennomsnittlig avstand (km) for 
kommuner med lengre avstand 

92 119 144 165 

Range -193 

  
Kommune Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal 

Avstand til Kongsberg (km) 0 24 61 95 

Antall kommuner med lengere avstand  115 50 27 

- Gjennomsnittlig avstand (km) for 
kommuner med lengre avstand 

 72 111 138 

Range  - 193 
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Tabell C-3. Avstander til sykehus fra kommunesentrene til hhv Drammen og Kongsberg sykehus. 
Det er angitt hvor mange kommuner i Helse Sør-Øst som har lenger avstand og hva som er 
gjennomsnittsavstanden for disse kommunene.  
 
Tabellen viser at et stort antall kommuner i Helse Sør-Øst (173 totalt) har lengre avstander til 
sykehus enn befolkningen i kommunene som sokner til Kongsberg sykehus. I alt har 85 % av 
befolkningen i opptaksområdet til Kongsberg sykehus en reiseavstand på 30-40 minutter (eller 
mindre med ordinær kjøring) til et godt differensiert sykehus med en rekke spesialavdelinger. 

Vedlegg D. Tid fra 113-oppringning til ambulanse er på 
hendelsessted32 
 
Tiden det tar fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig 
helsehjelp, er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og 
funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt 
hjerteinfarkt og alvorlige traumer, er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens 
sjanser til å bevare funksjonsnivå. For plutselig uventet hjertestans utenfor sykehus er det for 
eksempel beregnet at sannsynligheten for overlevelse reduseres med 10 prosent per minutts 
forsinkelse til bruk av hjertestarter.  
 
Det er ikke etablert nasjonale krav til responstid for ambulansetjenesten, men Stortinget vedtok 
i 2000 følgende veiledende responstider for akuttoppdrag: 

 I byer og tettsteder skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 12 minutter 
i 90 prosent av de akutte hendelsene 

 I grisgrendte strøk skal ambulansen være fremme på hendelsesstedet innen 25 minutter 
i 90 prosent av de akutte hendelsene 

Indikatoren viser andelen akutte hendelser hvor ambulansen er fremme innen de veiledende 
responstidene. I tillegg vises 90-prosentilene som sier at i 90 prosent av hendelsene er 
ambulansen fremme innen dette antallet minutter. Tiden måles fra et anrop til medisinsk 
nødtelefon 113 begynner å ringe i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) til 
første ambulanse er på hendelsesstedet. Det er kun akutte hendelser hvor bilambulanse er 
sendt, som inngår i beregningen av indikatoren. 
 

                                                 
32

 https://helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/akuttmedisinske-tjenester-utenfor-sykehus/fra-ringe-113-til-

ambulanse-pa-hendelsessted 
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Figur D-1. Kvalitetsindikator. Antall hendelser i tettbygd strøk hvor ambulansen er fremme i løpet 
av 12 minutter. Tidsperiode september – desember 2016. Kilde: helsenorge.no 
 
90 prosentilet viser at 90 % var framme i: 

 Drammen  etter 14,6 minutter 
 Øvre Eiker  etter 19,3 minutter 
 Kongsberg  etter 23,8 minutter 
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Figur D-2. Kvalitetsindikator. Antall hendelser i grisgrendt strøk hvor ambulansen er fremme i 
løpet av 25 minutter. Tidsperiode september – desember 2016. Kilde: helsenorge.no 
 
90 prosentilet viser at 90 % var framme i: 
 

 Nore og Uvdal:  etter 36,2 min 
 Flesberg:  etter 32,8 min 
 Rollag:   etter 36,8 min 
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År Kommune Ant Ink 

90-

pers Median Snitt Min Maks 

   

2011 

Øvre Eiker 577 531 0:19:10 0:10:32 0:11:53 0:01:00 1:11:37 

   Sigdal 146 126 0:40:24 0:22:51 0:24:36 0:05:51 0:54:19 

   Kongsberg 747 653 0:25:54 0:09:43 0:12:47 0:00:39 1:12:43 

   Flesberg 114 97 0:39:29 0:26:09 0:27:28 0:05:32 1:00:16 

   Rollag 68 62 0:37:54 0:13:47 0:19:01 0:03:58 1:14:47 

   Nore og 

Uvdal 113 94 0:40:10 0:23:32 0:23:46 0:02:46 1:12:55 

 

Differanse 2016 - 2011 

  Kommune Ant Ink 

90-

pers Median Snitt Min Maks 

 

Ant 90-pers 

2016 

Øvre Eiker 895 817 0:18:27 0:10:36 0:12:03 0:00:46 1:25:36 

 

55,1 % -0,1 % 

Sigdal 225 186 0:40:27 0:20:33 0:24:18 0:01:50 1:21:25 

 

54,1 % 0,0 % 

Kongsberg 1268 1137 0:24:43 0:08:51 0:12:01 0:00:21 1:24:54 

 

69,7 % -0,1 % 

Flesberg 158 127 0:37:10 0:24:20 0:26:14 0:08:09 1:22:38 

 

38,6 % -0,2 % 

Rollag 135 117 0:40:35 0:16:20 0:20:11 0:04:42 1:25:27 

 

98,5 % 0,2 % 

Nore og 

Uvdal 227 185 0:40:45 0:18:49 0:21:51 0:00:45 1:14:52 

 

100,9 % 0,0 % 

Tabell D-1. Ambulanseoppdrag i Kongsbergregionen i 2011 og 2016 med antall og responstider 
 
  
Kommune 2011 2016 Differanse 

Øvre Eiker 10 128 1180 % 

Sigdal 3 10 233 % 

Kongsberg 31 627 1923 % 

Flesberg 3 40 1233 % 

Rollag 9 29 222 % 

Nore og Uvdal 2 8 300 % 

Totalsum 58 842 1352 % 

Tabell D-2. Beredskapsforflyttinger for ambulansene i Kongsbergeregionen i 2011 og 2016  
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Vedlegg E. Oppsummering av intervjuer 
 
Det ble foretatt et semi-strukturert intervju med i alt 12 personer knyttet til disse enhetene. Alle 
var foreslått av prosjektgruppen og de skulle representere et rimelig bredt utvalg fra begge 
sykehusene, prehospital tjeneste og primærhelsetjenesten. Intervjuene ble delvis foretatt 
direkte hhv i Kongsberg og Drammen samt ved hjelp av Lync-møte (2) og i telefon (1). To av 
intervjuobjektene har i tillegg kommet med skriftlige kommentarer. 
 
Som grunnlag for intervjuet tok man utgangspunkt i de spørsmål og problemstillinger som ble 
reist i ROS-analysene foretatt i forbindelse med sammenslåingen av akutt kirurgien i 2011. 
 
Ti av intervjuobjektene var fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegekorpset. Man har gjort 
følgende oppsummering av svarene knyttet til de ulike spørsmålene for disse: 
  
1. Er de samlede akutt funksjoner / lokalsykehustilbud blitt svekket ved KS? 

a. Sett fra et pasientsynspunkt, var det for majoriteten bedre at akutt kirurgi ble flyttet 
til Drammen 

b. Problemområdet er de pasientene som ikke har klare kirurgiske eller medisinske 
problemstillinger, benevnt som gråsonepasienter. Her var flere enige om at spesielt 
initialt var disse et problem som ble opplevd alvorlig 

c. Man har gradvis tilpasset seg situasjonen. Det var verst i begynnelsen. 
d. Noen problemer har vært dårlig kommunikasjon mellom de ulike leddene. Det gjalt 

både mellom primær-helsetjenesten og sykehusene, mellom primærhelsetjenesten 
og PHT, og mellom PHT og sykehusene. 

e. Overordnet konkluderes det med at pasientene ikke får dårlig behandling – snarere 
bedre nå enn tidligere. 

2. Vil akutt teamet ved KS være i stand til å ta medisinsk faglige vurderinger ifb. med 
selektering av pasienter? Redusert tilbud knyttet mot kirurgisk tilsyn – spesielt i helgene? 

a. Samtlige berømmer medisinsk mottaksteam. Den modellen som er utviklet ved KS, 
medisinsk avdeling for akutte pasienter er forbilledlig (I tråd med BEST-
prinsippene). I tillegg har de et godt fungerende trombolyseteam. Kriteriene de 
arbeider etter er bygget på fysiologiske prinsipper. 

b. Problemer med enkelte vurderinger og behandlinger som vanligvis tas hånd om av et 
kirurgisk vaktteam. Eksempelvis urinretensjon/blæretamponade, rektalblødninger. 
Konsulentordningen mellom DS og KS fungerer bedre men ikke optimalt. 

c. Uavklarte traumepasienter som bringes til KS, kan være besværlig å få videre i 
systemet 

d. Det dagkirurgiske tilbudet fungerer godt. Ønske om at de kunne ta noe mer mindre 
akutte ting fra primærhelsetjenesten. 

e. Overordnet konkluderes det med at pasientene får god vurdering og behandling. Det 
er kun i unntakstilfellene man mener at denne kunne ha vært bedre. 

3. Omstillingsrisiko og rekrutteringsproblemer for personalet? 
a. Gode arbeidsforhold og gode kolleger 
b. Ingen svekket rekruttering til indremedisin ved KS 
c. Har et fagområde med god kvalitet og bredde   

4. Svekket prehospital beredskap? 
a. Avstanden for ambulansene til Drammen er ikke noe problem 
b. Alle mener at prehospital beredskap ikke er blitt dårligere, noen at den er blitt bedre 
c. Ambulansepersonalet må «bruke hode» - overprøve fastlegene om nødvendig 

(uttalelse fra fastlege) 
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5. Redusert omdømme / tillit til Kongsberg sykehus? 
a. Alle mente at KS hadde et godt omdømme og god tillit i befolkningen for det som de 

holdt på med. 
b. Flere var kritiske til den rolle spesielt lokalpressen hadde hatt / har i omtalen av 

enkeltsaker spesielt og øvrige saker generelt for å fremheve hvor «dårlig» KS var. Det 
ble også påpekt at argumentasjon omkring negative tilstander ved Kongsberg 
sykehus trekkes frem i politiske debatter, og kan bidra til at sykehuset oppfattes 
dårligere enn det som er realiteten.   

6. Er det manglende forutsigbarhet med henblikk på videre drift på Kongsberg sykehus? 
a. De som uttalte seg trodde at KS i den formen den hadde nå evt. med enkelte 

justeringer hadde gode muligheter til å bestå. 
7. Øvrige kommentarer og bemerkninger 

a. Kun en mente at hele ordningen burde reverseres 
b. Flere etterlyste bedre samhandling både med henblikk på prosedyrer, forordninger, 

undervisning og kommunikasjon 
c. Kirurgisk avdeling i Drammen har for mye å gjøre 
d. Bedre samhandling mellom de medisinske avdelingene ved KS og DS om å overta 

ferdigbehandlede pasienter fra Kirurgisk avdeling, DS. Noen av disse kan trenge 
tilsyn fra kirurg i ytterligere 1-3 dager. 

e. Fast samarbeidsforum etterlyses hvor man m.a. kunne ta opp problempasienter av 
ulik karakter. 

 
Representantene for PHT mente følgende / fremhevet følgende punkter: 
 

 KS er blitt styrket på områdene medisin og ortopedi 
 Man fremhever spesielt kvaliteten og dyktigheten til det medisinske akutteamet ved KS  
 Akutt kirurgiske pasienter har fått et kvalitativt bedre tilbud ved å bli transportert til 

Drammen, da dette er et mer differensiert og spesialisert sykehus.  
 Problemområdet er i første rekke differensiering av traumepasientene (uavklarte 

pasienter), om de er rene ortopediske akutt pasienter som skal til ortopediske avdeling, 
KS eller om de er mer multitraumepasienter som skal til DS. For noen av disse tilfellene 
har det vært problematisk å få anestesilege med i ambulansene i overføringene fra KS til 
DS. 

 Den prehospitale kompetanse og triage har blitt bedre. Krav til dokumentasjon har økt 
etter sammenslåing og det stilles høyere krav til intern opplæring og trening. 

 Ved transport av dårlige pasienter fra KS til DS har det vært noen problemer med å få 
adekvat følgetjeneste av leger. 

 Økt kjøretid skaper ikke problemer. 
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Vedlegg F. Utvikling i sykefravær  
 
Det er hentet ut sykefraværs statistikk for 6,5 år for sykehusene i Vestre Viken HF generelt. Det 
fremgår av nedenfor angitte grafer:  
 

 
Figur F-1. Sykefravær ved de 4 sykehusene i Vestre Viken HF fra januar 2010 til juli 2017. 
 
Trekkes KS ut separat får man følgende graf med trendlinje: 

 
Figur F-2. Sykefravær ved Kongsberg sykehus fra januar 2010 til juli 2017 med lineær trendlinje for 
hele perioden. 
 
Sykefraværet toppet seg ved KS i juli 2012 med et gjennomsnitt på 9,5 % (range 0,0 – 31,5). 
Enheter knyttet mot operativ behandling hadde størst fravær. Sykefraværet gikk raskt ned. Den 
lineære trenden for hele perioden har vært svakt nedadgående, og sammen med DS er KS det 
sykehuset i VV som har en fallende fraværsandel. De to øvrige har enten en stabil eller lett 
stigende trend. 
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Vedlegg G. Gjennomgåtte avvikssaker  
 
Vestre Viken HF benytter seg av avvikssystemet Synergi. Herfra er det hentet ut 15 relevante 
saker som har vært fremmet for Helsetilsynet og/eller behandlet i kvalitetsutvalgene ved de to 
sykehusene. Prosjektleder har gjort en oppsummering av disse sakene.  
 
Fordelingen av sakene er 5 fra 2012, 6 fra 2013, 1 fra 2015 og 3 fra 2016 hvorav en er en 
drapssak og de to andre er meldt til Helsetilsynet. 
 
Der hvor det er fattet beslutning av Helsetilsynet, er konklusjonen gjengitt. I de øvrige har 
prosjektleder anført sin mening. Saksnumrene er de som er anført i Synergi. Pga personvern har 
man anonymisert sakene så langt mulig. Det anføres at flere av saken fra den initiale fasen ble 
behandlet i evalueringsmøter som ble avholdt etter sammenslåingen av akuttkirurgien til DS. 
Disse evalueringsmøtene foregikk fra 15.6.2012 til 30.1.2014, totalt 8 møter. 
 

 Sakene 42487 og 42614 fra 2016 var begge meldt til Helsetilsynet og det foreligger 
avgjørelse fra tilsynet i sakene. Begge tilsynssakene dreier det seg om akutte pasienter 
som primært ble innlagt KS for deretter å bli overført til DS hvor de ble operert. Den ene 
døde etter noen uker, den andre dagen etter operasjonen. Det ble reist kritikk bygget 
både på lang transport og angivelig forsinket diagnostikk og behandling. Fylkesmannens 
konklusjon i sakene var hhv:  

o Ikke brudd på spesialisthelsetjenestelovens § 2-2;  
o Ikke brudd verken på spesialisthelsetjenestelovens § 2-2 eller 3-3a (varsling) 

 Sak 3978 fra 2012 har sin bakgrunn i en iatrogen (påført) pneumothorax (luft mellom 
brystvegg og lunge) etter forsøk på anleggelse av sentralt venøst kateter (SVK). Saken 
ble primært meldt til Helsetilsynet som i sin tur sendte den ubehandlet til 
Kunnskapsenteret. Meldeordningen behandlet ikke disse avvikene individuelt slik at 
behandlingen kun var internt. Prosjektleders vurdering er: 

o Ut fra tilgjengelige opplysninger var pasienten hele tiden stabil, og det hadde 
trolig ikke vært behov for å anlegge avlastende thorax-dren. Dette ble gjort av 
annen kollega enn den som anla SVK. Pasienten fikk ingen plager i etterhand. 

o På generelt grunnlag er dette en kjent komplikasjon til anleggelse av SVK, og det 
hører med til de ferdigheter man skal kunne om man gjør slike prosedyrer, at 
man skal kunne takle slike komplikasjoner selv eller innenfor den spesialitet 
som utfører inngrepet. Sykehusets kirurger skal vanligvis ikke ha noen rolle i 
denne sammenheng. 

 Sak 35939 (drapsak fra 2016) har blitt omtalt i media og dreier seg om en ung mann 
som døde etter knivstikk i brystet. Dette skjedde i umiddelbar nærhet av KS, og 
ambulansepersonalet brakte han til KS. Beskrivelse av tilstand på skadestedet tyder på 
at han trolig var død da ambulansepersonalet kom dertil. Ved mottak KS var han død 
med opphevet puls og respirasjon samt lysstive pupiller uten reaksjon (GCS=3). Forsøk 
på gjennomliving ble helt riktig avsluttet etter noen minutter. 

o Siden man ikke har noen obduksjonsrapport (trolig rettslig obduksjoner som 
ikke er i pasientjournalene), har man sett på tilsvarende hendelser fra 
litteraturen. Overlevelsen etter penetrerende skader i brysthulen med skade av 
de store blodkar eller hjerte ligger på 0,2 – 1,4 % om de kommer «livløse» / 
under pågående hjerte-lunge-redning til større traumemottak. Arbeidene 
omfatter fra 1480 til 4620 tilfeller33. 

                                                 
33

 Lockey D et al. BMJ, 323, 141 
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o Både ambulansefolkene og de som tok imot pasienten ved KS, oppfattet dette 
som svært traumatisk. Denne pasienten var imidlertid død på skadestedet, og 
ingen kunne ha reddet han. Dette er en tragisk hendelse som alle helsepersonell 
kan komme opp i. 

 Ut over dette har man sett på de gjenværende 11 avvikssaker. De kan katalogiseres i 
følgende undergrupper i forhold til årsak: 

o Kommunikasjonsproblemer mellom KS og DS (5234, 5235, 5804, 8336, 12744, 
12800, 27300) 

o Ikke fulgt traumekriterier fullgodt (5803, 8737 og 9099) 
o Mangelfull preoperativ undersøkelse (12683) 

Så langt man kan bedømme har disse 11 avvikene ikke ført til noen alvorlige hendelser eller 

komplikasjoner for de aktuelle pasientene. 

Vedlegg H. ROS analyse fra 2011  
 
I forbindelse med utredning av samling av akuttkirurgi i 2011 ble det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse som også var vedlegg til styresak 072-2011. Vurderingen ble gjennomført av 
fagpersonell fra sykehusene i Kongsberg og Drammen, prehospitale tjenester, 
brukerrepresentant og representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste. Risikoområder som 
inngikk i analysen omfattet: 
 

1. Svekket samlet akuttfunksjon/lokalsykehustilbud ved Kongsberg sykehus 
2. Akutt team vil ikke være i stand til å ta medisinsk faglige vurderinger ifb selektering av 

pasienter 
3. Redusert beredskap til gråsone-pasienter med behov for kirurgisk tilsyn i helger og 

netter 
4. Omstillingsrisiko for personalet 
5. Svekket rekruttering og utdanningstilbud, tap av fagpersonell 
6. Svekket prehospital beredskap totalt pga lengre og flere transporter for å dekke 

pasienter i gråsoner 
7. Økte kostnader til pasientreiser 
8. Redusert omdømme/tillit ved Kongsberg sykehus 
9. Manglende forutsigbarhet med henblikk på videre drift på Kongsberg sykehus 

 
Risikovurderingen pekte på en ikke ubetydelig risiko knyttet til hovedtyngden av disse 
områdene. 
 



 
 

 

 

Side 52 av 61 
 

 
 
Figur H-1. Risikovurdering knyttet til samling av akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen – utført i 
2011 
 
Risikovurderingen ble revidert i forhold til et mulig tiltak med å etablere en vaktordning for 
medisinske pasienter som ikke kunne flyttes til Drammen. En ny risikovurdering ble 
gjennomført av fagpersonell fra medisinsk avdeling for Kongsberg sykehus og Drammen 
sykehus. En slik vaktordning ble vurdert å kunne redusere risiko for de momentene som hadde 
vært mest kritisk i den opprinnelige analysen.  
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Figur H-2. Risikovurdering etter risikoreduserende tiltak fra 2011-12 
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Vedlegg I. Kvalitetsindikatorer for VV og KS  
 
Folkehelseinstituttet beregner 30-dagers risikojustert sannsynlighet for overlevelse som 
kvalitetsindikator for helseforetak og regionale helseforetak, og resultatene publiseres blant 
annet på helsenorge.no. Data som presenteres her er hentet derfra og er de siste publiserte. 
En kvalitetsindikator gir kun en indikasjon på kvalitet, det er ikke et direkte mål på kvalitet. 
Man må derfor være forsiktig med å dra bastante slutninger. Spesielt gjelder det små enheter 
hvor man med små tallvariasjoner kan få store prosentvise svingninger. 
 
I denne delen av evalueringen har man trukket fram resultater fra VV og sett på totaloverlevelse 
og overlevelse ved hhv hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd. Som det fremgår av figur 1, 
har overlevelsen blitt noe bedre enn landsgjennomsnittet. Hverken DS eller KS skiller seg ut fra 
de øvrige i HF-et på noen av målepunktene.   
 

 
Figur I-1. Totaloverlevelse etter hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd i Vestre Viken HF og i 
landet for øvrig fra 2012 til 2016 (etter Folkehelseinstituttet)34 
 
Trombolysebehandling er en av de nye og viktige behandlingene ved hjerneinfarkt (hjerneslag). 
Kvalitetsindikatoren knyttet til denne behandlingen viser andel pasienter 18-80 år med 
blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser 
opp blodpropp. Andelen som fikk dette i Helse Sør Øst var 13,9 % i 2016. 
 

 
 
Figur I-2. Andel pasienter innlagt med blodpropp i hjernen som fikk behandling med trombolyse i 
januar – april 2017 (Etter Folkehelseinstituttet)35 

                                                 
34

 

https://www.fhi.no/contentassets/fb543e0d6f624533bac92117d65bf9c6/vedlegg/institusjonsrapport_vestreviken

hf_2014-2016.pdf 
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Selv om antallene er få, viser de at de aktuelle sykehusene er på linje med de øvrige i landet. 
 
I kvalitetsarbeidet har VV fulgt bruken av trombolysebehandling over flere år. Resultatene 
samlet for HF-et, Helse Sør RHF og landet for øvrig fremgår av følgende graf. 
 

 
Figur I-3. Trombolyse ved hjerneinnfarkt – andel pasienter <80 år behandlet 
 
Figuren viser at fra 2014 og utover har andelen behandlet med trombolyse i VV ligget så vel over 
landsgjennomsnittet som over gjennomsnittet for Helse Sør Øst. 
 
Ytterligere en kvalitetsfaktor er forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus. 
Denne kvalitetsindikatoren måler antall påviste sykehusinfeksjoner – av de fire vanligste 
infeksjonene: urinveisinfeksjon, nedre luftveisinfeksjon, postoperative sårinfeksjoner og 
septikemi – på et gitt tidspunkt i forhold til totalt antall innlagte pasienter på samme tidspunkt. 
 

 
Figur I-4. Andel pasienter som har fått sykehusinfeksjon under oppholdet. Data fra november 2016 
fra Folkehelseinstituttet36 

                                                                                                                                                         
35

 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer- 

rapporter.aspx?kiid=Trombolysebehandling_ved_hjerneinfarkt 
36

 https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Sykehusinfeksjoner 
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Siden Kongsberg sykehus ikke hadde ført opp noen infeksjoner, ble dette kvalitetssikret mot 
sentrale myndigheter. Sykehuset har rapportert riktig, tallene er små, men det er ingen grunn til 
å anta feilrapportering. Mulig årsak til at ingen helseassosierte infeksjoner er rapportert kan 
være at KS ikke har mage-tarm kirurgi og relativt få intensivpasienter i tillegg til selvsagt god 
pasientbehandleing på de pasientene de har. 
 
Folkehelseinstituttet skriver i sin rapport at en høy eller lav forekomst betyr ikke nødvendigvis 
at kvaliteten av forebyggende tiltak er dårlig eller god, og endring mellom målinger er ikke 
nødvendigvis signifikante endringer. Dette gjelder for alle de fire infeksjonsformene som 
omtales. 
 
Med dette som bakgrunn konkluderer man med at kvaliteten ved de respektive sykehus er 
tilfredsstillende ut fra de relativt grove kvalitetsparameterne man måler. 
 
Kvalitetsparametere knyttet mot ambulansetjenesten omtales under det kapittelet / vedlegg D.  
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Vedlegg J. Risikovurdering 2017 
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Vedlegg K. Protokolltilførsler 
 

Det er mottatt tre protokolltilførsler fra medlemmer av prosjektgruppen: 

 

1. Protokolltilførsel fra Wenche Grinderud, Rådmann i Kongsberg 

2. Protokolltilførsel fra Kjell Jensen, representant fra brukerutvalget i Vestre Viken HF 

3. Protokolltilførsel fra Elin Korsgaard, klinikktillitsvalgt fra Yngre legers forening, Kongsberg sykehus 
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Protkolltilførsel mottatt 10.12.17: 
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Protokolltilførsel mottatt 9.12.17 med følgetekst: 
Som brukerrepresentant i VV/HF ønsker jeg vedlagte utaelse lagt inn som protokolltilførsel. 
 
 
Kjell Jensen 
 
VV/HF, brukerutvalgsrepresentant.  
 
                                                                                                          Drammen, 09.12. 2017.  
 
 
Prosjektgruppe Samling av akuttkirurgi. 
 
 
Protokolltilførsel. 
 
 
Jeg har sittet i prosjektgruppe utnevnt av Brukerutvalget i Vestre Viken ang. samling av akuttkirurgi til Drammen 
sykehus. På første møte i prosjektgruppen, fikk deltagerne beskjed om at prosjektet ikke skulle diskuteres utenfor 
gruppen. Dette for å få en god arbeidsro vedr. dette oppdraget. 
Etter at siste samling 7. desember, er jeg overbevist om at en samling av akuttkirurgi til Drammen sykehus er en dårlig 
løsning. Når jeg i tillegg har fått opplyst om at legevakten i Øvre Eiker skal legges ned for å flyttes til Kongsberg 1. mars 
2018, blir jeg enda mer sikker på å gå mot dette forslaget. 
 
Fordi: 

o Brukerutvalgets fremste oppgave er å ivareta innbyggernes sikkerhet/trygghet. 

o Sentrale politikere inkl. helseminister har uttalt seg at nærsykehusene skal bestå og at tilgjengeligheten og 

tjenestene skal ivaretas. 

o Kongsberg er ingen liten by og den strekker seg helt opp til Rødberg+ litt til, så her er det viktig å bevare 

nærsykehuset. 

o Ut fra dette mener jeg som brukerrepresentant at en samling av akuttkirurgien til Drammen sykehus, IKKE kan 

støttes. 

o Men planlagte kompliserte inngrep som krever kirurger med ulik kompetanse, bør foretas på Drammen 

sykehus. 

o Denne utaelsen ønsker at skal følge med i protokollen. 

 
 
Med hilsen 
 
Kjell Jensen 
 
VV/HF/ brukerrepresentant. 
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Protokolltilførsel mottatt 12.12.17 med følgetekst: 
Ingen kommentarer til rapporten - stiller meg bak den forutsatt vedlegging av vedlagte protokolltilførsel. 
 
Elin Korsgaard 
Klinikktillitsvalgt Klinikk Kongsberg sykehus 
Yngre legersforening 
  
  

Kongsberg tirsdag 12.12.17 
  
PROTOKOLLTILFØRSEL TIL RAPPORTEN «EVALUERING AV SAMLING AV AKUTTKIRURGI FOR 
OPPTAKSOMRÅDENE FOR KONGSBERG OG DRAMMEN SYKEHUS I DRAMMEN» 
  
1. Utilbørlig tidspress under prosjektet. Beslutningen om evaluering ble tatt i des 2016, mens prosjektstart 

først var medio sept 2017.  
 

2. Mandatet var evaluering av ”før og etter” – rapporten adresserer ikke misnøyen på KS ifm prosessen 
2011/2012. Hindre i 2012/2013, som nå i hovedsak er forsert, er også lite belyst. Mandatet omgår 
dermed noe som ville kunne forventes i en evaluering, og dette er rot til bekymring rundt hvorvidt 
rapporten vil ha ønsket troverdighet blant interesserte i Kongsberg som husker dette fra seks år tilbake, 
være seg lokalbefolkning eller sykehusansatte. 

 
3. Jeg frykter rapporten vil legitimere avgjørelsen om nedlegging av akuttkirurgi og i verste fall at prosessen 

ved Kongsberg sykehus vil brukes som et eksempel til etterfølgelse. Det bør gå klart og tydelig frem at vi 
fremdeles mener prosessen vi var gjennom ikke bør gjentas, men andre må gjerne lære av våre 
erfaringer og følgelig helst styre utenom en del av de hullene i veien vi har truffet. 

 

Elin Korsgaard 
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Saksfremlegg  
 
Utviklingsplan 2035  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 25/2018 03.05.18 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret godkjenner Utviklingsplan 2035 og vil særlig fremheve følgende punkter: 
a) I tråd med nasjonale føringer skal Vestre Vikens hovedmål være å skape pasientens 

helsetjeneste. De seks delmålene som beskrives i Utviklingsplan 2035 skal være 
styrende for Vestre Vikens prioriteringer for å realisere dette hovedmålet. 

b) Utviklingsplan 2035 skal være styrende for øvrige strategier, områdeplaner og 
handlingsplaner som utarbeides i helseforetaket. 

c) Vestre Viken skal arbeide for at samhandling med kommunene styrkes ytterligere, 
både på system- og individnivå, med vekt på å skape helhetlige og trygge 
pasientforløp, utvikling av nye tjenester, satsning på kompetansesamarbeid og felles 
ansvar for god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. 

d) Sykehusstrukturen med tidligere vedtatt oppgave- og funksjonsfordeling og 
kapasiteter, og med samlokalisering av psykisk helsevern på sykehusnivå og 
somatikk, legges til grunn for den videre utviklingen. Sykehusene skal utvikles i 
nettverk som legger til rette for gode og likeverdige helsetjenester til hele 
sykehusområdet. 

e) Distriktspsykiatriske sentra skal så langt det lar seg gjøre samlokaliseres med 
somatisk behandling for å bidra til at pasienter får helhetlige og sammenhengende 
helsetjenester.    

f) Bygg og bruksarealer skal tilrettelegges for å understøtte pasientbehandling, og skal 
oppgraderes og vedlikeholdes slik at eiers krav til byggenes tilstand og funksjonalitet 
er oppfylt.  

 
2. Styret ber om at det med grunnlag i utviklingsplanen utarbeides en strategiplan med 

planhorisont for de neste 4 år. Mandat for arbeidet legges fram for styret i neste 
styremøte. 
 

3. Tiltak i strategi- og handlingsplaner skal knyttes opp mot økonomisk langtidsplan og 
årlige budsjetter både for å sikre gjennomføringsevne og en økonomisk bærekraftig 
utvikling.  

 
Drammen, 26. april 2018  

 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  

Dato: 25. april 2018 
Saksbehandler: Elisabeth Kaasa 

Christine 
Furuholmen 
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Bakgrunn 
Styret behandlet og godkjente prosjektmandat for Utviklingsplan 2035 i styremøte 29. januar 
2017, sak 07/2017. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan(2016-19) stiller krav om at alle helseforetak skal utarbeide 
utviklingsplaner. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan helseforetaket skal utvikle sin 
virksomhet for å møte fremtidige behov for helsetjenester. Alle underliggende planer skal støtte 
opp om de overordnede målene i utviklingsplanen.  
 
Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på den nasjonale veilederen for 
utviklingsplanarbeidet, samt Helse Sør-Øst RHFs regionale føringer for hva som skal inngå i 
planarbeidet. Helse Sør-Øst har spesielt bedt helseforetakene om å omtale fagområdene 
rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi, prehospitale tjenester, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hovedtyngden av disse har betydelige grenseflater mot 
kommunehelsetjenesten, og særlig potensiale for oppgavedeling og kompetansesamarbeid.  
 
Tidligere strategi- og planarbeid gjennomført i Vestre Viken er lagt til grunn. Dette omfatter 
Strategi 2025 fra desember 2011, Utviklingsplan fra desember 2012, samt plandokumenter 
knyttet til nytt sykehus i Drammen og oppgradering og vedlikehold av sykehusene i Bærum, 
Kongsberg og Ringerike.  
 
Saksutredning 
Utviklingsplan 2035 beskriver dagens virksomhet, utviklingstrekk med framskrivning av 
befolkningens behov for helsetjenester, og hvordan Vestre Viken skal møte disse. I denne saken 
beskrives mål og retning for utviklingen av helseforetaket, prosess for arbeidet, delprosjekter og 
sentrale høringsinnspill.  
 
Mål og retning for utviklingen av Vestre Viken 
Spesialisthelsetjenesten skal gjennomføre den nasjonale helsepolitikken i tråd med føringene 
som er gitt i Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019). Det er et helsepolitisk mål å skape 
pasientens helsetjeneste. Pasienten skal medvirke i utformingen av tjenesten, delta i valg av 
egen behandling og få bedre muligheter til å mestre eget liv. Visjonen om å tilby gode og 
likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, 
kjønn og økonomi består.   
 
Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 slår fast at utviklingen av pasientens helsetjeneste skal ta 
utgangspunkt i pasientenes behov. Pasientene skal oppleve likeverdighet i møte med 
helsepersonell, og respekt for den enkelte pasient skal være fundamentet i all behandling. 
Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes aktivt i arbeidet med å utvikle og forbedre 
helsetjenestene. 
 
I pasientens helsetjeneste skal tjenestene som mottas være sammenhengende og koordinerte. I 
Utviklingsplan 2035 beskrives hvordan Vestre Viken skal utvikle pasientforløp i samarbeid med 
pasienter og kommunehelsetjenesten, med spesielt fokus på å sikre overgangene mellom 
spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og hjem. I dette arbeidet inngår også Vestre 
Vikens systematiske forbedringsarbeid med vekt på trygg og sikker pasientbehandling.  
  
Medisinskfaglig og teknologisk utvikling går raskt, og helsetjenesten står foran store 
forandringer i årene som kommer. Utviklingsplan beskriver hvordan forskning, innovasjon og ny 
teknologi skal bidra til å heve kvaliteten i helsetjenesten. Vestre Viken har høye ambisjoner for 
innovativ bruk av teknologi og digitale løsninger for å styrke helsetjenestene.   
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Helsepersonell med kompetanse tilpasset fremtidens behov er en viktig forutsetning for å skape 
pasientens helsetjeneste. Utviklingsplanen beskriver hvordan Vestre Viken vektlegger riktig og 
fremtidsrettet kompetansesammensetning og kompetanseutvikling knyttet opp mot å utnytte 
faglige og teknologiske nyvinninger. Kompetansedeling både i helseforetaket og med 
kommunehelsetjenesten er sentralt for å sikre gode og trygge pasientforløp og effektiv 
utnyttelse av samfunnets ressurser. Vestre Viken har en viktig oppgave i å utdanne fremtidens 
helsepersonell i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.  
 
Vestre Viken skal møte befolkningens fremtidige behov for helsetjenester i et stort geografisk 
område med stor variasjon i bosetning mellom byer, tettbygde strøk og mer grisgrendte 
områder. Dette handler om å finne en god balanse mellom det som må gjøres sentralt, og det 
som kan skapes lokalt, mellom det som haster og det som kan planlegges. Vestre Viken har fire 
godt etablerte somatiske akuttsykehus innenfor sitt helseområde. Sykehusfunksjonen for 
psykisk helsevern er samlet på Blakstad i 2018, mens de fem distriktspsykiatriske sentrene er 
lokalisert nær der pasientene bor. Hallingdal Sjukestugu er et eksempel på at god 
spesialisthelsetjeneste kan tilbys lokalt i tett samarbeid med interkommunale helsetjenester. 
Utviklingsplan 2035 beskriver hvordan sykehusene i Vestre Viken skal utvikles i nettverk som 
legger til rette for klinisk samarbeid om pasienten og sikrer robuste, gode og likeverdige 
helsetjenester til befolkningen i hele helseområdet.  
 
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. 
Solide økonomiske resultater skal sikre Vestre Vikens fremtidige utviklings- og 
investeringsevne. I Utviklingsplan 2035 vektlegges det at helseforetakets samlede kompetanse 
og kapasitet skal utnyttes slik at pasientene får virksom og god behandling med riktig 
ressursinnsats.  
 
Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste. Dette skal 
realiseres gjennom seks delmål:   
 

• Styrke pasienten 
• Skape trygge og helhetlige pasientforløp 
• Styrke samhandling og nettverk 
• Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny teknologi 
• Sikre personell med rett kompetanse 
• Sikre bærekraftig økonomi 

 
Disse målene skal være styrende for Vestre Vikens utvikling og prioritering frem mot 2035. 
 
Prosess for arbeidet med Utviklingsplan 2035 
Arbeidet med Utviklingsplan 2035 er gjennomført som en åpen prosess der både interne og 
eksterne interessenter har blitt informert og involvert i løpet av prosjektgjennomføringen.  
 
Ved oppstart ble det avholdt møter med ordførerne i alle 26 kommuner, samt Buskerud og 
Akershus fylkeskommuner. Alle ble invitert til å sende innspill på samhandlingsområder som 
man ønsket skulle inngå i utviklingsplanen. Det ble mottatt tilbakemelding fra 11 kommuner, 
samt Buskerud fylkeskommune.  
 
Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og 
vært involvert i vurdering av veivalg og mål. Utviklingsplanen har vært tema på to 
ledersamlinger for avdelingssjefer, der de har gitt innspill både med hensyn til hva som vil 
kreves av fremtidens sykehus og hvordan Vestre Viken skal jobbe for å styrke nettverk og 
samarbeid i helseforetaket. 
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Styringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra Vestre Viken, kommuner, 
brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at 
prosjektet ble gjennomført som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og 
eksterne interessenter. 
 
Brukerutvalget, Samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet, samt en gruppe sammensatt av 
tillitsvalgte og vernetjeneste har vært referansegrupper for prosjektet. Det har vært gjennomført 
møte med Ungdomsrådet i Vestre Viken. 
 
I prosjektet har det vært åtte arbeidsgrupper med deltakere fra Vestre Viken, kommunene, 
praksiskonsulenter, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg til møter i arbeidsgruppene 
har det blitt arrangert fagseminarer sammen med kommunene for temaene rehabilitering, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 
Delprosjekter 
To delprosjekter har vært lagt inn under arbeidet med utviklingsplanen. Disse har utredet 
henholdsvis Fremtidig organisering av prehospitale tjenester i Vestre Viken HF og Evaluering av 
samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen. 
Begge delprosjektene har vært ledet av eksterne prosjektledere.  
 
Når det gjelder organisering av de prehospitale tjenestene, har Vestre Viken og Oslo 
universitetssykehus på bakgrunn av rapporten startet et arbeid for å utrede fremtidig 
organisering av de prehospitale tjenestene i Vestre Vikens sykehusområde. Utredningen er ikke 
ferdig, og fremtidig organisering av de prehospitale tjenester er derfor ikke innarbeidet i 
utviklingsplanen. 
 
Evalueringen av samlingen av akuttkirurgi konkluderer med at pasientene har fått god og 
effektiv behandling. Det er ingen holdepunkter for at samlingen av akuttkirurgi har ført til 
medisinsk uforsvarlig behandling eller forsinkelser som har hatt konsekvenser for behandlingen 
av pasientene. Den gjenværende pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus vurderes som god 
eller svært god.  Det påpekes imidlertid at personell på Kongsberg sykehus savner 
tilstedeværelse fra kirurg ved vurdering og behandling av enkelte pasienter med vanskelig 
diagnostiserbare tilstander. Evalueringsrapporten anbefaler at det arbeides med ytterligere 
tiltak for å styrke samarbeidet om denne pasientgruppen. Det vises til egen sak i dette 
styremøtet, 24/2018. Utviklingsplanen viderefører på denne bakgrunn dagens 
funksjonsfordeling.  
 
Høring 
Høringsutkast for Utviklingsplan 2035 ble sendt ut på bred høring 2. februar 2018 med svarfrist 
23. mars 2018. Ansatte er via intranett blitt invitert til å komme med høringsinnspill.  
 
Det er i alt kommet 39 høringsuttalelser. 22 av 26 kommuner har gitt høringssvar. Det er 
kommet høringssvar fra Buskerud Fylkeskommune, Sunnaas sykehus, Modum Bad og 
Sykehusapotekene. Det er også kommet innspill fra Vestre Vikens brukerutvalg, 
venneforeninger, fagorganisasjoner, enkelte interesseorganisasjoner og fra noen fagmiljø og 
enkeltpersoner i helseforetaket.  
 
Det er gjennomført møter med ungdomsrådet, brukerutvalget og foretakstillitsvalgte. Det har 
vært en åpen dialog i møtene om de sentrale områdene i høringsinnspillene.  
 
De fleste kommunene har behandlet utviklingsplanen og høringssvaret politisk. Et flertall av 
kommunene gir ros for involvering og medvirkning.  
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Flere kommuner uttrykker bekymring for at antall sengeplasser ikke er dimensjonert i tråd med 
den demografiske utviklingen. Mange kommuner påpeker også at utviklingsplanen legger til 
grunn lavere befolkningsvekst enn det som fremkommer i kommunale planer.  
 
Flertallet av kommunene slutter seg til retningen og hovedpunktene i utviklingsplanen og 
fremhever at planen gir en god oversikt over utfordringer og føringer for helsetjenestene fram 
mot 2035. Det trekkes spesielt fram at planen tydeliggjør en satsing på helhetlig og likeverdige 
tjenester nær pasienten.  
 
Kongsberg, Flesberg, Rollag og Øvre Eiker kommunene og Buskerud fylkeskommune 
v/fylkesutvalget stiller krav om at akutt bløtdelskirurgi tilbakeføres til Kongsberg sykehus 
tilpasset dagens situasjon. Det vises til omtale i egen sak (sak 24/2018).  
 
Høringen har gitt mange gode innspill som er innarbeidet i planen. Utviklingsplanen er styrket 
med en egen omtale av behandlingstilbudet til barn og unge etter innspill fra kommunene. Det er 
også lagt inn en styrket omtale av områdene teknologi, forskning og innovasjon. Øvrige innspill 
og merknader er innarbeidet i den løpende teksten.  
 
Brukerutvalget er opptatt av at pasientens ressurser er grunnleggende. En medvirkende 
forutsetning for vellykket behandling er at helsepersonell ser den enkelte pasients ressurser og 
anerkjenner og bruker disse. Brukerutvalget frykter at enkelte formuleringer kan bidra til å 
opprettholde synet på pasienten som passiv mottaker, og har gitt konkrete forslag til presisjon i 
teksten. Brukerutvalget trekker videre frem at forutsigbarhet og helhetlige pasientforløp kan gi 
bedre utfall av behandling, ikke minst for pasienter innen psykisk helsevern.  
 
I hovedsak gir fagorganisasjonene tilbakemelding på betydningen av utdanning, kompetanse, 
bemanning og heltidskultur. Det trekkes fram at Vestre Viken skal være en attraktiv arbeidsplass 
med et helsefremmende arbeidsmiljø.  
 
Kommunene ønsker at planen blir mer konkret rundt hvilke løsninger og strategiske grep som 
skal imøtekomme pasienter med behov for felles og samtidige tjenester også innenfor 
somatikken. De er også opptatt av å samarbeide med Vestre Viken om å finne gode 
arbeidsformer og modeller som ivaretar disse brukerne. Mange kommuner etterlyser en 
tydeligere plan for hvordan kommunene og Vestre Viken sammen kan utvikle framtidige 
helsetjenester og hvordan kommunene og spesialisthelsetjenesten skal samarbeide om nye og 
fleksible arbeidsformer.  
 
Kommunene bemerker at det også er behov for samarbeid mellom avdelingene i sykehus, og at 
det er viktig at det interne samarbeidet fungerer i praksis. Åpningstider og koordinering er 
spesielt viktig for dem som har lang reisevei. 
 
Det er også kommet innspill i høringsrunden som ikke er innarbeidet i utviklingsplanen, men 
som vil følges opp i andre sammenhenger.  
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Utviklingsplan 2035 beskriver hvordan Vestre Viken skal utvikle pasientens helsetjeneste. 
Sykehusene skal gi gode og trygge helsetjenester nær der folk bor. Gjennom medvirkning fra 
brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling med kommunehelsetjenesten skal 
Vestre Viken skape pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
 

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


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

Vestre Viken står overfor store endringer i årene som kommer. Planleggingshorisonten for 
denne utviklingsplanen strekker seg helt fram til 2035. I et slikt tidsperspektiv er det mye som 
er usikkert når det gjelder de muligheter som den medisinskfaglige og teknologiske utviklingen 
gir. Beskrivelsene av Vestre Vikens veivalg og mål for perioden fram mot 2035 er derfor på et 
overordnet nivå. Administrerende direktør mener at planen gir en tydelig retning for utvikling 
av Vestre Viken frem mot 2035, og at den er et godt grunnlag for det videre arbeidet som skal 
gjøres for å skape pasientens helsetjeneste. 
 
Utviklingsplan 2035 skal være styrende for den videre strategiske planleggingen i Vestre Viken. 
Administrerende direktør vil fremme mandat for en strategiplan for kommende fireårsperiode i 
neste styremøte. Administrerende direktør legger vekt på at tiltak i strategier og 
handlingsplaner knyttes opp mot økonomisk langtidsplan både for å sikre gjennomføringsevne 
og en bærekraftig utvikling.  
 
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at styret slutter seg til Utviklingsplan 
2035 og de foreslåtte vedtakspunkter.   
 
 
Vedlegg: 
 

1. Utviklingsplan 2035 
2. Her er lenke til alle høringssvar.  
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Innledning 
 
Vestre Viken skal skape pasientens helsetjeneste. Riktig kompetanse, nye arbeidsformer og 
moderne bygg og utstyr skal gi kvalitet og pasientsikkerhet. Drivkraft til å prøve ut innovative 
løsninger og arbeid med kontinuerlig forbedring vil være viktige suksessfaktorer. Brukernes 
erfaringskompetanse må inkluderes i alt forbedringsarbeid. Engasjerte ansatte i et godt 
arbeidsmiljø er avgjørende for å lykkes med utviklingen av Vestre Viken.  
 
Helsetjenesten står foran store utfordringer i årene som kommer. Utfordringene er knyttet til 
endringer i sykdomsbildet og befolkningens alderssammensetning, medisinskfaglig og 
teknologisk utvikling og samtidig begrensede økonomiske rammer. Vestre Vikens Utviklingsplan 
2035 handler om å velge en hovedretning for hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet 
for å sikre et bærekraftig og godt helsetilbud til hele befolkningen i opptaksområdet.  
 
Dagens status i helseforetaket og utfordringsbildet man ser for fremtiden, er lagt til grunn for 
valg av Vestre Vikens utviklingsretning. Vestre Viken har siden etableringen i 2009 arbeidet for 
å gi befolkningen trygge og gode helsetjenester der de bor. Utviklingsplan 2035 tydeliggjør at 
helseforetaket skal videreføre satsningen på å gi gode, helhetlige og likeverdige tjenester 
nærmest mulig der pasientene er. Sykehus som samarbeider i nettverk og god samhandling med 
kommunehelsetjenesten er to viktige virkemidler for å lykkes.  
 
For å skape pasientens helsetjeneste beskriver utviklingsplanen seks viktige, langsiktige mål. 
Disse skal være styrende for Vestre Vikens utvikling og prioritering. I årene fremover skal de 
overordnede målene brytes ned til delmål og omsettes til konkrete handlingsplaner i alle 
klinikker og avdelinger. Handlingsplanene skal utarbeides koordinert med helseforetakets 
økonomisk langtidsplan.   
 
Helse Sør-Øst RHF har gitt føringer for et utvalg av fagområder som skal omfattes av 
utviklingsplanen. Dette er i hovedsak fagområder med betydelige grenseflater mot 
kommunehelsetjenesten og med særlig potensiale for oppgavedeling og kompetanseutveksling. 
Disse er særskilt beskrevet i utviklingsplanen.  
 
Utviklingsplan 2035 er utarbeidet basert på innspill fra fagfolk i Vestre Viken, og i tett dialog med 
brukere, representanter fra kommunene, de tillitsvalgte og vernetjenesten. Utviklingsplanen 
skal være styrende for all strategisk planlegging i helseforetaket. Utviklingsplanen slik den 
foreligger nå, sendes på høring før endelig plan ferdigstilles. 
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1 Bakgrunn og historikk 

1.1 Historikk for helseforetaket 

Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009. Helseforetaket leverer 
spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling til omlag 483 000 innbyggere i 26 kommuner.  
 
Den somatiske virksomheten foregår på de fire sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og 
Ringerike, samt på Hallingdal sjukestugu. Drammen sykehus og Bærum sykehus har 
områdefunksjoner for en rekke spesialtjenester for hele befolkningen i Vestre Vikens 
helseområde. Fra våren 2018 er foretakets psykiatriske sykehusavdelinger for voksne samlet på 
Blakstad. I tillegg har Vestre Viken fem distriktpsykiatriske sentre (DPS), en egen avdeling for 
barne- og ungdomspsykiatri og en avdeling for rus og avhengighet.  
 
Etter etableringen i 2009 utarbeidet Vestre Viken Strategi 2025, som ble vedtatt i desember 
2011. Strategien har vært retningsgivende for utviklingen av Vestre Viken og beskriver 
satsningsområder, samt fag- og funksjonsfordeling mellom sykehusene.  
 
I 2012 utarbeidet Vestre Viken en utviklingsplan for det fusjonerte helseforetaket. I 
utviklingsplanen ble det blant annet utredet ulike sammenslåingsalternativer for de somatiske 
sykehusene. Det ble det vedtatt å bygge et nytt sykehus i Drammen for somatikk og 
sykehuspsykiatri og at alle de øvrige sykehusene skal bestå. Vestre Vikens Utviklingsplan 2035 
legger dette til grunn.  
 
Fordeling av funksjoner mellom sykehusene ble fastlagt i Strategi 2025. I forbindelse med 
planlegging av nytt sykehus i Drammen i 2016 ble funksjonsfordeling tatt opp til ny vurdering og 
det ble gjort små endringer. I forbindelse med utviklingsplanarbeidet er det ikke gjort ny 
vurdering av funksjonsfordeling.  
 
I konseptfasen i 2014–2016 videreførte man planleggingen av nytt sykehus i Drammen. 
Konseptfasen med tilhørende tilleggsutredninger ble ferdigstilt høsten 2016 og styrebehandlet i 
Helse Sør-Øst RHF i februar 2017. Styret vedtok bygging av nytt sykehus på Brakerøya.  
 
Parallelt med planleggingen av nytt sykehus i Drammen er det laget en omfattende plan for 
hvordan sykehusene i Bærum, Kongsberg og på Ringerike, inklusive Hallingdal sjukestugu, skal 
oppgraderes og vedlikeholdes. Planen er vedtatt av styret i Vestre Viken HF.  
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1.2 Overordnede strategier og føringer 

Følgende strategier og plandokumenter er lagt til grunn i arbeidet med Utviklingsplan 2035: 
 

Dokument  
Nasjonale og regionale strategier og plandokumenter 
Nasjonal Helse- og sykehusplan 2016–2019, St.meld. nr. 11 (2016) 
Helse Sør Øst plan for strategisk utvikling 2013–2020 
Økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst, 2017–2020 
Regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018 - 2020 
Regional strategi for forskning og innovasjon 2013-2016 
IKT strategi 2015 
Strategidokument bygg og eiendom, styresak 010-2011 
BIM strategi for Helse Sør-Øst 
Foretaksspesifikke strategier og plandokumenter 
Vestre Viken HF Utviklingsplan, 05.12.2012 
Strategi 2025 
Økonomisk langtidsplan 2017–2020 
Konseptfaserapport Nytt Vestre Viken sykehus v2.1 med tilhørende tilleggsutredninger 
BRK Forprosjektrapport (oppgradering og utvikling for sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum) 

 
Utover dokumentene spesifisert i tabellen over, er det i Vestre Viken utarbeidet en rekke 
spesifikke strategi- og plandokumenter innenfor ulike funksjonsområder. Disse har også vært en 
del av grunnlaget for arbeidet. I videre oppfølging av Utviklingsplan 2035 vil funksjonsspesifikke 
strategi- og plandokumenter revideres slik at de støtter opp under de overordnede målene som 
omtales i Utviklingsplan 2035. 
 

1.3 Gjennomføring av prosjektet 

Arbeidet med utviklingsplanen er gjennomført som en åpen prosess med bred involvering. Ved 
oppstart ble det avholdt møter med ordførerne i alle 26 kommuner, samt Buskerud og Akershus 
fylkeskommuner. Alle ble invitert til å sende innspill på samhandlingsområder som man ønsket 
skulle inngå i utviklingsplanen. Alle helseforetakets avdelingssjefer ga innspill til planen 
gjennom en dags ledersamling med fokus på fremtidens sykehus.  
 
Administrerende direktørs ledergruppe har blitt holdt løpende informert om status i arbeidet og 
vært involvert i vurdering av veivalg og mål.  
 
Styringsgruppen har vært satt sammen av representanter fra Vestre Vikens stab, kommuner, 
brukerutvalg, tillitsvalgte og vernetjenesten. Styringsgruppen har hatt et særskilt ansvar for at 
prosjektet ble gjennomført som en åpen prosess med hensiktsmessig medvirkning fra interne og 
eksterne interessenter. 
 
Brukerutvalget, Samarbeidsstyret i kommunehelsesamarbeidet, samt en gruppe sammensatt av 
tillitsvalgte og vernetjeneste har vært referansegrupper for prosjektet. Det har vært gjennomført 
møte med Ungdomsrådet i Vestre Viken. 
 
I prosjektet ble det etablert åtte arbeidsgrupper med deltakere fra Vestre Viken, kommunene, 
praksiskonsulenter, brukere, tillitsvalgte og vernetjenesten. I tillegg til møter i arbeidsgruppene 
har det blitt arrangert fagseminarer sammen med kommunene for temaene rehabilitering, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fag- og medvirkningsressurser fra 
klinikkene og stabene har bidratt med råd og innspill innenfor eget fagfelt, samt deltatt i 
arbeidsgrupper og workshoper.   
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2 Dagens virksomhet  

Vestre Viken har ansvar for å tilby befolkningen spesialisthelsetjenester 
innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og rehabilitering. 
 
Sykehusområdet grenser til sykehusområdet for Sykehuset Telemark, 
Sykehuset i Vestfold, Helse Vest, Sykehuset Innlandet og Oslo 
universitetssykehus. 
 
Vestre Viken har siden etableringen i 2009 jobbet aktivt for å utvikle tilbudet til befolkningen 
innenfor sitt område. Befolkningen skal få kvalitativt gode tjenester og hjelp nær der de bor. 
Helsetjenestene gis ved de fire somatiske sykehusene samt en rekke lokasjoner for behandling 
av pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling.  
 

 
Figur 1. Vestre Vikens helseområde. 
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2.1 Somatikk 

Bærum sykehus er et lokal- og akuttsykehus, med enkelte områdefunksjoner. Bærum sykehus 
ivaretar Asker og Bærum kommuner, som er et av de tettest befolkede områdene i landet.  
Bærum sykehus har et geriatrisk kompetansesenter som gir aldersmedisinsk behandling, 
inklusive ortogeriatri, og utdanner geriatere. Sykehusets satsning på hjerne- og hjerteforskning 
har stor betydning for blant annet hjerneslag og atrieflimmer, som er utbredt i en aldrende 
befolkning. Dette understøtter den faglige utviklingen innenfor områdefunksjonen geriatri og 
innen hjertemedisin. 
 
Drammen sykehus er et lokal- og akuttsykehus for kommunene i nedre del av Buskerud, samt 
Sande og Svelvik i Vestfold. Hovedtyngden av foretakets områdefunksjoner er lagt til Drammen 
sykehus. En av disse er Nyfødtintensivseksjonen. Som det første helseforetaket i Norge åpnet 
Drammen sykehus i 2012 en intensivenhet hvor foreldre og barn kan være sammen på enerom 
hele døgnet. Seksjonen er bygget etter prinsippene for familiebasert nyfødtomsorg. Her ivaretas 
premature og syke nyfødte barns rett til å ha minst en av foreldrene hos seg hele tiden mens de 
er på sykehus. 
 
Kongsberg sykehus er et lokalsykehus med utvalgte akuttfunksjoner. Sykehuset tilbyr 
spesialisthelsetjeneste til befolkningen i Kongsberg, Øvre Eiker og Numedalskommunene. Da 
samhandlingsreformen ble innført, var Kongsberg sykehus tidlig ute med å etablere tett faglig 
samarbeid med kommunene. Det ble etablert fagnettverk innenfor store pasientgrupper som 
slag, diabetes, kreftomsorg, KOLS og geriatri. I den etablerte samhandlingsmodellen er 
sykehuset og kommunene likeverdige samarbeidspartnere med felles ansvar for utvikling av 
pasientforløp og kompetanse. 
 
Ringerike sykehus er lokalsykehus med akuttfunksjon som dekker et stort geografisk område 
med kommunene i Hallingdal og Midt-Buskerud, samt Jevnaker i Oppland. Etter 
terrorhandlingene den 22. juli behandlet sykehuset på Ringerike tre ganger så mange hardt 
skadde pasienter som sykehuset var dimensjonert for å ta imot. Sykehusets håndtering av 
hendelsen har fått internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse. Sykehusets gode 
beredskapsplaner og jevnlige traumetrening, samt det profesjonelle samarbeidet mellom 
ambulanser, kommunehelsetjeneste og politi, er blant faktorene som er trukket fram som 
avgjørende for den gode behandlingen. 
 
Hallingdal sjukestugu på Ål er en avdeling under Ringerike sykehus. Med utviklingen av  
sjukestugu har pasienter i Hallingdal fått et komplett distriktsmedisinsk senter. En del av 
pasientene som behandles her måtte ellers vært på sykehus flere timer unna hjemstedet. God 
dialog og tett samarbeid både med kommunene og på tvers av klinikkene i Vestre Viken gjør det 
mulig å tilby gode helsetjenester på denne måten.  
 

2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) har ansvar for tilbudet innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB). Klinikken gir behandling innenfor 
allmennpsykiatri, akutt psykiatri, alderspsykiatri, psykose, sikkerhetspsykiatri, psykisk 
utviklingshemming med alvorlig tilleggsproblematikk, barne- og ungdomspsykiatri og TSB. 
 
Psykisk helsevern på sykehusnivå har ansvar for øyeblikkelig hjelp og for pasienter med særlig 
kompliserte psykiatriske tilstander. Her behandles eksempelvis pasienter som trenger opphold 
på lukket avdeling eller sikkerhetsavdeling. Det samarbeides tett med distriktspsykiatriske 
sentra (DPS), øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner. 
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Klinikkens fem DPS ligger i Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg. Disse har ansvar 
for akutt- og krisetjenester, spesialisert utredning og behandling, samt å etablere og sikre 
samhandling mellom kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste.  
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling har døgnseksjoner i Drammen og Bærum. Det 
polikliniske tilbudet gis i Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) i Asker, Bærum, 
Drammen, Ringerike og Kongsberg. BUP har et tilsvarende ansvar for utredning, behandling og 
samhandling som DPS.  
 
Avdeling for rus og avhengighet gir døgnbehandling innen TSB og har virksomhet i Drammen, 
Bærum, Vikersund og på Blakstad. Poliklinisk behandling innenfor TSB gis på DPS. 
 
Klinikken har egen forskning- og fagutviklingsenhet. I tillegg drives undervisning og veiledning 
for pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. 
 
Klinikken jobber aktivt for å sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen og at pasientene får 
tilbud som står i forhold til deres behov. Klinikkens ressurser og kapasitet må utnyttes slik at 
man kan gi hjelp til flest mulig, der pasientene er. Basert på analyser av aktivitet og 
pasientforløp er det startet en omstillingsprosess der tjenestene vris fra å være døgnbasert til at 
behandling gis i poliklinikk eller som ambulante tjenester. Erfaring fra andre helseforetak viser 
at ved riktig bruk av slike tjenester, kan behovet for akutt døgnbehandling og reinnleggelser 
reduseres vesentlig. Dreiningen i tjenestene vil innebære omfattende utviklingsarbeid i mange 
år framover.  
 

2.3 Prehospitale tjenester  

Klinikk for prehospitale tjenester (PHT) består av de fire avdelingene Akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK), Ambulanse, Luftambulanse og Pasientreiser. Klinikken leverer 
tjenester til både spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt direkte til befolkningen.  
 
Klinikken har ansvaret for prehospitale tjenester for alle kommunene i sykehusområdet, med 
unntak av Asker og Bærum, som får disse tjenestene fra Oslo Universitetssykehus. Vestre Viken 
har også ansvar for legebemanningen på luftambulansens base på Ål, som ligger i nær 
tilknytning til Hallingdal sjukestugu. 
 
AMK sentralen i Vestre Viken har siden 2009 vært samlokalisert med operasjonssentralene for 
politi og brann i Drammen. Som en konsekvens av politireformen, flyttes operasjonssentralene 
for politi og brann til Tønsberg. Vestre Viken må derfor planlegge fremtidig drift av AMK 
sentralen uten denne samlokaliseringen.  
 
Ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten utgjør i fellesskap den akuttmedisinske 
beredskapen. Avdelingen drifter 15 ambulansestasjoner med totalt 25 ambulanser. I Drammen 
er en ambulanse bemannet med lege på dagtid. Det er også etablert en egen bil for å 
transportere pasienter som har behov for båre, men ikke trenger overvåking eller behandling 
under transporten. 
 
Pasientreiser har ansvar for ulike transporttilbud for pasienter som trenger tilrettelagt 
transport. Som første helseforetak i Norge etablerte Vestre Viken Helseekspresser, som er 
busser med medisinsk personell, båreplasser og akuttmedisinsk utstyr ombord.  
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2.4 Pasientens helsetjeneste – brukertilfredshet 

Vestre Viken er opptatt av pasienters, brukeres og pårørendes erfaringer og opplevelse. I 
arbeidet med å forbedre pasientbehandling og pasientforløp legges det vekt på å innhente 
tilbakemeldinger fra pasienter og brukere med erfaringskompetanse, for eksempel gjennom 
brukerundersøkelser og fokusgruppeintervjuer. Pasienter med brukererfaring bidrar også aktivt 
med å forbedre pasientforløp og i utvikling og gjennomføring av lærings- og mestringskurs.  
 
Brukertilfredshet 
Pasienters erfaring med opphold på somatiske sykehus måles gjennom PasOpp-undersøkelsen. 
Sykehusene i Vestre Viken ligger generelt på nasjonalt nivå på indikatorene som måles. 
Resultatene viser at pasientenes opplevelse av pleietjenesten og legene har utviklet seg positivt 
siden oppstart av undersøkelsen i 2011. Pasientenes rapporterte erfaringer knyttet til 
utskrivning og samhandling, viser imidlertid at dette er områder som krever systematisk 
forbedringsfokus for å gi bedre pasientopplevelser.  
 

  
Figur 2. Utvikling for utvalgte indikatorer fra PasOpp i Vestre Viken i perioden 2011–2015. 
 
Det er også gjennomført PasOpp-undersøkelser av pasienters opplevelse av døgnopphold i 
psykisk helsevern, den siste av disse ble gjort i 2016. I denne undersøkelsen rapporteres det på 
pasientenes opplevelse av miljøet, pasientorientering og utbytte. Resultatene for Vestre Viken 
ligger generelt på nasjonalt nivå, men viser at det finnes potensial for forbedring på alle 
områdene.  
 
I tillegg til PasOpp-undersøkelsene gjøres det lokale undersøkelser for å hente inn pasientenes 
erfaringer. Disse brukes til å gjennomføre løpende forbedringer i den enkelte seksjon eller 
avdeling.  
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Pasientforløp 
Vestre Viken arbeider aktivt med helhetlige og felles pasientforløp. Helhetlige pasientforløp 
beskriver pasientens forløp gjennom en sykdomsperiode der helse- og omsorgstjenestene både i 
kommunene og i spesialisthelsetjenesten er involvert. Pasientforløpene beskriver et overordnet 
tankesett om helhetlig pasientbehandling. Forløpene sikrer likeverdige og godt organiserte 
tjenester med høy kvalitet for pasienten, deres pårørende og helsepersonellet som er involvert. 
For pasienter med samme diagnose skaper forløpene økt forutsigbarhet og reduserer uønsket 
variasjon. Pasientforløpene er helsepersonellets arbeidsverktøy som samler aktuelle 
prosedyrer, rutinebeskrivelser og pasientinformasjon for ulike diagnoser og pasientgrupper.  
I Vestre Viken er det utarbeidet helhetlige pasientforløp for Alkohol og helse, Hjerneslag, 
Hoftebrudd og Kols. Disse er utarbeidet i samarbeid med brukere og kommunene og beskriver 
hele forløpet hjem til hjem.  
 
De fire somatiske sykehusene har laget et felles pasientforløp for tykk- og endetarmskreft. I 
dette arbeidet har brukere medvirket, men det har ikke inkludert kommunene. Det finnes også 
en rekke lokale pasientforløp ved de enkelte klinikkene. I det videre arbeidet vil det vektlegges å 
lage helhetlige forløp som er felles for hele foretaket.  
 
Pakkeforløpene for kreft er pasientforløp som setter frister for utredning, diagnostikk og 
behandling av ulike kreftdiagnoser. I Vestre Viken er 72 % av kreftpasientene i 2016 inkludert i 
pakkeforløp og foretaket har således nådd målet på 70 %. 69 % er behandlet innen normert 
forløpstid, dette er rett under målet. Oppfølgingen av disse, og andre kvalitetsindikatorer, er 
under videreutvikling slik at resultatene kan brukes aktivt til forbedringsarbeid i klinikkene. 
 

2.5 Pasientbehandling 

Kapasitet 
Dagens kapasitet i Vestre Viken ble kartlagt som en del av arbeidet med å planlegge bygging av 
nytt sykehus i Drammen, samt videreutvikling av sykehusene på Bærum, Kongsberg og 
Ringerike. De somatiske sykehusene i foretaket har en samlet kapasitet på ca. 770 senger og 400 
poliklinikk- og dagbehandlingsplasser. Psykisk helsevern har omkring 120 døgnplasser i 
sykehuspsykiatrien og 90 døgnplasser tilknyttet DPS. Det er 18 døgnplasser for barne- og 
ungdomspsykiatrien, og ca. 50 døgnplasser til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De siste 
årene har det vært en økning i aktivitet både innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). En betydelig del av aktivitetsveksten er løst gjennom en 
generell effektivisering av driften innenfor alle områder av Vestre Vikens virksomhet. 
Aktivitetsveksten har således vært høyere enn økning i antall ansatte.  
 
Aktivitet somatikk 
I somatikk har det vært en klar dreining fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk behandling. 
Poliklinikk og dagbehandling har økt med ca. 30 % i løpet av de siste fem årene.  
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Figur 3. Antall polikliniske og dagbehandlingskonsultasjoner i perioden 2012 til 2016. 
 
Veksten i antall døgninnleggelser har i samme periode vært på ca. 7 %. Samtidig er 
gjennomsnittlig liggetid redusert fra 3,6 til 3,3 dager. Totalt antall liggedøgn har derfor endret 
seg lite. 
 
50 % av den totale aktiviteten, både for døgnbehandling og poliklinisk- og dagbehandling, skjer 
ved Drammen sykehus, om lag 25 % ved Bærum sykehus, 15 % ved Ringerike og 10 % ved 
Kongsberg sykehus. 
 
Aktivitet psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Den årlige økningen i poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og TSB har i perioden fra 
2012 til 2016 vært større enn befolkningsveksten. Innen voksenpsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri er veksten på over 18 %, for TSB er økningen på 36 %.  
 

 
Figur 4. Aktivitetsutvikling for poliklinisk behandling innen psykisk helsevern og TSB 2012–2016. 
 
Dreiningen fra døgn- til dag- og poliklinisk behandling har redusert antall liggedøgn med 5 % for 
voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien, og med 22,5 % innenfor TSB. Samlet gir dette en 
reduksjon i liggedøgn på noe over 8 %.  
 
Befolkningens bruk av helsetjenester  
Behovet for spesialisthelsetjenester er relatert både til alderssammensetning og 
sosioøkonomiske forhold i befolkningen. Statistikk fra SAMDATA 2016 viser at innbyggerne i 
Vestre Vikens område forbruker noe mindre helsetjenester enn det som er gjennomsnittet i 
Helse Sør-Øst og Norge forøvrig. Vestre Vikens område har en befolkningssammensetning som 
gir et noe lavere behov for spesialisthelsetjenester. Det kan forklare en del av forskjellen. Det er 
ikke kjent andre faktorer av vesentlig betydning. Innenfor somatikk er det en trend mot at 
forskjellene jevnes noe ut i løpet av de siste årene.  
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Figur 5. Døgnopphold og polikliniske konsultasjoner i somatikk per 1.000 innbyggere i helseområde. 
 
Den voksne befolkningen i Vestre Viken har et høyere forbruk av døgnbehandling i psykisk 
helsevern enn mange andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Samtidig har forbruket av poliklinisk 
behandling vært noe lavere. Veksten i poliklinisk aktivitet har i større grad vært styrt mot TSB 
enn mot voksenpsykiatrien. I 2017 har klinikken gjennomført omstillinger for å øke poliklinisk 
behandling i voksenpsykiatrien. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og ungdom er det en strategi at tilbudet i størst mulig grad skal 
gis poliklinisk og ambulant. Forbruket av døgnbehandling er derfor lavere enn regionalt 
gjennomsnitt.  
 

 
Figur 6. Oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og ungdom per 10.000 
innbyggere i helseområde. 
 
Innen rusbehandling har Vestre Viken lengre liggetid enn andre helseforetak. Det gjennomføres 
tiltak for å redusere liggetid per opphold for å kunne gi tilbud til flere pasienter. Det har vært 
utfordringer med rekruttering av spesialister på dette området, dette kan ha påvirket antall 
opphold i døgnbehandling. 
 
Helseatlas 
Helseatlas sammenlikner befolkningens bruk av helsetjenester, og dermed også ressursbruk, 
mellom helseområder i Norge. Atlasene gir grunnlag for å vurdere om tilbudet til pasientene er 
likeverdig, eller om det er indikasjoner på over- eller underforbruk av bestemte typer 
helsetjenester. Det er så langt utgitt helseatlas innen barnehelse, dagkirurgi og eldrehelse. 
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Barnehelse 
Barnehelseatlaset viser at Vestre Viken har lavest forbruksrate på innleggelser i landet. Dette er 
et resultat av at det ble gjort en betydelig omorganisering av drift i forbindelse med samling av 
områdefunksjon for barn og unge i 2011. I arbeidet ble det lagt vekt på å dreie behandlingen fra 
døgn til dag. 
 
Barn i sykehusområdene til Vestre Viken og Oslo universitetssykehus henvises dobbelt så 
hyppig til øyeblikkelig-hjelp-vurdering på sykehus som barn i Finnmark. Samtidig har barn i 
disse områdene blant de laveste innleggelsesratene for ø-hjelp og bare halvparten av raten til 
barn fra Vestfold, Telemark og Sørlandet. Ved Barnemottaket i Drammen er det høy faglig 
bevissthet rundt vurderingen av om barnet har behov for innleggelse eller ikke. Organisering 
med fleksible senger tilknyttet Barnemottaket gjør det mulig å avklare medisinsk tilstand og 
behov for døgninnleggelse eller retur hjem. 
 
Nyfødthelseatlaset viser at Vestre Viken har blant de laveste innleggelsesratene i landet for 
nyfødte. Vestre Viken er også blant de helseforetak med lavest antall liggedøgn/1.000 fødte. 
Dette henger sammen med godt fungerende føde- og barselseksjoner, samt at man ved Nyfødt 
intensiv har jobbet systematisk med program for veiledning av foreldre i samspill med barnet. 
Praktisering av familiesentrert nyfødtbehandling med tilgang til enkeltrom hvor foreldre kan 
være sammen med sitt barn, samt tilrettelegging av fysisk miljø, har også vist seg å påvirke 
liggetid i sykehus. 
 
Helseatlasene viser at Vestre Viken driver en av de mest kostnadseffektive barnemedisinske 
virksomhetene i Norge.  
 
Dagkirurgi 
Helseatlas for dagkirurgi har gjennomgått variasjon i forbruk av enkelte dagkirurgiske 
prosedyrer gjennomført både ved offentlige og private utførere. Dataene er fra perioden 2011-
2013. Noen områder, som f. eks. lyskebrokk, viser tilnærmet samme forbruk i hele landet, mens 
variasjonene er betydelig på andre områder, som skulderkirurgi og meniskoperasjoner. Vestre 
Viken skiller seg ikke betydelig fra landsgjennomsnittet på de fleste områder. Sammenliknende 
forbruksmønstre er nyttige data til vurdering av eget tilbud, både med tanke på over- og 
underbehandling. Forskning har vist at for eksempel indikasjonene for menisk-kirurgi bør 
innsnevres og andel meniskoperasjoner er nå på vei ned. 
  
Eldrehelse 
Helseatlas for eldrehelse har gjennomgått somatiske helsetjenester for befolkningen på 75 år og 
eldre for årene 2013-2015. Det er valgt 75 år som nedre aldersgrense fordi det er først ved 
denne aldersgrensen at mønsteret for helsetjenester avviker fra det man finner for flertallet av 
norske pasienter. Variasjonen er størst i eldres bruk av poliklinisk utredning, behandling og 
oppfølging. For flere av de undersøkte tjenestene synes variasjonen uberettiget og for stor. Noe 
av forklaringen kan være ulik arbeidsfordeling i helseområdene mellom allmennlegetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten, men også de rene spesialisthelsetjenestene varierer betydelig.  
 
I Vestre Vikens område ligger antall polikliniske konsultasjoner for eldre noe over 
landsgjennomsnittet, men betydelig lavere enn i Oslo. For antall innleggelser, gjennomsnittlig 
liggetid, samt tjenester knyttet til en rekke spesifikke sykdomsgrupper, skiller forbruket til den 
eldre befolkningen i Vestre Viken seg lite fra landsgjennomsnittet. Bruk av stråleterapi ved 
kreftsykdom ligger noe under snittet. Dette vurderes å ha sammenheng med tilgjengelighet, noe 
den planlagte etableringen av stråleterapi ved nytt sykehus i Drammen vil bedre. 
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Psykisk helsevern og rusbehandling 
Det er ikke utarbeidet nasjonale helseatlas innenfor områdene psykisk helsevern eller 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Som underlag for omstillingsarbeidet innenfor disse 
områdene har Vestre Viken kartlagt forbruksmønster i sykehusområdet både for poliklinisk 
behandling og døgnopphold. Kartleggingen viser at det er stor variasjon mellom kommunene i 
forbruk både av innleggelser og annen type behandling. Den store variasjonen i forbruk kan ikke 
forklares med forskjeller i befolkningens sykdomsforekomst alene. Forskjellen kan henge 
sammen med at tjenestene innen psykisk helsevern og rusbehandling er ulikt utbygget i 
kommunene.  
 
Pasientstrømsanalyser 
Pasientstrømsanalyser viser hvordan Vestre Vikens befolkning bruker tjenester ved eget og 
andre helseforetak eller sykehus. Det er relevant å se på disse både for Vestre Viken totalt og i 
forhold til den interne fordelingen mellom sykehusene.  
 
I 2016 ble fire av fem inneliggende pasienter fra Vestre Vikens sykehusområde behandlet ved et 
av foretakets egne sykehus. Hovedtyngden av de som ble lagt inn andre steder ble behandlet ved 
Oslo Universitetssykehus. Fordelingen er i tråd med oppgavedelingen mellom Vestre Viken og 
Oslo Universitetssykehus som regionssykehus. For dagbehandling og poliklinikk ble tre av fire 
pasienter behandlet i Vestre Viken. Av de resterende behandlingene ble 15 % utført på Oslo 
Universitetssykehus og 11 % ved andre helseforetak/sykehus. 
 

 
Figur 7. Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom Vestre Viken, OUS og øvrige HF. 
 
Sykehuset i Drammen har flere områdefunksjoner som dekker hele Vestre Vikens befolkning. 
Dette gjenspeiles i fordelingen av aktivitet mellom de fire sykehusene.   
 

  
Figur 8. Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre Viken, OUS og øvrige 
HF. 
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For pasientene som sokner til sykehusene på Kongsberg og Ringerike er pasientstrømmen slik 
man kan forvente med den etablerte fordelingen av lokal-, område- og regionsfunksjoner. Dette 
gjelder for både døgnbehandling og dag- og poliklinikkaktivitet. Befolkningen som sokner til 
Kongsberg bruker likevel Drammen sykehus for en del lokalsykehusfunksjoner. 
  
Befolkningen i Asker og Bærum fikk fram til etableringen av Vestre Viken spesialiserte 
behandlingsbehov dekket ved Oslo Universitetssykehus. Ved etableringen av Vestre Viken er det 
lagt til grunn at tjenester som ikke er regionsfunksjoner skal dekkes i eget helseforetak. I de siste 
10 årene har andel sykehusinnleggelser ved Bærum sykehus utgjort om lag 65 % av 
befolkningens totale andel sykehusinnleggelser. Samtidig har det skjedd en ønsket dreining av 
innleggelser fra Oslo universitetssykehus til sykehuset i Drammen.  
 
For dagbehandling og poliklinisk behandling har det også vært en reduksjon i bruk av Oslo 
Universitetssykehus og en økning i bruk av Drammen sykehus, men fortsatt brukes Oslo 
universitetssykehus til både lokalsykehus- og områdefunksjoner. 
 

   
Figur 9. Fordeling av aktivitet for døgn og dag/poliklinikk mellom sykehusene i Vestre Viken, OUS og øvrige 
HF for pasienter tilhørende Bærum sykehus opptaksområde. 
 
Asker og Bærums befolkning benytter fortsatt Oslo universitetssykehus til behandlinger som 
Vestre Viken tilbyr. Det er også et høyt forbruk av tjenester innen ortopedi og revmatologi ved 
Martina Hansens Hospital. Det er avtalt at Martina Hansens Hospital dekker revmatologien fro 
Asker og Bærums befolkning. For øvrig henger bruken sammen med pasientenes rett til fritt 
sykehusvalg og kan forklares dels ved historikk og dels ved nærhet til hovedstaden.  
 
På tilsvarende måte som i somatikk ser man også innenfor psykisk helsevern at pasienter fra 
Asker og Bærum benytter tjenester fra Oslo universitetssykehus, spesielt for polikliniske 
konsultasjoner. Etter innføring av innsatsstyrt finansiering for poliklinisk behandling er dette 
bildet blitt mer tydelig. Det er et mål for Vestre Viken fremover å øke andelen pasienter som 
behandles i eget helseforetak.  
 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
Vestre Viken har kontinuerlig fokus på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet, slik at 
tjenestene som leveres er av god kvalitet, trygge og sikre. Samtidig skal ressursene utnyttes på 
en god måte, tjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt og pasientene skal 
involveres og gis innflytelse. Det jobbes løpende med å videreutvikle og forbedre 
styringssystemet for kvalitet og pasientsikkerhet og på denne måten sikre faglig forsvarlige 
tjenester.  
 
Helseforetaket har etablert et godt system for melding og håndtering av uheldige hendelser og 
nestenuhell. Det er fokus på en åpen meldekultur, hvor formålet er å analysere årsaker til 
hendelsene og bruke resultatene til læring og forbedring. Interne revisjoner, risikovurderinger, 
hendelsesanalyser, samt pasienter og pårørendes erfaringer, er andre elementer av 
styringssystemet. Samlet gir dette god oversikt over status og områder hvor det er behov for 
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forbedring. Ledere og ansatte bruker informasjonen til å iverksette forbedringstiltak. Systemet 
gir mulighet for veiledning, støtte til målinger og opplæring i forbedringskunnskap. 
 
Vestre Viken følger opp alle innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 
Gjennom forbedringsprosjekter arbeides det med å redusere forekomst av selvmord, 
overdosedødsfall, trykksår, fall, urinveisinfeksjoner og postoperative sårinfeksjoner. Det er 
oppnådd gode resultater, blant annet i reduksjon av trykksår. 30-dagers overlevelse totalt og 
overlevelse ved hhv hjerteinfarkt, hjerneblødning og hoftebrudd har utviklet seg til å bli noe 
bedre enn landsgjennomsnittet.  
 
Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre legemiddelsamstemming og tiltak for å forbedre 
resultatene ved behandling ved hjerneslag. I tiden fremover skal det fokuseres på nye 
innsatsområder, som tidlig oppdagelse av forverret tilstand, tidlig oppdagelse av sepsis, 
forebygging av underernæring, og tiltak for trygg utskrivning. 
 
Vestre Viken har jobbet systematisk for å forebygge smitteoverføring og begrense 
forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Forekomsten i Vestre Viken var i 2017 på 
3,3 %. Selv om dette er relativt lavt i landsmålestokk, er det høyere enn det regionale målet på 
under 3 %. For å forebygge og begrense infeksjoner i helseforetaket jobbes det blant annet 
med undervisning i smittevern, håndhygienekampanjer, obligatorisk e-læringskurs, 
antibiotikastyringsprogram og overvåkning av helsetjenesteassosierte infeksjoner.  
 
Vestre Viken har nådd ventetidsmålet. Gjennomsnittlig ventetid for alle typer pasienter var 58 
dager i 2016, betydelig bedre enn det nasjonale målet om ventetid under 65 dager. Ventetiden 
var kortere innen psykisk helsevern og rusbehandling enn i somatikken med henholdsvis 47 og 
59 dager. Andel fristbrudd var 0,8 % i 2016, som vurderes som tilfredsstillende.  
 
Opplæring av pasienter og pårørende 
Opplæring av pasienter og pårørende er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver, 
på linje med pasientbehandling, utdanning og forskning. Arbeidet med opplæring av pasienter 
og pårørende utføres i tråd med lovens intensjon, nasjonale helsepolitiske føringer og regional 
strategi for opplæring av pasienter og pårørende.  
 
Pasient- og pårørendeopplæring er integrert i den kliniske virksomheten og bidrar til kvalitet og 
pasientsikkerhet. Opplæringen utføres av alt helsepersonell som en del av pasientbehandlingen. 
Målet er at pasienter og pårørende oppnår styrket helse og livskvalitet, får støtte til å mestre 
sykdom eller funksjonsnedsettelse og utvikler grunnlag for å ta informerte og kunnskapsbaserte 
valg sammen med behandler. 
 
Lærings- og mestringssenteret (LMS) har virksomhet knyttet geografisk til alle klinikker. LMS 
støtter klinikkenes arbeid med opplæring og tilbyr kompetanseutvikling for helsepersonell, 
eksempelvis gjennom kurs i helsepedagogikk, og i empatisk kommunikasjon. Kursplasser tilbys 
også helsepersonell i kommunene. Innenfor LMS er likeverdige helsetjenester rettet mot 
innvandrerbefolkningen og arbeidet med barn som pårørende viktige satsningsområder.  
 
LMS har tilbud om kurs og opplæring til pasienter og pårørende. Opplæringen baseres på en 
helsefremmende forståelse og tilnærming med fokus på læring og mestring gjennom 
erfaringsutveksling og dialog. LMS har tett samarbeid med brukerorganisasjoner og 
erfaringsformidlere.  
 
Vestre Viken står bak det landsdekkende skoleprogrammet VIP. VIP står for Veiledning og 
Informasjon om Psykisk helse i skolen. Hovedmålet er å gjøre elever i videregående skole bedre 
rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp. 
Rundt 130 skoler gjennomfører VIP-programmet hvert år. 
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Etter samhandlingsreformen er rollene og oppgavedelingen mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommunene i kontinuerlig utvikling. Primærhelsetjenestemeldingen viser til at 
opplæringstilbudet for alle vanlige tilstander bør kunne gis i kommunene. Flertallet av 
kommunene har ikke et strukturert og systematisk opplæringstilbud. Erfaring viser at lærings- 
og mestringstiltak som startes opp i sykehus ikke uten videre videreføres i kommunen. Det 
trengs sterkere vektlegging av at veiledning og opplæring skal være elementer i et helhetlig 
pasientforløp på linje med medisinsk behandling.  
 

2.6 Oppgavedeling og samhandling 

Sykdomsutviklingen og økningen i sammensatte lidelser skaper behov for tett samarbeid, både 
innad i spesialisthelsetjenesten, og med kommunehelsetjenesten. Den enkelte pasient utredes og 
behandles ved ulike avdelinger og lokasjoner og en sentral utfordring er å sikre at pasientens 
behandling og oppfølging er sammenhengende og helhetlig. Det er viktig å skape gode 
pasientforløp og planlegge behandlingen i nært samarbeid med alle involverte aktører. 
 
Oppgavedeling 
I Vestre Viken arbeides det for å gi et bredest mulig og kvalitativt godt tilbud nærmest mulig der 
pasientene bor. Det har vært nødvendig å samle enkelte behandlingstilbud i områdefunksjoner 
på ett av sykehusene for å sikre god kvalitet på tjenestene. Samling av funksjoner er i tråd med 
nasjonal helse- og sykehusplan og følger nasjonale fagråd og føringer.  
 
Sykehusene på Kongsberg og Ringerike har tilbud tilpasset befolkningen i sine opptaksområder. 
Her finnes en rekke funksjoner innbyggerne har behov for i sitt nærområde. Dette omfatter 
eksempelvis akuttfunksjon, fødetilbud, indremedisin, ortopedi, gynekologi, og ulike typer 
kirurgi. Hallingdal sjukestugu spiller en viktig rolle for å kunne tilby lokalbefolkningen 
helsetjenester i sitt eget dalføre.  
 
Bærum sykehus har områdefunksjon for plastikkirurgi, behandling av overvekt og 
aldersmedisin. På Drammen sykehus finnes områdefunksjoner innenfor nevrologi, 
barnemedisin, nyfødtintensiv, habilitering, øre-nese-hals, øye, hematologi, patologi, klinisk 
brystutredning, brystkirurgi, samt karkirurgi.  
 
Spesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå blir samlet 
på Blakstad i 2018, og skal senere samlokaliseres med somatikk i nytt sykehus i Drammen i 
2025. Dette gjelder tilbud både til voksne og barn/ungdom. Områdefunksjon for alvorlige 
tvangslidelser er lagt til Bærum DPS og Bærum BUP, tilsvarende har Asker DPS ansvar for 
nevropsykologisk poliklinikk i helseområdet. DPS og BUP gir desentraliserte 
spesialisthelsetjenester og er i hovedsak en del av det lokale sykehustilbudet knyttet til de 
somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu. Det skal videre satses på samlokalisering med 
somatikk der det er mulig å realisere dette. Dette gjelder også for avrusningstilbud i Vestre 
Viken.  
 
Oslo universitetssykehus (OUS) er regionsykehus for pasientene i Vestre Viken. Martina Hansens 
Hospital inngår i regional helseplan for Helse Sør-Øst og er lokalsykehus for revmatologi for 
befolkningen i Asker og Bærum. Vestre Viken samhandler også med private aktører i tillegg til 
en rekke avtalespesialister i helseområdet. 
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Samhandling med kommunene 
Samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene understøtter målene i 
samhandlingsreformen. Denne retningsreformen har hatt stor betydning for utviklingen av 
Vestre Viken og samarbeidet med de 26 kommunene i sykehusområdet. Det er etablert en 
samarbeidsstruktur med ett overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg 
knyttet til hvert av de somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestugu.  
 
Vestre Viken er en stor og kompleks organisasjon og kommunene i sykehusområdet er svært 
ulike. Samhandlingen må derfor tilpasses lokale forhold. Det er utarbeidet et avtaleverk som 
legger rammene for samhandlingen mellom helseforetaket og kommunene. God kommunikasjon 
om pasientbehandling og samarbeid er bygget opp rundt faste møteplasser, digital samhandling 
og felles beskrivelse av helhetlige pasientforløp. 
 
Vestre Viken har utarbeidet helhetlige pasientforløp hjem til hjem i samarbeid med kommuner 
og brukere. Dette er en ny måte å samarbeide på som krever fleksibilitet og samordning av 
mange aktører, men som gir en rekke forbedringsmuligheter, eksempelvis knyttet til 
utskrivningsprosessen. 
 
Vestre Viken har ansatt fastleger på deltid som praksiskonsulenter. Praksiskonsulentene er et 
viktig bindeledd mellom sykehuset og fastlegene i kommunene, og bidrar til gode løsninger 
spesielt i arbeidet med å forbedre pasientenes overganger mellom sykehus og hjem.  
Praksiskonsulentene har en sentral rolle i forbedringsarbeid og bidrar til styrket arbeid med 
kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Personer med alvorlige psykiske lidelser trenger et særlig tilrettelagt tilbud. Psykisk helsevern 
og rusbehandling har tradisjon for tverrfaglig samarbeid og ambulant arbeidsform. Vestre Viken 
har eksempelvis god erfaring med etablert samhandlingsteam mellom Bærum kommune og 
Bærum DPS.  
 
Utfordringene fremover er knyttet til realisering av mål som ikke er lovpålagt eller støttes av 
økonomiske virkemidler. Dette gjelder særlig utvikling av tjenestene med nye arbeidsformer og 
større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid.   
 
Dagens lovverk og finansieringsordninger skaper utfordringer for både effektiv bruk av digital 
samhandling og meldingsutveksling, og for utvikling av nye tjenester. Regulering av informasjon 
om pasienten er en hindring for god samhandling og utvikling av samhandlende tjenester. 
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2.7 Organisering og ledelse 

Helseforetaket er organisert med åtte klinikker, samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er 
organisert med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene. De øvrige fire klinikkene er 
organisert ut fra sine funksjoner. 
 

 
Figur 10. Organisasjonskart for Vestre Viken HF.  
 
De ansattes erfaringer og vurderinger er viktige innspill i driften og videreutviklingen av 
helseforetaket. Involvering av ansatte i virksomheten skjer gjennom helseforetakets tillitsvalgte 
og verneombud på alle nivåer. Disse er valgt av organisasjonene innenfor avtalt ramme og 
involvering skjer gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger. 
 
God ledelse er en kritisk suksessfaktor for at helseforetaket skal nå sine mål, både i den daglige 
driften og innenfor viktige utviklingsområder. Det er etablert lederutviklingsprogram for ledere 
på nivå 3 og 4. Programmene har bred deltakelse på tvers av profesjoner, avdelinger og klinikker 
og bidrar til å styrke organisasjonen. 
 
Den årlige medarbeiderundersøkelsen viser at medarbeideropplevelsen har utviklet seg positivt 
i forhold til motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet. Opplevelsen av arbeidsbelastning og 
egenkontroll viser også en svak bedring, men ligger under referansen til Helse Sør-Øst. Dette er 
forbedringsområder som skal gis ekstra oppmerksomhet. 
 
Samfunnet endrer seg raskt i forhold til befolkningens behov for helsetjenester. Oppgavedeling 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, samt teknologisk, faglig, økonomisk og kulturell 
samfunnsutvikling, gir behov for ledelse og organisering som er fleksibel nok til å møte 
endringene. Helsetjenestene skal utøves innenfor en ledelseskultur- og struktur som er basert 
på kontinuerlig forbedring.  
 

2.8 Bemanning, kompetanse og utdanning 

I 2017 hadde Vestre Viken 9.378 ansatte som til sammen utførte 7.180 brutto månedsverk.  
  
Riktig kompetansesammensetning er viktig for å skape pasientens helsetjeneste. Vestre Viken 
vurderer kontinuerlig fremtidig kompetansebehov i lys av pasientenes behov, helseutfordringer 
i befolkningen, faglig og teknologisk utvikling, økonomi, arbeidsmarked, juridiske krav og 
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utdanningsmuligheter. Vestre Viken er i startfase for å ta i bruk den nye nasjonale 
bemanningsmodellen for strategisk planlegging av personell- og kompetansebehov. 
 
Vestre Viken har identifisert sårbare områder som blir fulgt opp med særskilte tiltak. Dette 
gjelder for eksempel spesialsykepleiere innenfor anestesi-, barn-, intensiv, og 
operasjonssykepleie. 
 
Utdanning av helsepersonell er en lovpålagt oppgave. Vestre Viken samarbeider med en rekke 
utdanningsinstitusjoner på universitets- høgskole- og videregående skole nivå og tilbyr 
praksisplasser, læretid og hospiteringsplasser for et stort antall studenter og lærlinger fra de 
fleste helseprofesjonsutdanningene. For å styrke arbeidet med utdanning og rekruttering 
samarbeides det med utdanningsinstitusjonene om en generell styrking av ansattes 
veilederkompetanse og utvikling av ulike typer kombinasjonsstillinger. 
 
Innenfor definerte områder arbeides det med videreutdanning og spesialistutdanning. Dette 
gjelder særskilt innenfor definerte master- og videreutdanninger for sykepleiere. Disse 
utdanningene er i stor grad rettet mot spesialiserte oppgaver. Spesialistutdanning for leger er 
under endring og det er behov for systematisk arbeid for blant annet å styrke 
veiledningskompetanse og simuleringstrening.   
 
Klinikker og avdelinger tilrettelegger kompetanseutvikling blant egne ansatte. Denne 
kompetanseutviklingen styres av lokale behov for kompetanse for å ivareta pasientbehandling 
med god kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Alle deler av organisasjonen har vurdering av fremtidig kompetansebehov som en viktig 
aktivitet i drift og videreutvikling av virksomheten.  
 

2.9 Forskning og innovasjon 

Forskning 
Forskningsaktiviteten i Vestre Viken tar utgangspunkt i pasientnære problemstillinger. Vestre 
Viken er ansvarlig for over 50 pågående forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er 
ansatt i foretaket i en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. Det inkluderes 
pasienter i over 20 oppdragsstudier. Som eneste ikke-universitetssykehus leder Vestre Viken to 
regionale forskningsnettverk. Det forskes på flere ulike temaer, men forskning innen hjerte, 
screening av tykk- og endetarm, nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende. 
Brukere involveres aktivt i forskningsprosjekter.  
 
De siste årene har det vært en økende forskningsaktivitet i foretaket. Publikasjonspoengene er 
mer enn tredoblet fra 2009 til 2016. Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken i 2016, mens 35 
PhD studenter er oppmeldt i PhD programmer. Vestre Viken har fem akademiske stillinger 
tilknyttet Universitetet i Oslo. Forskningsaktivitet er viktig for rekruttering av dyktige 
medarbeidere til foretaket.  
 



Vestre Viken HF  Utviklingsplan 2035 

  Side 23 av 62     

 
Figur 10. Forskningsproduksjon i Vestre Viken er tredoblet fra 2009 til 2016. 
 
Vestre Viken bidrar til realisering av regional forskningsstrategi og har en lokal infrastruktur for 
egen forskning. Forskere i Vestre Viken benytter seg av tjenester fra regional forskningsstøtte.  
For å styrke forskningen i Vestre Viken arbeides det for utvikling av satsingsområder for 
forskning. 
 
Vestre Viken har som mål å bruke 1 % av foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje med 
øvrige sykehus/helseforetak i Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus. I 2016 ble 0,8 % 
av helseforetakets totale budsjett brukt på forskning. Vestre Viken hadde 12 forskerinitierte og 
eksternt finansierte forskningsprosjekter. Det er et mål at både den eksterne og interne 
finansieringen av forskningen økes.  
 
Innovasjon 
Vestre Viken deltar i en felles satsning på innovasjon og næringsutvikling. 
Innovasjonsvirksomheten i Vestre Viken er forskningsbasert eller brukerdrevet. Helseforetaket 
skal legge til rette for innovativ virksomhet for å skape nye tjenester og produkter som kan 
komme pasientene til gode. Ved utgangen av 2016 var det 10 pågående prosjekter, hvorav to 
med ekstern finansiering. De fleste prosjektene var innenfor brukerdreven innovasjon. Det 
arbeides med å styrke innovasjonen i foretaket. Det planlegges også innovasjonssamarbeid med 
næringslivet inn mot byggingen av nytt sykehus i Drammen. 
 

2.10 Økonomi 

Vestre Vikens økonomiske rammebetingelser består hovedsakelig av rammetildelingene fra 
Helse Sør-Øst RHF og variable inntekter som følge av utført aktivitet. Foretaket har hatt en god 
utvikling i resultater og investeringsnivå de senere år. Siden 2013 har resultatene vært positive. 
Resultat fra ordinær drift er om lag 150 MNOK pr år i perioden 2014 til 2017. 
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Figur 11. Resultatutvikling Vestre Viken 2010–2017. 
 
Hoveddriveren bak de siste års forbedringer i økonomien har vært økt aktivitet i den somatiske 
delen av virksomheten. Vestre Viken hadde i 2016 den mest effektive somatiske virksomheten i 
Norge1.    
 
Økonomisk langtidsplan legger opp til årlige overskudd for å frigjøre likviditet til nødvendige 
investeringer. Dette er en forutsetning for å kunne realisere reinvestering i utstyr og teknisk 
infrastruktur, samt forbedring og vedlikehold av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus og 
investeringer for å støtte omstilling innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. I tillegg må 
det bygges opp tilstrekkelig egenkapital for å innfri krav til låneopptak knyttet til nytt sykehus i 
Drammen.  
 
Ambisjonene i økonomisk langtidsplan viser at det vil bli behov for ytterligere effektivisering av 
drift. Det generelle kostnadsnivået må reduseres, både for å øke overskudd og for å dekke økte 
kostnader til høykostmedisiner, regionale IKT-løsninger og avskrivninger knyttet til 
investeringer. Samtidig gir investering i IKT-løsninger muligheter for gevinstuttak. Frem mot 
2024 planlegges det med overskudd på 4 % av brutto driftsinntekter. Kravet til omstilling 
gjennom økt aktivitet og forbedret produktivitet er ambisiøst også i kommende år. 
 
Bærekraftanalyser viser at Vestre Viken vil klare å bære økte renter og avdrag med den 
planlagte resultatutviklingen. De økonomiske analysene viser imidlertid at helseforetaket vil få 
underskudd de første årene etter at nytt sykehus tas i bruk. Det er derfor nødvendig med god og 
tett dialog med Helse Sør-Øst RHF om rammebetingelser som helseforetaket kan forvente 
fremover og ved innflyttingen i nytt sykehus i Drammen. 
 

2.11 Teknologi og utstyr 

Dagens helsetjeneste preges av store endringer innen teknologi og utstyr. Teknologi inngår som 
en integrert del av virksomhetsutviklingen i alle klinikker.   
 
Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et viktig virkemiddel for å øke 
behandlingskvalitet og pasientsikkerhet. Gode IKT-løsninger støtter arbeidsprosesser og bidrar 
til effektivitet og måloppnåelse i samhandling mellom klinikker og avdelinger, med andre 
sykehus, primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende.  
 

                                                             
1 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016 
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Vestre Viken har en driftsavtale om leveranse av IKT-tjenester med Sykehuspartner. Arbeidet 
med standardisering og utvikling av IKT i helseforetaket bygger på vedtatt regional IKT strategi. 
Nye systemer som etableres på regionalt og nasjonalt nivå skal følges opp i Vestre Viken. 
 
Sykehusene i Vestre Viken har i dag ulikt oppsett innenfor IKT. Dette skaper uforutsette 
utfordringer for både helseforetaket og Sykehuspartner. Fremtidig tjenesteutvikling og effektiv 
bruk av IKT-tjenester krever forbedring og konsolidering av plattformen. På denne måten vil 
nye tjenester kunne utvikles med samme forutsetninger for alle ansatte og brukere. 
 
Vestre Viken har i overkant av 11.100 enheter med medisinskteknisk utstyr (MTU) til en 
anskaffelsesverdi på om lag 1 mrd. Utstyrsparkens gjennomsnittsalder er på 7,2 år når alle 
enheter teller likt. Den verdivektede gjennomsnittsalderen, der de dyreste utstyrsenhetene 
teller mer enn de billigste, gir en gjennomsnittsalder for MTU-parken på 6,5 år.  
 
Europeiske retningslinjer (COCIR2) skisserer en anbefalt aldersfordeling på medisinsk teknisk 
utstyr som tilsier at maksimalt 10 % av MTU parken kan være eldre enn 10 år. 30 % skal være 
mellom 5 og 10 år og de resterende 60 % skal være nyere enn 5 år. I Vestre Viken er 27 % av alle 
enheter eldre enn 10 år. Tabellen viser prosent av hhv. antall enheter og prosent av 
utstyrsverdien. 
 

 
Figur 12. Aldersfordeling av medisinsk teknisk utstyr. 
 
Investeringer i medisinskteknisk utstyr drives i stor grad av teknologisk utvikling, noe som 
sammen med økt aktivitet gir kortere levetid på utstyret. Investeringer i medisinskteknisk utstyr 
har de siste årene økt og vurderes nå å ligge på et forsvarlig nivå. Det er viktig at 
investeringsnivået opprettholdes slik at planlagt overføring av medisinskteknisk utstyr ved 
Drammen sykehus til nytt sykehus kan gjennomføres. Medisinsk teknisk utstyr vil fremover bli 
knyttet opp mot elektronisk pasientjournal (EPJ), elektronisk kurve og andre medisinske 
serviceapplikasjoner. Sammen med modernisering av infrastruktur kan dette medføre behov for 
oppgradering eller utskifting av medisinskteknisk utstyr. Videre er det behov for økt integrasjon 
mellom medisinskteknisk utstyr og IKT-infrastruktur, med de utfordringer dette gir. Dette må 
ivaretas av et koordinert samarbeid mellom IKT- og utstyrsanskaffelser.  
 
Vestre Viken ønsker å etablere løsning for utstyrslokalisering basert på RFID teknologi (Radio 
Frequency Identification). Erfaring fra andre sykehus viser at effektiviteten i utnyttelse av 
utstyret øker ved å ha løpende oversikt over hvor alle enheter befinner seg.  
 

                                                             
2 COCIR: The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry 

https://portal.sykehuspartner.no/Sider/Forside.aspx
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Vestre Viken har ansvar for behandlingshjelpemidler som omfatter forvaltning av medisinsk 
teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter. Helseforetaket har 
også ansvar for service og vedlikehold av utlevert utstyr og veiledningsoppgaver overfor 
pasienter og helsepersonell. Dette løses i samarbeid med fagmiljøer, kliniske avdelinger og 
kommunehelsetjenesten.  
 
Det er sterk økning i oppfølging av hjemmeboende pasienter, og utviklingen går i retning av at 
flere og utvidede behandlingsområder utføres i hjemmene. Dette vil medføre et økt behov for 
teknologiske løsninger, kompetanse og overføring av medisinske data.  
 

2.12 Dagens bygg  

Areal 
Vestre Viken utfører pasientbehandling ved 24 lokasjoner i helseområdet. I tillegg driftes 
ambulansestasjoner, AMK-sentral og administrasjonsbygg. Det meste av bygningsmassen er eiet, 
men en del bygningsmassen leies, hovedsakelig til psykisk helsevern og rus. De totale leie-
kostnadene utgjør ca. 60 MNOK per år. Vestre Viken leier også ut lokaler for ca. 16 MNOK per år.  
 

Totalt areal Eide arealer Leide arealer Utleide arealer 
324.352 279.092 45.260 7.413 

Figur 13. Arealoversikt bygningsmasse i Vestre Viken HF per 31.12.2016. 
 
Helseforetaket planlegger å utvikle sine eiendommer slik at det skal gi kjernevirksomheten best 
mulige vilkår. Det er et mål å unngå leiekostnader dersom det finnes tilgjengelige eide lokaler. 
Det er laget avhendingsplan frem mot 2021 for å redusere bygningsmassen og oppnå en effektiv 
arealbruk. I denne legges det opp til å selge eiendommer som det ikke er driftsmessig lønnsomt 
å eie. 
 
Tilstands- og kapasitetsvurdering 
I Konseptrapport for nytt sykehus i Drammen og i Idefaserapport for oppgradering og utvikling av 
sykehusene på Kongsberg, Ringerike og Bærum er det detaljert dokumentert teknisk tilstand for 
byggene. I tillegg er det gjort en vurdering av bygningenes egnethet og tilpasningsdyktighet i 
forhold til den virksomheten som utføres. Basert på dette, er det besluttet å bygge nytt sykehus i 
Drammen, samt at det er igangsatt et program (BRK-programmet) for å oppgradere og 
vedlikeholde de andre somatiske sykehusene. Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025, 
mens utviklingen av de andre sykehusene pågår frem mot 2027. Samlet sikrer dette Vestre 
Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030.  
 
Utfordringsbilde 
Vestre Viken HF leier mye arealer. Dette er ofte kostnadsdrivende, da lokalene må tilpasses eller 
formålsbygges. Det antas at en konvertering fra leie til eie vil være kostnadsbesparende eller gi 
bedre tilpassede arealer i helseforetaket. 
 
Behandlingen innenfor psykisk helsevern og rusbehandling gis på mange lokasjoner. Dette gir 
både en kostbar drift og dårlig utnyttelse av kompetanse. Driften har de siste årene dreid fra 
døgn til dag og mer ambulant tjeneneste, noe som reduserer behovet for senger og øker behovet 
for rom til poliklinisk behandling. For å spare arealer og effektivisere driften arbeides det for å 
samle dag- og døgndrift på felles lokasjoner.  
 
Det er ikke utarbeidet eiendomsplan for DPS i Vestre Viken. Dette medfører at man 
sannsynligvis bruker mer areal enn normert, mens arealene er dårlig tilpasset driften. Det må 
lages en fremtidig strategi for denne delen av virksomheten. 
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Prehospitale tjenester har 15 ambulansestasjoner i helseområdet. Driftsmodellen for disse 
tjenestene er under endring, og eiendomsstrategien må tilpasses ny driftsform. Samtidig må det 
tas hensyn til allerede inngåtte langsiktige leiekontrakter. 
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3 Utviklingstrekk og framskriving 

3.1 Demografi og sykdomsutvikling 

Befolkningsutvikling 
Statistisk Sentralbyrå (SSB) anslår at folketallet i Norge vil øke til ca. 5,9 millioner innbyggere i 
2035. Beregningen er basert på middels fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og 
innvandring (MMMM). Befolkningen i helseområdet til Vestre Viken vil tilsvarende øke til ca. 
572.000 innbyggere i samme periode, en vekst på ca. 19 % fra dagens innbyggertall på ca. 
483.000.  
 
Framskrivningen viser stor variasjon i forventet befolkningsvekst i den enkelte kommune, fra 
nedgang i befolkningen på 5 % i Rollag kommune, til befolkningsvekst nær 40 % i Hemsedal 
kommune og i Hole kommune. Disse kommunene har relativt lavt innbyggertall og endringene 
vil ikke påvirke befolkningsutviklingen i de enkelte lokalsykehusområdene i nevneverdig grad. 
Befolkningsutviklingen i de befolkningstunge kommunene, Bærum, Asker og Drammen 
kommune, vil derimot være av langt større betydning og gir relativt store variasjoner i 
prosentvis vekst, fra Drammen lokalsykehusområde med 25 % til Ringerike 
lokalsykehusområde med 13 %, for perioden 2016–2035.  
 

 
Figur 14. Befolkningsvekst i kommunene i helseområdet frem til 2035 – MMMM framskrivning.  
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Figur 15. Befolkning og befolkningsvekst for lokalsykehusområdene i Vestre Viken i perioden 2016 til 2035.  
 
Befolkningsframskrivingen viser at de eldste aldersgruppene, som benytter mest sykehus-
tjenester, har den klart største veksten. Veksten i aldersgruppene over 67 år er i gjennomsnitt 
nær fem ganger så høy som veksten for de øvrige aldersgruppene. Aldersgruppene over 80 år vil 
nær dobles fram til 2035. Dette betyr en klar økning i forventet behov for helsetjenester på alle 
nivåer. 
 

 
Figur 16. Befolkningsframskriving inndelt i aldersgrupper for helseområde for Vestre Viken for perioden 
2016–2035. 
 
Buskerud fylke, som utgjør hoveddelen av sykehusområdet til helseforetaket, har en rekke store 
turistdestinasjoner. Det er blant annet det nest største fylke i landet med hensyn til antall hytter 
og fjerde største fylke med hensyn til antall overnattingsdøgn. Den betydelige turistnæringen 
gjør at befolkningsgrunnlaget i opptaksområdet for det enkelte lokalsykehus har store 
sesongvariasjoner med de utfordringer dette gir. 
 
Sykdomsutvikling 
Sykdomsutvikling i befolkningen vil påvirke behovet for helsetjenester. Nye metoder i 
diagnostikk og behandling skaper større muligheter for å gi helsehjelp til flere. 
Behandlingsbehov påvirkes også av at flere lever lengre med kroniske sykdommer og at flere får 
oppfølgingsbehov etter å ha overlevd alvorlig sykdom og skade. Samtidig får ulike 
helsefremmende tiltak effekt for behovet for helsetjenester.  
 
Demografi og sykdomsutvikling skal utredes regionalt og vil tas inn i arbeidet med oppfølging av 
utviklingsplanen for Vestre Viken når dette foreligger. 
 

3.2 Rammebetingelser og endringsfaktorer 

I planlegging av helsetjenesten må man være forberedt på at den generelle utviklingen i 
samfunnsøkonomien, og derigjennom helseforetakets rammebetingelser vil endres. En av 
spesialisthelsetjenestens sentrale utfordringer vil være fortsatt å levere like gode tjenester når 
oljeinntektene avtar samtidig som det blir flere eldre og behovet for helsetjenester øker. 

Sykehus 2 016       2 035       Vekst
Bærum sykehus 182 454  210 305  15 %
Drammen sykehus 164 863  206 494  25 %
Kongsberg sykehus 51 869     61 148     18 %
Ringerike sykehus 83 482     94 638     13 %
Totalsum 482 668  572 585  19 %

Aldersgruppe 2 016       2 035       Vekst
0 år 5 157       5 683       10 %
1-5 år 29 226     31 654     8 %
6-12 år 43 614     46 849     7 %
13-15 år 17 944     20 109     12 %
16-18 år 18 703     19 448     4 %
19-44 år 158 714  178 003  12 %
45-66 år 138 296  159 954  16 %
67-79 år 49 846     71 991     44 %
80-89 år 16 874     31 942     89 %
90 år eller eldre 4 294       6 952       62 %
Totalt 482 668  572 585  19 %
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Samfunnets forventninger og krav til hvilke tjenester helseforetaket skal tilby vil kreve riktige og 
begrunnede prioriteringer.  
 
Spesialisthelsetjenester er en viktig del av samfunnets velferdsordninger. Fokus på å skape et 
bærekraftig velferdssamfunn er førende for den videre utviklingen av helsetjenestene. 
Helseforetaket må sørge for et robust finansielt grunnlag og finansielt handlingsrom selv om 
rammebetingelser vil kunne endres. En lang planleggingshorisont frem mot 2035 gir usikkerhet 
om økonomiske utfordringer i fremtiden. Dette må fanges opp i rullerende strategiske planer og 
økonomiske langtidsplaner.  
 
Bærekraftige helsetjenester forutsetter at investeringer i arealer og utstyr utnyttes godt. I nytt 
sykehus er det planlagt med flere driftsdager og lengre åpningstider for planlagte undersøkelser 
og behandlinger. Dette vil også gjelde for de eksisterende sykehusene i framtiden. Det vil gi økt 
kapasitet, samtidig som det vil påvirke driften i helseforetaket. Nye driftsmodeller må utvikles i 
samarbeid mellom ledere og ansatte.  
 
Teknologisk utvikling vil i stor grad påvirke utviklingen av helsetjenesten. Det pågår omfattende 
helseteknologiprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Vestre Viken forventer store 
endringer i arbeidsprosesser og tjenesteutvikling som følge av teknologiske nyvinninger.  
 
Kunstig intelligens og håndtering av store datamengder, gir nye muligheter til håndtering av 
sanntidsdata, læring og analyse, og bidrar dermed til styrket kvalitet i pasientbehandlingen. 
Utviklingen innen telemedisin muliggjør overvåking, konsultasjon og behandling av pasienter på 
ulike lokasjoner, med mulighet for å nærme oss det virtuelle sykehuset.  Mobile løsninger vil 
bringe ansatte og samarbeidspartnere tettere sammen. Sensorteknologi og sporing gir store 
muligheter til håndtering av sanntidsdata, og understøtte god pasientbehandling og helhetlige 
pasientforløp. Utviklingen innen laboratoriesystemer og utstyr for bildediagnostikk åpner for 
bedre diagnostikk og pasientbehandling.  
 
Det er sannsynlig at vi i 2035 vil ha tilgang til teknologi som i dag kun er på tegnebrettet, samt 
teknologi som vi ikke engang aner konturene av.  Dette gjør planlegging utfordrende, og stiller 
større krav til fleksible og innovative metoder og løsninger. Innføring av ny teknologi vil også 
kreve endring i organisering og struktur i helsetjenesten. Det er behov for å se på 
finansieringsmodeller som kan understøtte nye måter å drive en effektiv og sikker helsetjeneste 
med basis i nye teknologiske løsninger.  
 
Den teknologiske og medisinskfaglige utviklingen vil påvirke hvordan helsetjenester leveres. Det 
er viktig at takster og finansieringsordninger følger faglig og teknologisk utvikling. Økonomiske 
insitamenter må utvikles slik at de bidrar til at det velges løsninger som gir god 
pasientbehandling på en ressurseffektiv måte. 

3.3 Kapasitetsberegning 

I arbeidet med Hovedfunksjonsprogrammet for nytt sykehus i Drammen, ble aktivitetsdata for 
de kliniske avdelingene framskrevet til 2030, basert på reell aktivitet i basisåret 2013. 
Framskrivningen ble basert på følgende vurderinger:  
 

1. Demografisk framskriving, basert på befolkningsutviklingen for de ulike aldersgruppene  
2. Vurdering mht. realvekst, som er en konsekvens av epidemiologi, medisinsk teknologisk 

utvikling og pasientforventninger 
3. Omstilling til dagbehandling og anvendelse av observasjonspost og pasienthotell, samt 

effektivisering i form av 20 % redusert liggetid  
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Det ble videre tatt hensyn til samhandlingsreformens mål om å avlaste sykehusene tilsvarende 
10-15 % reduksjon i antall liggedøgn, i hovedsak ved overføring av utskrivningsklare pasienter 
til kommunalt tjenestetilbud og opprettelse av øyeblikkelig-hjelp plasser i kommunene. Ved 
beregning av antall polikliniske konsultasjoner er det lagt til grunn at 5 % av framskrevet antall 
konsultasjoner overføres til fastlegene, i hovedsak innen de store fagområdene.  
 
Basert på forventet fremtidig aktivitet er det foretatt en dimensjonering av kapasitetsbehov 
frem til 2030 for de fire somatiske sykehusene i helseforetaket. Den fremskrevne kapasiteten 
innen det enkelte sykehus, er basert på befolkningsframskrivingen i tilhørende opptaksområde. 
Beregningen viser at det er relativt små kapasitetsendringer som er nødvendig for å løse 
aktivitetsbehovet fram mot 2030, både for Vestre Viken totalt sett og for det enkelte sykehus. 
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4 Analyse og veivalg 

Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt 
samfunnsansvar.  
 
Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenester til en befolkning som bor i fire fylker i et 
område med store forskjeller i bosetningsmønster og geografi. Vestre Viken har fire 
samarbeidende somatiske sykehus med oppgave- og funksjonsdeling seg i mellom. Psykisk 
helsevern og rusbehandling er fortsatt under omstilling, med mål om gode pasientforløp og 
bredt behandlingstilbud nær der pasienten bor.  
 
Kommunene i Vestre Viken har ulik størrelse og befolkningssammensetning. Det er stor 
variasjon i bosetning mellom byer, tettbygde strøk og mer grisgrendte områder. I fjellområdene 
nord i fylket er det store fritidsboligområder med stor befolkningstilstrømning spesielt i helger 
og ferieperioder. Dette skaper behov for helsetjenester der folk oppholder seg. 
 

4.1 Helseutfordringer i befolkningen  

Barn og ungdoms levekår varierer i området. I Buskerud er det flere barn som vokser opp under 
fattigdomsgrensen enn nasjonalt gjennomsnitt. Det er også flere ungdommer som faller ut av 
videregående skole enn nasjonalt snitt. Ungdom som faller ut av skole kommer seg i mindre grad 
ut i arbeidslivet. Utdanning og arbeid er viktig for framtidig helse og levekår.  
 
Psykiske plager og lidelser er et betydelig helseproblem hos barn og unge i Norge. De fleste 
debuterer i ung alder og før de fyller 30 år. Anslagsvis har 15-20 % av barn og unge mellom 3 og 
18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og 
atferdsproblemer.  
 
Om lag halvparten av befolkningen vil rammes av psykiske lidelser i løpet av livet. Angstlidelser 
og depressive lidelser er vanligst. Noen grupper i befolkningen er særskilt sårbare og har større 
helseutfordringer enn de andre. Dette slår ut på forventet levealder. Personer med alvorlig 
psykisk sykdom og omfattende rusmisbruk har 20 år kortere forventet levealder. Nesten 60 % 
av overdødeligheten kan tilskrives somatiske sykdommer og mange av sykdommene er 
livsstilsrelaterte. 
 
I Vestre Vikens område har nesten hver femte innbygger innvandrerbakgrunn. De fleste 
innvandrerne bor i de store kommunene Asker, Bærum og Drammen. Innvandrerbefolkningen 
er fortsatt relativt ung, og det er forventet at andelen innbyggere med innvandrerbakgrunn vil 
øke.  
 
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og det er store helserelaterte forskjeller 
mellom ulike befolkningsgrupper. Generelt har de fleste god helse når de kommer til Norge. 
Enkelte sykdommer har en betydelig høyere forekomst blant innvandrere enn i befolkningen 
ellers. Diabetes er for eksempel utbredt hos innvandrere fra enkelte land. Data fra 
kreftregisteret viser store variasjoner i kreftforekomst mellom befolkningsgrupper, men det ser 
ikke ut som innvandrerbefolkningen er mer utsatt for kreftsykdom enn den norske befolkningen 
Selv rapporterer innvandrere høyere forekomst av psykiske helseplager. Barn av innvandrere 
har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk norske barn. Ulik forståelse og oppfatning 
av helse og sykdom påvirker levevaner og bruk av helsetjenester. 
 
Befolkningssammensetningen er i endring med forholdsvis flere eldre i avsidesliggende 
kommuner og en yngre populasjon i sentrale byområder. Antallet eldre over 80 år vil dobles 
fram mot 2035, fra om lag 21 000 i 2018 til i overkant av 39 000 i 2035. Det er stort fokus på at 
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flere lever lenger med kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Det forventes en økning av 
komplekse problemstillinger med kombinasjon av somatikk, organiske hjernesykdommer som 
demens, depresjon og psykosetilstander. Dette vil stille krav til god samhandling mellom psykisk 
helsevern, somatikk og kommunehelsetjenesten. Samtidig ser vi at flere lever lenger med god 
funksjon og at det er i siste leveår det er stort forbruk av helsetjenester. Befolkningens 
kompetanse til å mestre funksjonssvikt, til tross for sykdom og begrensninger, ser ut til å være 
økende. 
 
I tiden frem mot 2035 er det forventet at forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer, som hjerte- 
og karsykdommer, type 2-diabetes, KOLS, overvekt og kreft, vil øke. I følge Kreftforeningen vil 
forekomst av kreft i Vestre Vikens helseområde øke med ca. 60 % for menn og ca. 40 % for 
kvinner i perioden fram til 2035.  
 
Vestre Viken følger nøye utviklingen av infeksjoner med multiresistente bakterier. Verdens 
helseorganisasjon anser økt forekomst av antibiotikaresistens som en global folkehelsetrussel. 
Det er usikkert hvilken risiko dette vil innebære for pasienter og helsetjenesten.  
 

4.2 Ansvar for egen helse 

Befolkningen skal ta større ansvar for egen helse. Helsepersonell skal bidra til å styrke 
pasientens evne til å fremme egen helse og mestre hverdagen. Pasientene skal ha reell mulighet 
til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning og behandling. Helsepersonell skal ha 
kunnskap om samvalg og bruk av samvalgsverktøy, og skal kommunisere slik at pasienten 
forstår og bruker kunnskap om egen sykdom og behandlingsmuligheter til å delta aktivt i 
beslutninger. For å møte disse oppgavene må opplæring av pasienter og pårørende være en høyt 
prioritert oppgave. 
 

4.3 Ny teknologi gir nye muligheter  

Bedre tilgang på helseinformasjon gjennom digitale verktøy vil føre til at befolkningens 
kunnskap om helse og sykdom vil øke. Pasienter og brukere har i økende grad forventninger til 
hvordan Vestre Viken tar i bruk moderne teknologi som gir bedre pasientservice, økt 
pasientinvolvering og bedre kvalitet og tilgjengelighet. Digital kommunikasjon mellom pasient 
og helsepersonell, eller mellom helsepersonell, vil gi nye muligheter for å yte helsetjenester nær 
der pasienten bor.  
 
Systematisk innhenting av brukernes erfaringskunnskap gir viktig tilbakemelding på 
pasientbehandlingen. Rutinemessig innsamling av pasientdata er et viktig redskap i 
forbedringsarbeid. Nye digitale plattformer vil forenkle innsamling av informasjon som skal 
brukes aktivt for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  
 
Det forventes at både medisinskfaglig utvikling og utvikling av ny teknologi vil få stor betydning 
for måten man arbeider på i sykehus og hvordan man tilbyr spesialisthelsetjenester. Virtuelle 
driftsformer, hjemmesykehus, digitale faglige nettverk og kommunikasjonsmuligheter er 
eksempler på dette. Utviklingen vil åpne for nye typer samhandling mellom pasienter og de som 
yter helsetjenester, både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Dette vil påvirke hvor 
helsetjenestene kan tilbys.  
 
Vestre Viken har høye ambisjoner for bruk av teknologi og digitale løsninger for å styrke 
helsetjenestene. Evne til å drive innovasjon, utnytte nyvinninger og gjennomføre omstilling blir 
en sentral suksessfaktor i tiden fremover.  
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Hensynet til informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas ved innføring av nye 
teknologiske løsninger. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal ligge til grunn for å sikre en 
virksomhetsarkitektur som understøtter foretakets behov på en sikker og forutsigbar måte.  Det 
er et stort behov for modernisering av IKT-infrastrukturen, og Vestre Viken vil implementere 
Helse Sør-Østs standardiserte løsninger når disse foreligger. Tilsvarende vil sentrale 
kjernesystemer som elektronisk pasientjournal, elektronisk kurve og medikamentell 
kreftbehandling være fellessystemer for hele regionen, og Vestre Viken vil følge regionens 
fastsatte plan for dette.  
 
For å oppfylle ambisjonene innen teknologiutvikling og tjenesteinnovasjon, vil Vestre Viken ha 
prosjekter knyttet til innføring av enklere IKT-løsninger, såkalt lettvekts-IKT. Prosjektene skal 
forankres i Vestre Vikens overordnede mål, og understøtte arbeidet med trygge og helhetlige 
pasientforløp. Prosjektene vil kreve at Vestre Viken tar i bruk metodikk for hurtig gjennomføring 
med brukerinvolvering, prototyping/testing, tjenestedesign, osv. Organisasjonsutvikling og 
involvering av ansatte må inngå i prosjektene, slik at endring i arbeidsprosesser planlegges 
samtidig med innføring av ny teknologi.    
 
Bygging av nytt sykehus i Drammen gir nye muligheter til tjenesteinnovasjon og nye 
teknologiske løsninger. Vestre Viken vil bruke sykehusprosjektet som et virkemiddel til et 
teknologiløft i hele foretaket.   
 

4.4 Grunnlaget for Vestre Vikens utvikling 

Vestre Viken har fire godt etablerte somatiske akuttsykehus i sitt sykehusområde. Funksjons- og 
oppgavedeling er gjennomført i tråd med nasjonale og regionale føringer. Akuttfunksjoner og 
områdefunksjoner har høy faglig kvalitet og skal sikre at befolkningen får god helsehjelp.  
 
Helseforetaket har et av landets mest komplette behandlingstilbud innenfor psykisk helsevern 
og rusbehandling. Sykehusfunksjonen for psykisk helsevern ble samlet på Blakstad våren 2018, 
mens de fem distriktspsykiatriske sentrene er lokalisert nær der pasientene bor.  
 
Hallingdal Sjukestugu er et nasjonalt fyrtårn som viser hvordan spesialisthelsetjeneste og 
kommunehelsetjeneste sammen kan utvikle og drive faglig gode helsetjenester i nye 
driftsformer. Sjukestugu viser at god spesialisthelsetjeneste kan tilbys lokalt, og at samhandling 
med interkommunal helsetjeneste gir nye muligheter.  
 
Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025. Det nye sykehuset skal både ha en rekke 
områdefunksjoner for hele befolkningen og være et godt lokalsykehus for befolkningen i 
nærområdet. Planleggingsfasen gir stort handlingsrom for faglig og organisatorisk utvikling i 
hver klinikk, og på tvers av klinikker. Planleggingen av det nye sykehuset skal på denne måten 
også være en drivkraft for utviklingen av alle sykehus og klinikker i Vestre Viken.  
 
I nytt sykehus i Drammen vil somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling samles i ett stort 
bygg. Samlokaliseringen skal bidra til et mer helhetlig behandlingstilbud. Dette vil først og 
fremst gi bedre behandling til de mest sårbare pasientene som trenger sammensatt helsehjelp. 
På samme måte skal samarbeid styrkes mellom DPS og de øvrige somatiske sykehusene.  
 
Det nye sykehuset får ny avdeling med stråleterapi. Dette vil gi kreftsyke i helseområdet et mer 
komplett behandlingstilbud i eget helseforetak.  
 
Vestre Viken har et godt samarbeid med kommunene. Dette er formalisert gjennom avtaleverk, 
etablerte møteplasser og samhandling rundt pasientbehandlingen. Helseforetaket har på denne 
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måten et solid fundament for å videreutvikle samarbeidet med kommunehelsetjenesten både på 
system- og individnivå.  
 

4.5 Veien videre – helsetjenester der folk bor 

Vestre Viken skal bygge pasientens helsetjeneste. Det er et overordnet mål å skape pasientens 
helsetjeneste nær der pasienten bor når det er mulig. Ny teknologi, faglig utvikling, samhandling 
med kommunene og Vestre Vikens nærhet til lokalsamfunnene vil åpne for nye desentraliserte 
tjenester.  
 
Tjenestene skal være likeverdige med særskilt tilrettelegging og tilpasning for sårbare grupper. 
Pasienter og pårørende skal møte helhetlige pasientforløp hvor helsetjenestene tilpasses den 
enkelte pasients behov. Samtidig forventes det knapphet på økonomiske og menneskelige 
ressurser. For å møte disse utfordringene vil en måtte finne nye løsninger. Det må skapes en 
balanse mellom befolkningens behov og helsetjenestens muligheter. Dette løser ikke Vestre 
Viken alene. 
 
Utvikling av gode helsetjenester til pasienter med sammensatte lidelser skal ha særskilt 
oppmerksomhet. Dette gjelder innenfor alle tjenesteområder. Dette er blant annet beskrevet 
gjennom satsningen på ambulante tjenester som FACT-team innen psykisk helse og rus. Vestre 
Viken vil i samarbeid med kommunene utvikle lignende modeller og arbeidsformer som ivaretar 
pasienter med behov for felles og samtidige tjenester også innenfor somatikken.  
 
Pasientens helsetjeneste handler om pasientenes behov, pasientens ressurser og medvirkning. 
Vestre Viken skal kjennetegnes av brukermedvirkning hvor pasienten har en aktiv rolle på 
system-, tjenesteutviklings- og individnivå. Brukerne skal delta i utvikling av helsetjenestene 
gjennom sin formidling av erfaringskompetanse. Dette skal være et viktig bidrag for å skape 
pasientens helsetjeneste.  
 
 
Det vil være nødvendig å finne nye løsninger for helsetjenester som er i grenseflaten mellom 
flere nivåer. Dette kan handle om nye arbeidsformer og utvikling av tjenester i samhandling med 
kommuner. Brukernes behov for samtidige og fleksible tjenester skal være styrende for 
tjenesteutviklingen. FACT-team, arenafleksible og tverrfaglige tjenester, hjemmesykehus og 
brukerstyrte løsninger er eksempler på nye arbeidsformer som kan utvikles av helseforetaket i 
fellesskap med kommunene og brukerne. Når nye arbeidsformer skal tas i bruk i somatikk, 
psykisk helsevern og i rusbehandling, skal tilpasning av tilbudene for sårbare pasienter som 
mottar tjenester fra mange instanser ha særskilt fokus.  
 
 Pasientenes overganger mellom behandlingsnivåene er sårbare. Pasientene selv rapporter om 
mangler knyttet til utskrivning og samhandling i forbindelse med utskrivning. Det øker kravene 
til god samhandling og oppgaveløsning på tvers av forvaltningsnivåene. Dette gjelder alle 
overganger mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og hjem. Overgangene skal 
ha særskilt fokus i framtiden. Erfaringer fra forbedringsarbeidet Trygg utskrivning har 
overføringsverdi til alle overganger mellom behandlingsnivå. Her vektlegges utvikling av gode 
rutiner for informasjon og kommunikasjon med pasienten, planlagte og systematiske 
utskrivningssamtaler, bruk av sjekklister, legemiddelgjennomgang og planlegging av utskrivning 
sammen med pasient og eventuelt også med pårørende.   
 
 
Vestre Viken skal tilby likeverdige helsetjenester uavhengig av hvor pasienten bor. For noen 
fagområder betyr dette at behandlingen må samles på ett sted med spesialisert kompetanse. 
Åpningstider og god koordinering mellom avdelinger er spesielt viktig for pasienter som har 
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lang reisevei. God planlegging av utredning og behandling kan redusere pasientens reisetid og 
antall besøk på sykehuset. Dette krever godt samarbeid mellom sykehusene, spesielt mellom 
avdelinger med områdefunksjon og avdelinger med lokalfunksjon. Områdefunksjonene skal 
dekke befolkningens behov for mer spesialisert behandling når de trenger det. Sterke faglige 
nettverk på tvers av sykehusene skal sikre pasientene god behandling på riktig nivå.   
 
Krav til faglig kvalitet og pasientsikkerhet er grunnlag for all utvikling i Vestre Viken. For å møte 
kompleksiteten og utfordringer i helsetjenesten i fremtiden vil det være behov for endringer av 
strukturer og systemer, forståelse for variasjon i prosesser og forbedringskunnskap på alle nivå i 
helseforetaket. Forskning, fagutvikling, innovasjon, forbedringsarbeid og utdanning skal samlet 
bidra til utvikling av gode helsetjenester. Vestre Viken skal prioritere utvikling av gode 
utdannings- og forskningsmiljøer sammen med samarbeidspartnerne. Innovasjon og ny 
kompetanse skal gi grunnlag for nye arbeidsformer og ny oppgavedeling.  
 
Ny teknologi og faglig utvikling vil påvirke måten  å  arbeide på. Samhandling med kommunene 
og Vestre Vikens tilstedeværelse lokalt vil åpne for nye desentraliserte tjenester der folk bor. 
Nye arbeidsformer og virtuelle sykehusavdelinger kan gi helt nye muligheter for faglig 
samarbeid på tvers av geografiske lokasjoner og omsorgsnivåer. Ressursene skal utnyttes slik at 
befolkningen får et helhetlig og godt helsetjenestetilbud, og slik at økonomien er bærekraftig.  
 
Vestre Viken skal være sykehuset nær pasientene som gir gode og trygge helsetjenester der folk 
bor. Medvirkning fra brukere, utvikling av sykehus i nettverk og god samhandling skal bidra til 
pasientens helsetjeneste med høyt faglig nivå, god kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

4.6 Vestre Vikens samfunnsansvar 
 
Vestre Viken er en stor samfunnsaktør som skal bidra til å fremme god helse gjennom aktivt 
samfunnsansvar. Det betyr at helseforetaket skal arbeide målrettet for å ivareta miljø og klima, 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.  
 
Vestre Viken påvirker miljø og klima gjennom forbruk av varer og utstyr, transport, 
byggeaktivitet, drift av bygg, håndtering av legemidler og kjemikalier. Helseforetaket skal 
arbeide systematisk med miljø- og klimatiltak for å redusere miljøfotavtrykket. I Vestre Viken 
skal miljøbevisste ansatte velge bærekraftige løsninger og ta i bruk materialer, produkter, 
metoder og teknologi som gir miljøgevinster. Livsløpsperspektivet skal stå sentralt i Vestre 
Vikens miljøarbeid. 
 
Spesialisthelsetjenesten har stor innkjøpsmakt. Vestre Viken skal være en tydelig pådriver for å 
fremme gode miljøprestasjoner og en høy etisk bevissthet, også hos våre samarbeidspartnere. 
Målet er å styrke arbeidet med gode miljøkrav og krav til etiske leverandørkjeder i offentlige 
anskaffelser. Vestre Viken skal være en aktiv part i regionale og nasjonale fora som jobber for å 
sikre etisk handel, menneske- og arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Helseforetaket skal 
gjennom tett oppfølging av inngåtte kontrakter jobbe for å ivareta arbeidstakerrettigheter og at 
det ikke forekommer sosial dumping hos våre leverandører. 
 
Samfunnet generelt, og pasientene spesielt, skal ha tillit til at beslutninger er foretatt objektivt 
og uavhengig, og med riktig ressursbruk. Vestre Viken skal arbeide systematisk for å forebygge 
korrupsjon og misligheter. Ledere skal gå foran som gode eksempler ved å følge lover og regler 
og å varsle om kritikkverdige forhold. Ansatte skal ikke motta, gi eller tilby utilbørlige fordeler. 
Våre samarbeidspartnere skal være kjent med helseforetakets etiske retningslinjer. Vestre Viken 
skal ikke akseptere handlinger som gir egen eller helseforetaket utilbørlig vinning. 
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Vestre Viken skal sikre at alle pasienter, besøkende, ansatte og innleide arbeidstakere oppholder 
seg i et trygt og sikkert miljø. Ingen skal eksponeres for skadelig stråling, kjemikalier eller 
biologisk materiale. Risiko for farlige situasjoner skal reduseres til et minimum. Dette skal gjøres 
gjennom aktivt HMS-arbeid med fokus på kontinuerlig forbedring. Vestre Viken skal være en 
helsefremmende arbeidsplass.  
 

4.7 Risiko- og mulighetsanalyser 

Vestre Vikens utviklingsplan beskriver viktige områder helseforetaket skal jobbe med for å 
skape pasientens helsetjeneste fram mot 2035. Det er store og viktige oppgaver som skal 
håndteres for å ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Utviklingsplanen beskriver 
tiltakene på et overordnet nivå. Planen stadfester videreføring av de fire somatiske sykehusene 
og bekrefter oppgavedelingen mellom disse. Dette er beslutninger som tidligere er grundig 
utredet og vurdert i forhold til risiko og muligheter.  
 
Utviklingsplanen beskriver behov for fremtidige endringer i samarbeidsformer. Oppgaver som 
involverer og påvirker kommunehelsetjenesten må løses på nye måter. Gjennom tett involvering 
av kommunerepresentanter i arbeidsgrupper, referansegruppe og styringsgruppe, er 
utviklingsretningen som beskrives i utviklingsplanen avstemt og forankret. Dette gir et godt 
grunnlag for å jobbe videre med å konkretisere og implementere tiltak. Risiko- og 
mulighetsanalyser må inngå i dette arbeidet og gjennomføres for hvert tiltak som iverksettes.    
 
  



Utviklingsplan 2035  Vestre Viken HF 

Side 38 av 62    

5 Mål 

Vestre Vikens visjon er å tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vestre Vikens virksomhet 
bygger på verdiene kvalitet, trygghet og respekt. Både visjonen og verdigrunnlaget er felles med 
alle de andre helseforetakene i regionen.  
 
Frem mot 2035 er Vestre Vikens hovedmål å skape pasientens helsetjeneste. Dette skal 
realiseres gjennom seks delmål. 
 
  

 
Figur 17. Vestre Vikens mål frem mot 2035. 

 

5.1 Styrke pasienten 

Pasientens helsetjeneste skal ta utgangspunkt i pasientenes behov, ressurser og 
preferanser. Pasientene skal oppleve likeverdighet i møte med helsepersonell, og respekt 
for den enkelte pasient skal være fundamentet i all behandling.  
 
Helsepersonell skal kommunisere slik at pasienten gis større ansvar for egen helse. 
Pasienten skal forstå og kunne bruke kunnskap om egen sykdom og 
behandlingsmuligheter til å delta aktivt i beslutninger. Målet er å fremme helse og 
mestring ved å benytte både pasientens og helsepersonellets kunnskap og erfaring. 
 
Pasientens kunnskap og erfaring skal brukes i arbeidet med å utvikle og forbedre 
helsetjenestene. 
 
Det er viktig at pasientene får reell mulighet til å påvirke beslutninger knyttet til egen utredning 
og behandling. Brukernes kunnskap og erfaringer gir også et viktig grunnlag for den videre 
utviklingen av pasienttilbudene. 
 
Kommunikasjon 
Pasientene skal møtes med respekt. Alle skal få god og tilpasset informasjon om egen sykdom og 
behandling. Helsepersonell har et særskilt ansvar for at sårbare pasienter får hjelp til å forstå og 
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til selv å bli forstått i samtale med helsepersonell. Det kan være pasienter med aldersbetinget 
sansetap, nedsatt funksjon, rusproblemer eller språklige og kulturelle barrierer. Det er spesielle 
utfordringer knyttet til barn både som pasienter og pårørende. Informasjon skal være 
tilgjengelig og forståelige og dekkende for pasientens behov. 
 
Teknologi og nye arbeidsformer åpner for kommunikasjon med pasienter hjemme, og i 
konsultasjoner der det ikke er nødvendig eller mulig med personlig oppmøte.  
 
Involvering 
Pasienten skal ha en aktiv rolle i beslutninger om egen behandling. Utgangspunktet for samvalg 
er å veie fordeler og ulemper ved ulike kunnskapsbaserte behandlingsmetoder opp mot 
hverandre. Samvalg betyr at pasienten får hjelp av helsepersonell til å vurdere de ulike 
alternativene for å kunne ta et informert valg. Beslutningen skal være i tråd med det som er 
viktig for pasienten. Samtidig skal ikke pasienten føle seg presset til selv å ta ansvar for 
beslutningen. 
 
Det skal etableres brukertilpassede behandlingstilbud, særlig for barn og ungdom. Tilbudet skal 
både gi god behandling og opplevd kvalitet. 
 
Pasienter og pårørende er en viktig drivkraft for fornying og forbedring. Brukerne skal tas med 
på råd, og Vestre Viken skal lytte til tilbakemeldinger og forslag fra brukerne som kan bedre 
pasientsikkerhet, kvalitet og brukeropplevelse. Det skal legges til rette for brukermedvirkning i 
forskning og tjenesteutvikling. Det skal gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser til bruk i 
forbedringsarbeid. 
 
Brukerutvalget er pasientenes og befolkningens talerør inn i helseforetaket. Brukerutvalget gir 
råd til administrasjonene og styret. Utvalget kan fremme egne saker og deltar aktivt i 
tjenesteutvikling på alle nivå i organisasjonen. Vestre Viken skal også involvere unge brukere 
gjennom Ungdomsrådet. 
  
Den aktive pasientrollen 
Befolkningen skal ta større ansvar for egen helse. Stadig flere vil overleve alvorlig sykdom og 
leve med kroniske helseplager. Helsepersonell skal bidra til å styrke pasientens evne til å 
fremme egen helse og mestre egen hverdag. Opplæring av pasienter og pårørende skal derfor 
være en høyt prioritert oppgave. 
 

5.2 Skape trygge og helhetlige pasientforløp 

Riktig og virkningsfull pasientbehandling er den viktigste oppgaven for Vestre Viken. 
Planlegging og samarbeid skal sikre sammenhengende helsetjenester for den enkelte 
pasient. Gode pasientforløp skal utvikles i samarbeid med pasienter og 
kommunehelsetjenesten. 
 
Sårbare pasienter og pasientgrupper skal vies særskilt oppmerksomhet.  Helsetjenestene 
skal være likeverdige. 
  
Sammen med brukere og kommunehelsetjenesten skal vi utvikle nye arbeidsformer og 
modeller. 
 
Helhetlige pasientforløp skal sikre faglig riktig behandling og trygge overganger. Pasienter og 
pårørende opplever for ofte at det ikke er noen som tar ansvar for helheten i helsehjelpen. 
Samarbeid mellom helseaktørene er en forutsetning for trygge overganger og gode 
pasientforløp. Pasient og pårørende er selvfølgelige samarbeidsparter.  
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Tilpasning til pasientens behov 
Planlegging og samarbeid på tvers av enheter og fagområder skal sikre et godt forløp for hver 
enkelt pasient. Pasienten skal oppleve god og sammenhengende behandling, og slippe unødig 
ventetid. Helsepersonell har ansvar for at den enkelte pasient blir involvert i beslutninger om 
egen behandling og at pasienten forstår de helsemessige konsekvensene av alternative valg. For 
mange pasienter er langsiktig planlegging og forutsigbarhet viktig for å få et godt utfall av 
behandlingen.  
 
Pasienten kan ha mange sykdommer i tillegg til å ha funksjonssvikt. Helsepersonell må ta ansvar 
for å se hele pasienten. Helsetjenestene skal koordineres og samordnes.   
 
Sårbare pasientgrupper 
Likeverdige helsetjenester er ikke det samme som like helsetjenester. Likeverdige helsetjenester 
innebærer at sårbare pasienter kan ha behov for mer støtte, ressurser og hjelp for at tjenestene 
skal være likeverdige. Barn og ungdom, innvandrerbefolkningen, og personer med psykiske 
lidelser eller rusproblemer er regnet som sårbare grupper. Det er også personer med 
funksjonshemming som redusert syn og hørsel, redusert bevegelighet og personer med psykisk 
utviklingshemming.  
 
Barn og ungdom er en særskilt sårbar pasientgruppe. Riktig og helhetlig behandling har 
konsekvenser både for forventede leveår og for livskvalitet. Pasientforløp og behandlingstilbud 
skal tilpasses det enkelte barns behov. Overgangen fra ungdom til voksenbehandling er en 
kritisk fase som skal sikres.  
 
Innvandrerbefolkningen er en sammensatt gruppe og de helserelaterte utfordringene varierer 
mellom befolkningsgrupper. Ulik forståelse og oppfatning av helse og sykdom påvirker 
levevaner og bruk av helsetjenester. Selv om vi etter hvert har god kunnskap om forekomst og 
behandling av enkelte sykdommer, som for eksempel diabetes, har vi fortsatt mangelfull 
kunnskap om innvandrerbefolkningens helseutfordringer. Dette gjelder for eksempel hjerte og 
kar sykdom og kreft. Både barn og voksne i innvandrerbefolkningen rapporterer om mer 
psykiske helseplager enn etnisk norske. 
 
Personer med alvorlig psykiske lidelser har i gjennomsnitt 20 år kortere levetid. Personer med 
omfattende rusproblemer har behov for sammensatte tjenester og også tjenester som ikke er 
direkte helserelaterte. Dette krever nye samarbeidsformer mellom tjenestene og med pasienten.  
 
Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid 
Gode helsetjenester forutsetter trygg og sikker pasientbehandling. Pasientens sikkerhet skal 
ivaretas gjennom hele pasientforløpet. Pasienter skal ikke utsettes for unødvendig risiko som 
følge av behandlingen. For å ivareta pasientsikkerheten og forbedre tjenestene skal vi 
kontinuerlig evaluere og risikovurdere virksomheten. Prosedyrer og sjekklister gir gode 
systemer for forebygging av pasientskader og risiko. Det skal tas i bruk ny kunnskap og 
teknologi som gjør utredning, behandling og oppfølging tryggere.  
 
Vestre Viken skal drive systematisk forbedringsarbeid for å redusere uønsket variasjon. 
Brukernes erfaringer inngår som en naturlig del av dette arbeidet. Det skal utarbeides 
kvalitetsindikatorer for brukertilfredshet, behandlingsutbytte og helsegevinst.  
 
Tjenestene må organiseres på en slik måte at kravene i de nasjonale pakkeforløpene oppnås. 
Systematisk arbeid med pakkeforløp innebærer oppfølging av prosess og resultatkrav som også 
inkluderer tilbakemelding fra brukere. Pakkeforløp gir bedre koordinering, mer forutsigbare 
tjenester og trygghet for pasienten.  
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5.3 Styrke samhandling og nettverk  

Samhandling og samarbeid i nettverk er forutsetning for å skape gode helsetjenester.  
 
Samhandlingsarenaer og faglige møteplasser med kommunene skal videreutvikles.  
 
Vestre Viken skal kjennetegnes ved et sterkt fellesskap der vi samarbeider for å skape 
bedre helsetjenester for pasienten. Sykehusene skal utvikles i nettverk som legger til 
rette for klinisk samarbeid om pasienten og sikrer robuste og likeverdige helsetjenester 
til befolkningen i hele sykehusområdet. 
 
Vestre Viken skal ha en felles lærende kultur der fagmiljøer deler kompetanse på tvers av 
helseforetaketfor å fremme pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring.  
 
Vestre Viken skal ha et helhetlig tjenestetilbud basert på felles verdigrunnlag og kultur. 
Samarbeid skal sikre at helseforetakets samlede ressurser benyttes på riktig måte til 
pasientenes beste. Felles kultur skal styrkes gjennom faglig samarbeid, deling av kompetanse, 
verdibasert ledelse og felles satsning for å utnytte teknologiske muligheter. Samarbeid mellom 
avdelinger skal føre til styrket koordinering av tjenestene. 
 
Samhandling med kommunene 
God samhandling med fastleger og kommunale tjenester gir bedre pasientbehandling. 
Samhandlingsreformen vektlegger folkehelsearbeid, styrket pasientrolle, endret 
oppgavefordeling og bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. 
Spesialisthelsetjenesten skal bidra til å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse 
og funksjonshemning.  
 
Vestre Viken og kommunene har formelle samarbeidsavtaler og administrative møteplasser. 
Hovedfokus i utviklingen i samhandlingen skal være knyttet til faglig samarbeid og utvikling av 
gode helsetjenester. Dette krever felles mål og gjensidig forståelse av virksomhetene og deres 
oppgaver og rammebetingelser. Det krever også lederforankring og forpliktende strukturer for 
samarbeidet. 
 
Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten har gjensidig veiledningsplikt. For Vestre 
Viken betyr dette at helseforetaket skal bidra til at kommunene kan løse sine oppgaver gjennom 
kunnskapsdeling i faglige nettverk, veiledning og informasjonsutveksling. Helseforetaket må 
også ha god forståelse for hvilken kunnskap og informasjon som er viktig for  
kommunehelsetjenesten.  
 
Faglig samarbeid  
Sykehusene i Vestre Viken skal arbeide sammen i nettverk som legger til rette for klinisk 
samarbeid om pasienten. Godt faglig samarbeid skal sikre likeverdige tjenester til befolkningen i 
hele opptaksområdet slik at pasientene får lik tilgang til Vestre Vikens høykompetente 
fagmiljøer, uavhengig av bosted.  
 
Det faglige samarbeidet skal styrke tjenestetilbudet til befolkningen og skape gode 
pasientforløp. Felles gode løsninger skal løftes frem gjennom prosesser som samler fagmiljøene. 
Involvering av fagmiljøene for å utarbeide og gjennomføre felles tiltak skal styrke både 
resultater, samarbeid og felles kultur.  
 
Vestre Viken skal utvikle tjenester som ivaretar pasienten som et helt menneske. Mange 
pasienter har sammensatte problemstillinger. Dette gjør det spesielt viktig å arbeide systematisk 
for å utvikle gode samarbeidsformer mellom somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. 
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Ansatte skal ha kunnskap om og tilgang til helseforetakets samlede kompetanse. Det skal 
utarbeides felles fagprosedyrer med utgangspunkt i sentrale føringer og beste praksis. Vestre 
Viken skal utnytte erfaringene fra tverrsgående klinikker i utviklingen av faglig samarbeid i hele 
helseforetaket.  
 
Tilbud skal koordineres for å utnytte kapasiteten helhetlig innen hele helseforetaket. Det skal i 
større grad tas i bruk koordinerte ventelister og felles inntakskontorer. Vestre Vikens samlede 
resultater skal forsterkes gjennom god felles ressursutnyttelse. 
 
Kompetansedeling  
Deling av kompetanse skal skape et felles fundament for pasientbehandlingen i Vestre Viken. 
Spisskompetanse skal gjøres tilgjengelig gjennom felles undervisning, ved hospitering og 
ambulering, og ved å etablere faglige nettverk.  
 
Etablering av felles styringsverktøy og planer for kompetanseutvikling blir viktige for å utvikle 
samlet  kompetanse i Vestre Viken. Aktiv utnyttelse av karriereløp innenfor hele Vestre Viken 
skal bidra til at gode, kompetente fagfolk beholdes i organisasjonen. Forsknings- og 
innovasjonsprosjekter på tvers av fagområder og organisatoriske enheter skal understøttes.  
 
Ledelse  
Vestre Viken skal ha verdiorienterte, sterke ledere som sikrer realisering av de helsepolitiske 
målene. Ledere skal implementere systemer som fremmer samarbeid. I takt med utvikling i 
pasientbehandling skal det utvikles organisasjonsstrukturer og ansvarslinjer som understøtter 
kompetansedeling og felles fagutvikling.  
 
Teknologi  
Fag og teknologi skal kobles i nye løsninger. Vestre Viken skal ligge i front for å ta i bruk og 
understøtte utvikling av teknologiske verktøy som kan bidra til å realisere kompetansedeling og 
effektiv ressursutnyttelse. 
 

5.4 Forbedre pasientbehandling gjennom forskning, innovasjon og ny 
teknologi 

Forskning, innovasjon og ny teknologi skal heve kvaliteten i helsetjenesten, være tett 
integrert i pasientbehandling og en naturlig del av helseforetakets virksomhet.  
 
Nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid vil øke. Pasientene vil i 
større grad enn i dag bli aktivt involvert i utviklingen. Samarbeid med kommuner, 
utdanningsinstitusjoner og andre helse- og næringslivsaktører skal gi økt utnyttelse av 
forskningsdata, høyere forsknings- og innovasjonsaktivitet, og bedre helsetjenester.  
 
Ny teknologi skal bidra til utvikling av trygge og helhetlige pasientforløp og forbedring av 
diagnostikk og behandling.  
 
Vestre Viken skal ligge i front med digital samhandling med pasient, fastlege, kommune 
og andre helseaktører. 
 
Vestre Viken skal aktivt bidra til å utvikle administrative systemer og teknologiske 
løsninger som gir støtte til ledelse, virksomhetsstyring og kvalitetsforbedring. 
 
Forskning er nødvendig for å utvikle kunnskapsbaserte behandlingsmetoder og for å undersøke 
effekt av innovative tiltak. Målet er at befolkningen skal oppleve en sammenhengende 
helsetjeneste, og det er nødvendig med felles forskningsprosjekter som kan evaluere helhetlige 
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pasientforløp og samhandling om tjenesteutvikling. Kommunene overtar stadig flere oppgaver 
og er en sentral samarbeidspartner i utvikling av helsetjenestene. Det er viktig å utnytte 
mulighetene som ligger i samarbeid og utvikling av innovative og teknologiske løsninger, 
herunder å se på løsninger for felles plattformer og teknologi som kan snakke sammen.  
 
Forskning  
Forskningsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang, og flere pasienter skal inviteres til å delta i 
forsknings- og kvalitetsprosjekter. Det skal legges til rette for at klinisk informasjon, 
elektroniske målinger og biologisk materiale fra pasientene vil bli samlet i forskningsdatabaser 
og biobanker. Vestre Viken skal tilby fremtidsrettet behandling til pasientene gjennom 
deltakelse i kliniske studier.  
 
Forskningsmiljøer skal videreutvikles til å bli ledende nasjonalt og synlige internasjonalt. Det 
skal satses på forskertalenter og karriereveier innen forskning, samt arbeides for at flere ansatte 
i helseforetaket får forskningskompetanse. Forskning vil være tverrfaglig og det vil være et 
økende behov for forskere med ulik kompetanse. Det skal drives forskning og innovasjon innen 
hele bredden av sykehusenes fagområder, samtidig skal det satses strategisk innen utvalgte 
områder. 
 
Forskningsfinansieringen skal øke for å oppfylle regional målsetting. Grunnfinansiering av 
forskning vil være over helseforetakets budsjett, mens hoveddelen av forskningen vil finansieres 
med eksterne forskningsmidler.  
 
Innovasjon 
Vestre Viken skal utvikle en kultur der nytenking fører til verdiskapning. Innovasjon skal være 
en integrert del av arbeidet i klinikkene. Vestre Viken skal ha et system for å utvikle gode idéer 
fra forskning, forbedringsarbeid, pasienter og pårørende for å videreutvikle diagnostikk, 
pasientbehandling og nye arbeidsformer.  
 
Vestre Viken skal være en synlig innovatør og bidra til nye behandlingsløsninger og bedre 
tjenestetilbud for pasientene. Kommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og pasienter er 
viktige samarbeidsparter. I Vestre Vikens område er det flere høyteknologibedrifter som kan 
være aktuelle samarbeidspartnere. Vestre Viken skal legge til rette for samarbeid om uttesting 
av innovasjonsideer. Det skal også vurderes om noen av disse kan kommersialiseres.  
 
Teknologi 
Organisasjonen skal ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger der dette fremmer faglig 
utvikling, god pasientbehandling, trygger pasientsikkerheten og sikrer gode rutiner og 
arbeidsforhold for de ansatte.  
 
Vestre Viken skal utvide bruken av digitale verktøy for gode samhandlingstjenester mellom 
spesialist og fastleger og kommunal helsetjeneste. Vestre Viken vil på denne måten legge til rette 
for mer desentralisert diagnostisering og behandling, slik at pasientene i større grad kan tas 
hånd om av kommunal helsetjeneste eller behandles og følges opp i hjemmet.  
 
Vestre Viken skal jobbe innovativt og målrettet for at personlig helseteknologi tas i bruk til 
forebygging og oppfølging av sykdom. Gjennom selvbetjeningsløsninger, sensorteknologi og 
løsninger på mobile plattformer (apper), skal pasienter og pårørende bidra med 
informasjonsregistrering og kvalitetssikring, både før, under og etter opphold på sykehus. 
Teknologien vil også bli brukt til diagnostikk og overvåkning av risikogrupper og kronikere. 
Dette gir mulighet for behandling og oppfølging av flere pasienter i hjemmet eller andre 
desentrale steder. Pasientenes egne målinger og registreringer vil også kunne benyttes i 
forskningsprosjekter.  
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Det forventes utvikling av stadig mer avansert, komplisert og kostbart utstyr innenfor 
diagnostikk og behandling. Medisinsk teknisk utstyr, kombinert med kunstig intelligente 
løsninger basert på massedata, vil i større grad tolke bilder og påvise sykdommer, foreslå 
behandlingsforløp og gi beslutningsstøtte.  
 
Rett informasjon, tilgjengelig til rett tid og på rettsted, er avgjørende for at alle ansatte kan 
utføre sine oppgaver effektivt og med høy kvalitet, samt ivareta pasientsikkerhet. God, hurtig og 
sikker informasjonstilgang oppnås gjennom moderne systemer og infrastruktur. Dette støtter 
helsepersonell med diagnostisering, behandling og pleie og administrativt personell med 
administrasjon, analyse og beslutningsstøtte. 
 

5.5 Sikre personell med rett kompetanse 

Pasientens behov skal være styrende for fremtidens kompetanseutvikling og 
kompetansesammensetning.  
 
Vestre Viken skal ta i bruk ny kunnskap og nye arbeidsmetoder som bidrar til sikker og 
virksom pasientbehandling. Ledere og medarbeidere i Vestre Viken skal ha kompetanse i 
kvalitets- og forbedringsarbeid. 
 
Vestre Viken skal være en faglig attraktiv arbeidsplass med tilbud om 
utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle yrkesgrupper. Et helsefremmende 
arbeidsmiljø gir bedre behandling og pasientsikkerhet.  
 
Vestre Viken skal utdanne helsepersonell for å dekke fremtidens kompetansebehov i 
samarbeid med utdanningsinstitusjonene. 
 
Kompetanseutvikling og kompetansesammensetning 
Vestre Viken skal arbeide for rett kompetanse på rett sted, tilpasset fremtidens behov i 
befolkningen. Riktig og fremtidsrettet kompetansesammensetning er viktig for å skape 
pasientens helsetjeneste. Vestre Viken skal legge til rette for kompetanseutvikling opp mot 
faglige og teknologiske nyvinninger. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen 
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer.  
 
Kompetanse i forbedringsarbeid er en viktig for å møte fremtidens behov for utvikling og 
forbedring. Forbedringskompetanse innebærer kunnskap om de grunnleggende prinsippene og 
verktøyene som er relevante for systematisk forbedringsarbeid. 
 
Vestre Viken skal sikre gode verktøy for systematisk analyse, planlegging og dokumentasjon av 
fremtidig kompetanse- og bemanningsbehov. Fagmiljøer skal planmessig bygges opp og styrkes 
gjennom utvikling og rekruttering av nasjonal og regional spisskompetanse. 
 
Det skal være rom for nytenkning og innovasjon. Ny oppgavedeling mellom personell skal bidra 
til effektiv arbeidsflyt og trygge og gode tjenester. Vestre Vikens medarbeidere skal få opplæring 
som setter dem i stand til å løse nye oppgaver og funksjoner. Karriereveier skal videreutvikles 
og synliggjøres innen fag, forskning, ledelse og andre felt i hele helseforetaket. 
 
Attraktiv arbeidsplass 
Sterke fagmiljøer, gode utviklingsmuligheter og velferdstilbud skal gjøre Vestre Viken til en 
attraktiv arbeidsplass. Vestre Viken skal ha en utviklingsorientert kultur og et godt og 
helsefremmende arbeidsmiljø. Arbeidet med heltidskultur er viktig for å skape kontinuitet og 
kvalitet i pasientbehandlingen og et helsefremmende arbeidsmiljø for de ansatte. Medarbeidere 
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skal oppleve trivsel, arbeidsglede og læring på arbeidsplassen. Det skal legges til rette for 
involvering av ansatte i utvikling av helseforetakets virksomhet.  
 
Utdanning og videreutdanning 
Vestre Viken skal ha et aktivt og likeverdig samarbeid med relevante utdanninginstitusjoner, og 
bidra til et utdanningstilbud i tråd med samfunnets og helseforetakets fremtidige 
kompetansebehov. Flere kommunale oppgaver og nye arbeidsformer gjør kommunene til en 
sentral samarbeidspart også når det gjelder utdanning.  
 
Vestre Viken vil følge opp rekrutteringssvake fagområder med konkrete tiltak.  
 
Vestre Viken skal tilby et godt læringsmiljø for ansatte, studenter, lærlinger, traineer, 
hospitanter og andre.  
 
Rekruttering og omdømme 
Vestre Viken skal motarbeide all diskriminering, og ha en åpen og inkluderende 
rekrutteringspolitikk. Helseforetaket skal etterstrebe at ansatte gjenspeiler mangfoldet i 
samfunnet.  
 
Vestre Viken skal være proaktive på profilering og rekruttering og ha gode relasjoner til sterke 
fagmiljøer for å knytte til seg kvalifiserte fagpersoner.  
 
Alle medarbeidere bidrar til helseforetakets omdømme gjennom hvordan de opptrer i møte med 
pasienter, pårørende, kolleger, presse og samfunnet for øvrig. Ansatte skal være bevisste på at 
de er våre viktigste ambassadører. 
 

5.6 Sikre bærekraftig økonomi  

Vestre Viken skal sikre at helseforetakets samlede kompetanse og kapasitet utnyttes slik 
at pasientene får virksom og god behandling med riktig ressursinnsats. 
 
Økonomisk bærekraft er et fundament for all aktivitet og videre utvikling av 
helseforetaket. Solide økonomiske resultater skal sikre Vestre Vikens fremtidige 
utviklings- og investeringsevne. 
 
Forståelse for sammenhengen mellom økonomiske resultater og muligheten for å utvikle 
pasientbehandlingene skal styrkes på alle nivåer i organisasjonen. 
 
Bærekraft og investeringsevne 
Økonomisk bærekraft er fundamentet for all aktivitet og videre utvikling av helseforetaket. Kun 
ved årlige overskudd vil Vestre Viken ha et solid finansielt grunnlag for å realisere målsettingene 
i utviklingsplanen.  
 
Investeringsevnen skal økes gjennom resultatforbedringer i den løpende driften. Med årlige 
overskudd på nivå med økonomisk langtidsplan 2018–2021 vil helseforetaket ha mulighet  til  å 
realisere målsettingene i utviklingsplanen. Dette omfatter investeringer i bygg, utstyr og 
teknologi, men også helseforetakets mulighet til å prioritere viktige tiltak for å bygge 
kompetanse og tilby pasientene fremtidsrettet behandling. 
 
God virksomhetsforståelse på alle nivå 
Vestre Vikens kultur for å tenke på økonomi som en integrert del av virksomheten skal 
videreutvikles og forsterkes. Forståelse for sammenhengen mellom solide økonomiske 
resultater og muligheten for å utvikle pasientbehandlingene skal styrkes i hele organisasjonen.   
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Ledere på alle nivåer må ha god virksomhetsforståelse og ta ansvar for resultatutvikling og 
resultatsikring. Oppmerksomhet og kunnskap om økonomistyring skal styrkes i hele 
organisasjonen, slik at løsninger som velges blir gode, uten å være unødig fordyrende. Ansatte 
skal være lojale mot inngåtte avtaler og etablerte systemer og ha forståelse for hvilke 
rammebetingelser som gjelder.  
 
God ressursutnyttelse 
Ressursene skal brukes til det beste for pasientene og befolkningen. Nye arbeidsformer og 
innovativ utnyttelse av medisinsk utvikling og ny teknologi skal bidra god ressursutnyttelse. 
Helseforetakets samlede kompetanse og kapasitet skal brukes slik at pasientene får virksom og 
god behandling med riktig ressursinnsats. Engasjerte ansatte i et godt arbeidsmiljø er viktig for å 
kunne gi god pasientbehandling. God ressursutnyttelse oppnås derfor ikke ved at de ansatte 
løper fortere, men ved å arbeide kontinuerlig med målrettet forbedringsarbeid. Små endringer 
kan gi tryggere og bedre behandling, og bedre bruk av ressursene.  
  
God bruk av de samlede ressurser oppnås gjennom å legge til rette for gode pasientforløp, med 
fokus på samarbeid og koordinering på tvers av avdelingene. Forbedringsarbeid som reduserer 
unødig ventetid og ikke faglig begrunnet variasjon vil bidra til å få flere helsetjenester ut av hver 
krone. Nye teknologiske løsninger, arbeidsformer og fortsatt fokus på omstilling fra 
døgnbehandling til dagbehandling vil bidra til dette. Innovasjon og gode tiltak som bidrar til 
bedre ressursutnyttelse skal understøttes.  
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6 Pasientbehandling  

Pasientbehandlingen  endrer seg i takt med ny kunnskap. Vestre Viken skal følge med og utvikle 
seg i takt med faglig og teknologisk utvikling og utnytte den samlede kapasiteten i 
helseforetaket. Det må være vilje og evne til å utvikle behandlingstilbudet i overensstemmelse 
med dette. 
 
I de store fagområdene, indremedisin, kirurgi og ortopedi, er enkelte funksjoner lagt til ett eller 
to av sykehusene, mens de fleste tilbud finnes ved alle de fire sykehusene. Det sikrer at 
pasientene i stor grad får tilbud om behandling nær der de bor, samtidig som samling av 
spesialfunksjoner sikrer kompetanse og tilstrekkelig pasientgrunnlag for disse.  
 
Alle de somatiske sykehusene har fødeavdelinger. Barn som er for tidlig født og syke nyfødte blir 
innlagt på Drammen sykehus. Barne- og ungdomsavdelingen ligger på Drammen sykehus med 
desentralisert poliklinisk virksomhet. Tilbudene innen psykisk helsevern for barn og unge 
består av fem poliklinikker lokalisert nært de distriktspsykiatriske sentrene, mens 
døgntilbudene ligger i Bærum og i Drammen. Samtlige døgnplasser vil bli samlet og lokalisert i 
det nye sykehuset i Drammen. 
 
Helse Sør-Øst har gitt føringer for hva utviklingsplanen skal omfatte. Dette gjelder blant annet 
fagområdene rehabilitering, habilitering, hjerneslag, kreftkirurgi, prehospitale tjenester, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Hovedtyngden av disse har betydelige 
grenseflater mot kommunehelsetjenesten, og særlig potensiale for oppgavedeling og 
kompetanseoverføring.  
 

6.1 Barn og unge 

Når barn og unge rammes av alvorlig sykdom påvirkes hele familien. Barn og unge er i 
utviklingsfase, og sykdom påvirker vekst, utvikling og etablering av nettverk og nære relasjoner. 
Det er ekstra viktig med rask avklaring og tidlig intervensjon. Utredning og behandling i barnets 
miljø er ofte ønskelig. Det innebærer samarbeid med skole, barnehage, barnevern, spesialboliger 
og annet nettverk rundt barnet i tillegg til helsetjenesten.  
 
Når barn og ungdoms nærmeste omsorgspersoner eller søsken blir alvorlig syke rammes også 
barnet eller den unge. Vestre Viken følger opp barn og unges rettigheter som pårørende. Dette 
innebærer samarbeid med kommunal helsetjeneste og andre aktører som er viktige i barn og 
unges hverdag.  
 
Barn og unge er vant til å bruke avstandskompenserende teknologi. Tilbakemeldingene fra 
Ungdomsrådet i Vestre Viken er at vi må innrette helsetjenestene slik at de minimerer fravær fra 
skole og hverdagsliv. 
 
Det er økende forekomst av depresjon og angst blant ungdom. Noen barn eller unge utvikler 
alvorlige symptomer hvor behandling og oppfølging må ivaretas i samarbeid med kommunene. 
Det er særskilt viktig med forebygging og tidlig intervensjon ved symptomer på psykiske 
problemer hos barn og unge. Spesialisthelsetjenesten skal prioritere barn og unge med psykiske 
lidelser, men det er viktig å avgrense mot normale utviklingsvansker, normal 
omsorgsproblematikk og normale livskriser. Det er viktig med god dialog mellom partene for å 
sikre felles forståelse av ansvar og oppgavefordeling. I denne grensegangen er bruk av den 
gjensidige veiledningsplikten mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste viktig.  
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Vestre Viken har spesialkompetanse på behandling av spe- og småbarn ved samtlige 
poliklinikker i barne- og ungdomspsykiatrien (BUPA). Klinikk for psykisk helse og rus har også 
forebyggende familieteam som følger opp gravide.  
 
Tilbudet til ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser er et satsningsområde med etablering av 
flere døgnplasser i tillegg til spesialisert poliklinisk tilbud. Behandlingen skjer i nært samarbeid 
med ungdommenes omsorgspersoner. 
 
Fremtidens behandling vil omfatte mer bruk av ambulant virksomhet. Vestre Viken planlegger 
egne team for utredning av alvorlig psykiske lidelser, behandling av barn og et ambulant 
oppfølgingsteam for blant annet autismelidelser. Nasjonale kartlegginger viser at det er særlige 
helseutfordringer for barnevernsbarn. Vestre Viken har et eget ressursteam rettet mot 
barnevernsinstitusjoner. Teamet gir både behandling og veiledning, og har kompetanse på barn 
og unge med voldsproblematikk. 
 
For å sikre likeverdige helsetjenester er det behov for å se på løsninger tilpasset barn og unge 
med lang reisevei. Dette vil særlig gjelde Hallingdals- og Numedalskommunene som 
erfaringsmessig benytter seg mindre av tjenestene enn øvrige kommuner. Hallingdal sjukestugu 
har gode modeller som kan videreutvikles for barn og unge. Vestre Viken ønsker å styrke 
samarbeidet med kommunene rundt barn og unge. Dette innebærer å videreutvikle ambulante 
tjenester og bruke tilgjengelig teknologi.  
 
Samarbeid med kommunene om helhetlige pasientforløp egner seg særskilt godt for barn og 
unge som får tjenester fra mange aktører. Pakkeforløpene som berører barn og unge legger opp 
til et mer strukturert samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Samarbeids- og koordineringsutfordringene er mer komplekse rundt barn og unge enn rundt 
tilsvarende voksenpasienter. I Vestre Viken er ansvaret for barn og unge delt mellom psykisk 
helsevern for barn og unge (BUPA), habiliteringssenteret og barne- og ungdomsavdelingen. 
Kommunene har ulik organisering, størrelse, kompetanse og koordinering av sine tjenester. 
Vestre Viken ønsker et tettere samarbeid med kommunene om å videreutvikle tjenestene til 
barn og unge, særlig innenfor psykisk helse.  
 

6.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Organisering av tjenestene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
skal understøtte målet om en sammenhengende og helhetlig pasientbehandling. Tjenestene skal 
ytes på laveste effektive omsorgsnivå og vris i retning av poliklinisk og ambulant behandling. All 
tjenesteutvikling skal være forankret i kunnskapsbasert praksis. Det skal legges til rette for å ta i 
bruk nye behandlingsformer og sørge for at ansatte holder seg faglige oppdaterte. 
 
Forekomsten av helseutfordringer i befolkningen varierer. Det er helsetjenestens oppgave å 
dimensjonere tjenestene riktig i forhold til behovene og å bidra til å utjevne ulikheter i helse som 
følge av sosiokulturelle forskjeller. 
 
Helsepolitiske føringer 
Det er behov for å skape bedre sammenheng og helhet i pasientforløpene. Sentrale virkemidler 
for å lykkes med dette er innføringen av pakkeforløp innen psykisk helse og rus, samt etablering 
av aktivt oppsøkende behandlingsteam i samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og kommune. 
 
Aktivt oppsøkende behandlingsteam 
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Den første store satsingen vil være etablering av FACT-team3 ved alle DPS. Teamene utvikles i 
samhandling mellom DPS, psykiatrisk sykehus og kommuner. Målgruppen er mennesker med 
alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer som har langvarige og sammensatte 
behov for behandling, rehabilitering og oppfølging. Tjenestetilbud og målgrupper for de enkelte 
teamene skal utvikles og avtales med kommunene. Aktivt oppsøkende behandlingsteam vil være 
aktuelt å bygge opp etter liknende modell for å styrke helhetlig behandling for pasienter innlagt i 
Avdeling for rus og avhengighet (ARA).  
 
Myndighetenes satsing på ambulant oppfølging omfatter også barn og unge. Særlig gjelder dette 
barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser, samt de som lever med høy 
risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier. Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling (BUPA) vil øke graden av ambulante tjenester som bidrar til helhet og sammenheng i 
spesialisthelsetjenestene. Det skal også utredes muligheten for å etablere samhandlingsteam, 
slik som FACT, som er bemannet av både kommune og spesialisthelsetjeneste.  
 
Pakkeforløp  
Pakkeforløp betegner en mer standardisert tilnærming til ulike pasientgrupper. Det legges også 
inn standardiserte forløpstider. De skal bidra til pasientens helsetjeneste gjennom økt 
brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig og kunnskapsbasert behandling og bedre 
ivaretakelse av somatisk helse og levevaner. Helsedirektoratet utvikler nå en rekke pakkeforløp 
for utredning og behandling av psykiske lidelser.  Implementering vil starte i 2018. Erfaringene 
med pakkeforløp vil gi videre føringer for utvikling av tjenestene i årene fremover.  
 
Pasientens helsetjeneste 
Å skape pasientens helsetjeneste innebærer å legge til rette for bruk av erfaringskompetanse i 
tjenesteutviklingen og for at den enkelte pasient blir involvert i egen behandling. 
Brukerperspektivet skal styrkes gjennom tilsetting av medarbeidere med brukererfaring, 
lærings- og mestringstilbud og gjennom FoU-prosjekter. 
  
Det er behov for å styrke kompetanse i samvalgsmetodikk. Det skal også tilrettelegges for 
systematiske tilbakemeldinger fra brukerne, både når det gjelder opplevelsen av tjenestene og 
behandlingseffekt. Klinikken har som mål å innføre elektronisk plattform for systematisk 
kartlegging av utbytte og tilfredshet i behandling innen de nærmeste fem årene.  
 
Tvunget psykiske helsevern 
Antall pasienter innlagt etter lov om tvunget psykisk helsevern skal reduseres og utøvelsen av 
tvunget psykisk helsevern skal ytterligere kvalitetssikres. Etablering av aktivt oppsøkende 
behandlingsteam ved alle DPS forventes å gi størst effekt, både på antallet innleggelser etter 
tvunget psykisk helsevern og bruk av tvunget psykisk helsevern uten døgnbehandling. 
Evaluering har vist at dette kan halvere antall innleggelser etter tvunget psykisk helsevern. Det 
er satt i gang forbedringsprosjekter for å redusere bruken av tvangsmidler. 
  
Riktig og redusert bruk av psykofarmaka 
Brukere skal sikres tilgang til medisinfri behandling og forsvarlig nedtrapping av medikamenter. 
Det er etablert døgntilbud på sykehusnivå og i DPS. Alle avdelinger i klinikken har iverksatt 
forbedringsprosjekter for riktig og redusert bruk av medikamenter.  
 
Selvmordsforebygging 
Pasientsikkerhetsprogrammet for forebygging av selvmord og overdose ved utskriving fra 
institusjon er implementert i klinikken. Opplæringstiltak i selvmordsforebygging og oppfølging i 
avdelingene etter selvmord har en fast struktur. 
                                                             
3 FACT- Flexible Assertive Community Treatment 
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Nye grensesnitt  
Kommunene har fått økt ansvar for lokale helse- og omsorgstjenester, også til pasienter med 
psykiske lidelser og rusproblematikk. Vestre Viken skal bidra til at kommunene kanfølge opp 
samhandlingsreformens intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, mer 
forebygging og tidlig innsats, flere tjenester nær der brukerne bor og at en større andel av 
tjenestene leveres i kommunene.  
 
Det er innført kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger for psykisk helse og rus fra 2017. Fra 
2019er det planlagt å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter. Kommunen har fått 
lovfestet plikt til å ha psykologkompetanse fra 2020. Det er utarbeidet en opptrappingsplan for 
rusfeltet (2016-2020).  
 
Politiske styringssignaler tilsier en stadig sterkere desentralisering av behandlingstilbudet 
innen psykisk helsevern og rusbehandling i årene som kommer. Det er foreslått en 
forsøksordning4 hvor store kommuner kan overta driftsansvar for DPS med driftsavtale med det 
regionale helseforetaket som fortsatt skal ha «sørge for»-ansvaret. I Vestre Vikens område er det 
enkelte kommuner som har signalisert ønske om å følge opp regjeringens initiativ. Dette 
medfører en del nye problemstillinger som det må tas stilling til og skisseres løsninger for.  
Helse- og omsorgsdepartementet vil benytte erfaringene fra forsøksordningen i arbeidet med 
videre utvikling av de distriktspsykiatriske sentrene.  
 
Samtidig som kommunene får mer ansvar skjer det en forskyvning av oppgaver fra psykisk 
helsevern på sykehusnivå til DPS. Målet er å gjøre det enklere å danne ulike typer team for ulike 
typer helseplager. Blant annet styrkes alderspsykiatrien og utredningstilbudet til unge med 
alvorlige psykiske lidelser. Allmennpsykiatriske DPS-funksjoner blir i økende grad ivaretatt av 
kommunene.  
 
Samhandling 
Behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse forløp krever 
ofte samhandling og samtidige tjenester over lang tid fra spesialisthelsetjeneste og ulike 
kommunale instanser, bl.a. i forhold til ansvarsgrupper og individuell plan. Tett kontakt med 
psykisk helse, rustilbud og sosialtjeneste i kommunen er av stor betydning. Innenfor barne- og 
ungdomspsykiatrien er også barnevern, skole, helsestasjon og pedagogisk psykologisk tjeneste 
(PPT) viktige samarbeidsinstanser. I tillegg til samhandling med kommunene, er det viktig å 
videreføre og styrke det faglige samarbeidet med avtalespesialister og private 
avtaleinstitusjoner, spesielt innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
 
Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk, både på 
systemnivå og rundt brukerne. Vestre Viken vil prioritere å delta i kommunenes utvikling av 
planer for å sikre likeverdige tjenester til befolkningen i hele opptaksområdet.  
 
Et godt utbygd tilbud innen psykisk helsevern for barn og ungdom er viktig, ikke minst sett i et 
forebyggingsperspektiv. Gode forløp i overgangen fra psykisk helsevern for barn- og ungdom til 
psykisk helsevern for voksne må prioriteres. Det er kommunene som har det primære ansvaret 
for å drive forebyggende arbeide overfor barn og ungdom. Spesialisthelsetjenesten har ansvar 
for å bidra med sin kompetanse inn i dette arbeidet på ulike måter, for eksempel kompetanse om 
tidlig oppdagelse av symptomer på traumer, utredning av ADHD og tidlig oppdagelse av alvorlig 
psykisk lidelse samt fokus på oppfølging av unge med tidlig rusdebut.  
 

                                                             
4 Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste – Nærhet og helhet(2014-15)  
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Bruk av teknologiske løsninger forventes å styrke informasjonsutveksling, utvikling av fleksible 
tjenester og samhandling på tvers av forvaltingsnivåer og sektorer. Økt digital samhandling 
skaper også behov for IKT-støtte på tvers av virksomhetsgrenser. Det må legges til rette for 
løsninger og tiltak som understøtter både dagens og fremtidige behov for informasjonsdeling på 
tvers av tjenestenivå og virksomhetsgrenser innen helse- og omsorgssektoren og med andre 
offentlige etater. 
 
Forbedringsarbeid 
Det er påbegynt et omfattende arbeid med å utarbeide resultatindikatorer og redskap for 
styring. Tjenestene skal tilpasses behov i ulike grupper av befolkningen. Dimensjoneringen av 
tjenester skal ta utgangspunkt i analyser av aktivitet og pasientforløp og vurderes opp mot Helse 
Sør-Øst sin behovsindeks. Det skal satses på utvikling av aktivitets- og pasientforløpsanalyser i 
samarbeid med kommunene. 
 
For å sikre likeverdige helsetjenester til befolkningen skal det utvikles redskap for lik styring og 
ressursforvaltning på tvers av de ulike avdelingene i klinikken. Resultatindikatorer for 
helsegevinst og bruk av kartleggingsverktøy i terapier, gir også et grunnlag for riktig 
prioritering. Eksempelvis vil dokumentasjon av en pågående bedringsprosess kunne begrunne 
et lengre behandlingsforløp enn det som er normen for en slik tilstand. Motsatt kan en bedring 
begrunne at behandling avsluttes eller blir mindre intensiv.  
 
Elektroniske systemer for psykologiske kartlegginger og tilbakemeldingssystemer i terapi, vil 
styrke pasientenes rett til medvirkning og behandling ut fra kunnskapsbasert praksis. Dette vil 
også danne grunnlag for å utvikle kvalitetsindikatorer knyttet til helsegevinst. 
 

6.3 Indremedisin 

Innen indremedisin vil andelen eldre med kroniske og ofte multiple sykdomsbilder øke. Det vil 
kreve breddekompetanse hos behandlere. Sykdommer som diabetes, kronisk obstruktiv 
lungesykdom (KOLS), hjerte- og karsykdom og kreft vil øke samtidig som medisinsk forskning 
og innovasjon bringer nye diagnostiske og terapeutiske muligheter.  
 
En god del av teknologien som brukes innen diagnostikk av indremedisinske sykdommer blir 
mindre og mer mobil, f. eks. mindre ultralydapparater og CT som kan plasseres i ambulanse. Det 
medfører at diagnostikk og behandling kan desentraliseres.  
 
Oppfølging av kroniske sykdommer kan skje ved teknologi som pasienten kan betjene selv, slik 
at pasienten selv kan være mer aktiv i egen oppfølging og behandling. Data kan sendes 
spesialistene som kan følge opp pasientene ved behov. Det kan redusere behovet for polikliniske 
konsultasjoner.  
 
Økt oppmerksomhet hos pasienten om egen helse kan på den annen side føre til flere 
pasienthenvisninger. Mer avanserte behandlingsformer også innen indremedisin vil kreve 
spesialisert utstyr og spisskompetanse i spesialisthelsetjenesten. Noen forhold vil virke 
sentraliserende og kreve økt innsats fra spesialisthelsetjenesten, mens andre utviklingstrekk vil 
ha desentraliserende effekt.   
 

6.4 Kirurgi 

Utviklingen innen kirurgi har gått fra åpne operasjoner til kikkhullskirurgi og andre mer 
skånsomme operative teknikker. En rekke operative prosedyrer er erstattet med intervensjoner 
via åresystemet understøttet av radiologisk bildediagnostikk. Kombinerte teknikker med både 
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kirurgiske inngrep og annen intervensjon er også i økende grad tatt i bruk. Det krever nye 
operasjonsstuer med utstyr hvor ulike teknikker kan brukes samtidig. Utviklingen forventes å 
stille økte krav til spisskompetanse og avansert utstyr i planperioden. Det kan gjøre det 
nødvendig å samle flere kirurgiske behandlinger.  
 
Innen enkelte områder som kreftkirurgi forventes økning i antall operative inngrep både på 
grunn av økt forekomst, og også på grunn av økt bruk av kirurgi i palliativt øyemed ved hjelp av 
mer skånsomme teknikker. På andre områder kan kirurgi bli erstattet med andre intervensjoner 
eller behandlingsformer, og redusere behovet for direkte kirurgiske inngrep. Andelen operative 
inngrep som kan utføres dagkirurgisk vil øke i tiden fremover. 
 
Akuttkirurgi for befolkningen i opptaksområdet til Kongsberg sykehus og Drammen sykehus ble 
samlet i Drammen i 2012. Det har gjennom flere år pågått en diskusjon om i hvilken grad 
akuttkirurgisk tilbud bør samles i større grad enn tidligere for å sikre god kvalitet og 
pasientsikkerhet. Meningene er delte, både i fagmiljøene og politisk. Spørsmålet om det 
akuttkirurgiske tilbudet i Kongsberg har vært diskutert ved flere anledninger. Det ble derfor 
ansett som nyttig med en grundig evaluering av samlingen av akuttkirurgien som ledd i 
planarbeidet omkring utviklingsplanen. 
 
Evalueringen konkluderer med at pasientene fra Kongbergregionen har fått god og effektiv 
behandling i Drammen. Det er ingen holdepunkter for at omleggingen har ført til en medisinsk 
uforsvarlig behandling eller noen forsinkelse av betydning. Den gjenværende 
pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus vurderes som god eller svært god. Det konkluderes 
med at løsningen med samling av akuttkirurgisk virksomhet til Drammen sykehus bør 
videreføres. Vestre Viken finner på denne bakgrunn ikke grunn til å gjøre noen endring av 
dagens funksjonsfordeling, men vil følge opp tiltak for å forbedre samhandling mellom 
Drammen og Kongsberg slik som foreslått i evalueringsrapporten. 
 

6.5 Hjerneslag 

Hjerneslag rammer pasienter i alle aldre. Hyppigheten er størst i høyere alder, men en av fire 
pasienter er under 70 år. Følgende av hjerneslag er alt fra full restitusjon til vesentlig 
funksjonshemming og død. 85-90 % av alle hjerneslag skyldes tilstopping av blodårer til hjernen 
(trombose) mens 10-15 % skyldes hjerneblødning. Behandling av hjerneslag i akuttfasen har 
som mål å begrense hjerneskaden. Utviklingen innen nevroradiologi og introduksjon av 
trombolyse og trombektomi i behandlingen har endret tilnærmingen til, og behandlingen av, 
hjerneslag betydelig de siste årene. Behandling av pasienter med hjerneslag er akuttmedisin. Det 
er også viktig at rehabilitering startes tidlig i pasientforløpet. 
 
Hjerneslag behandles i dag ved alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken. Alle har 
slagenheter, og trombolyse gis ved alle sykehus etter diagnostisk avklaring med akutt CT. 
Hallingdal sjukestugu har fått CT for å gi tilbud om rask diagnostikk i Hallingdal. Det ble allerede 
fra 2012 etablert et nettverk med felles fagprosedyrer for alle slagenhetene i foretaket. 
 
Videreutvikling av hjerneslagbehandlingen i Vestre Viken kan samles under tre punkter: 
Diagnostikk og akuttbehandling, sykehus i nettverk og rehabilitering på riktig nivå. 
 
Diagnostikk og akuttbehandling 
Diagnostikk og akuttbehandling av hjerneslag er under utvikling. Tidsfaktoren ved diagnostikk 
og akuttbehandling av hjerneslag er avgjørende for utfallet. Vestre Viken vil følge utviklingen 
vedrørende prehospital diagnostikk for denne pasientgruppen, og vil løpende vurdere behov for 
endring og utvikling innenfor dette området. Dette kan medføre en raskere og mer 
desentralisert diagnostikk og behandling. 
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Om lag 5–10 % av pasientene kan være aktuelle for trombektomi. Disse overflyttes i dag til Oslo 
universitetssykehus, Rikshospitalet for videre behandling. Det er startet et regionalt arbeid for å 
utrede i hvilken grad trombektomi skal desentraliseres i regionen. Utvalget vil komme med en 
anbefaling i løpet av 2018, og Vestre Viken vil følge opp aktuelle områder i denne. 
 
Utvikling innen nevroradiologi kan forventes å gi økt bruk av MR og mer differensiert 
diagnostikk ved hjerneslag. Det kan medføre endringer i behandlingsopplegget.  
 
Et nasjonalt pakkeforløp for hjerneslag er under utarbeidelse og vil bli implementert i løpet av 
2018–2019.  
 
Det er avgjørende for resultatet at pasientene kommer raskt til behandling. Den største 
forsinkelsen skjer i dag fordi pasientene venter med å ta kontakt med helsevesenet ved 
symptomer på hjerneslag. Det har vært gjennomført kampanjer rettet mot publikum for å ta 
kontakt med AMK umiddelbart ved hjerneslagssymptomer. Dette arbeidet må fortsette som et 
viktig ledd i bedring av akuttbehandlingen ved hjerneslag. 
 
Sykehus i nettverk 
Helse Sør-Øst RHF har i 2016 utarbeidet rapporten Akutt og subakutt behandling av hjerneslag i 
Helse Sør-Øst – Sykehus i nettverk. Der konkluderes det med et at det skal etableres ett slagsenter 
i sykehusområdet med sykehus i nettverk. Vestre Viken, med sine to større og to mindre 
sykehus, skal videreutvikle den eksisterende nettverksmodellen med et virtuelt slagsenter. 
Dette for å utnytte helseforetakets samlede kompetanse. Teknologisk utvikling gjør 
informasjonsutveksling og nettverkskommunikasjon stadig enklere. Trombolyse må skje 
desentralt, mens spisskompetansen innen hjerneslagdiagnostikk og -behandlingen skal sikres 
utnyttet ved arbeid i nettverk og ved hjelp av telemedisinske løsninger.    
 
Slagenhet og rehabilitering 
Rehabilitering må starte umiddelbart etter den akutte fasen ved hjerneslag. Pasienter med 
hjerneslag er en stor kronikergruppe som skal tilbake til hverdagen og eventuelt arbeidslivet. De 
må lære seg å leve med og håndtere eventuelle varige skader etter hjerneslaget. Dette stiller 
store krav til rehabiliteringsforløpet. Forutsetningen for et godt rehabiliteringsforløp er 
tilstrekkelig kompetanse og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. I 2017 er det i samarbeid mellom Bærum og Drammen sykehus og de 
fire store kommunene Asker, Bærum, Drammen og Lier kommuner utarbeidet et pasientforløp 
hjem til hjem for hjerneslag. Vestre Viken skal i samarbeid med kommunene ta i bruk 
pasientforløpet i hele helseområdet.  
 
Kunnskap tilsier at pasienter med milde og moderate hjerneslag bør få sin primærrehabilitering 
i kommunene. Gruppen utgjør omtrent 80 % av pasienter med hjerneslag og det er derfor 
avgjørende at Vestre Viken har et stort fokus på samhandling med kommunene for å lykkes med 
å tilby pasientene tjenester og kompetanse de har behov for. Samtidig skal pasientene som har 
behov for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten sikres et godt tilbud. 
  

6.6 Kreftbehandling 

Forekomsten av kreft har økt de siste årene. Medisinske fremskritt og økt satsing innen 
kreftbehandling har gitt lengre levetid med god livskvalitet ved mange kreftformer. Flere 
kreftpasienter har behov for oppfølging gjennom lengre tid. Behovet for lindrende behandling er 
økt. Behandling etter at kreftdiagnosen er stilt omfatter kirurgi, medikamentell kreftbehandling, 
stråleterapi og annen understøttende behandling. 
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En betydelig kostnadsvekst grunnet nye medikamenter innen kreftbehandling er utfordrende. 
Det er behov for effektiv koordinering av hvordan legemidler skal brukes på en kostnadseffektiv 
måte ut fra faglige kriterier.   
 
Kreftkirurgi 
Fordeling av kreftkirurgien mellom sykehusene er i dag basert på styrevedtak i Helse Sør-Øst 
RHF vedrørende funksjonsfordeling av kreftkirurgi i regionen5. Helsedirektoratet har etter dette 
også gitt anbefalinger Kreftkirurgi i Norge6. 
 
Innen en del kreftformer er kirurgien regionalisert eller etablert som flerområdefunksjon. Det 
gjelder lungekreft, mage-/spiserør-, lever- og bukspyttkjertelkreft, kreft i skjoldbruskkjertel, 
invasiv kreft i urinblære, øre-, nese-, halskreft samt ondartede tilstander i øyet og i 
sentralnervesystemet. Hovedtyngden av gynekologisk kreftkirurgi utføres ved Oslo 
universitetssykehus, men en liten del gjøres ved alle gynekologiske avdelinger i Vestre Viken. I 
Vestre Viken gjøres kirurgi for tykktarmskreft ved Ringerike, Bærum og Drammen sykehus, 
endetarmskreft opereres ved Bærum og Drammen sykehus, mens nyre- og prostatakreft og 
brystkreft er samlet ved Drammen sykehus.    
 
Kreftkirurgi i årene som kommer 
Kreftkirurgi i Helse Sør-Øst evalueres årlig. Det er ikke planlagt endringer i denne fordelingen 
som berører Vestre Viken i årene fremover.  
 
Kirurgiske teknikker utvikler seg stadig. Utviklingen går mot mer skånsomme inngrep. Det er 
også en utvikling mot mer bruk av kirurgi, også ved spredning av kreft. Utviklingen kan være 
driver både mot sentralisering og desentralisering. Det er en økende bruk av kirurgi ved 
spredning av kreft til lever. Dette er i dag en regional funksjon, men desentralisering kan på sikt 
være aktuelt. Utviklingen innen kreftkirurgi i Vestre Viken vil bli tilpasset den generelle faglige 
utvikling. 
 
Stråleterapi 
Oslo universitetssykehus har stråleterapifunksjon for pasientene i Vestre Viken. Det er et 
underforbruk av stråleterapi blant pasientene i helseområdet. For å øke kapasitet og 
tilgjengelighet er det vedtatt å etablere stråleterapienhet ved nytt sykehus i Drammen. Med 
stråleterapi som en del av det terapeutiske tilbudet, vil flere pasientgrupper kunne få hele sitt 
pasientforløp innenfor Vestre Viken. Dette vil styrke pasienttilbudet i helseforetaket.  
 

6.7 Rehabilitering  

Rehabilitering er et av samhandlingsreformens hovedsatsningsområder. Nasjonale føringer 
tilsier at mer av rehabiliteringsaktiviteten skal overføres til kommunene, samtidig som det 
pekes på at spesialisthelsetjenesten må spisse sitt tilbud. Vestre Viken skal sikre et 
tilfredsstillende og funksjonelt tilbud innen rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for 
befolkningen.  
 
Vestre Viken har i dag ikke øremerkede døgnsenger for rehabilitering, men mange pasienter får 
rehabilitering både i tidlig/subakutt fase i helseforetaket og videre i et forløp som krever 
samhandling. Vestre Viken må sikre helhetlige og sammenhengende pasientforløp og redusere 
risiko i overgangene mellom tjenestene.  
 

                                                             
5 Styresak Helse Sør-Øst RHF, 085-2010 
6 Kreftkirurgi i Norge 03/2015 Helsedirektoratet. 
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Vestre Viken skal fokusere på tre hovedområder knyttet til rehabilitering: 
• Rett pasient på rett nivå 
• Samhandling med kommunene 
• Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helseforetaket 

 
Rett pasient på rett nivå 
Rett pasient på rett nivå stiller krav til kompetanse, kapasitet, samhandling og en aktiv pasient- 
og pårørenderolle. For å sikre helhetlige, sammenhengende og robuste tjenester må ansvars- og 
oppgavefordeling og kapasitetsbehov klargjøres mellom tjenestenivåene. Det blir avgjørende å 
sikre bredde- og spisskompetanse innen fagområdet. 
 
Vestre Viken vil arbeide videre med å sikre god og faglig forsvarlig tidlig-rehabilitering og riktig 
oppfølging i spesialisthelsetjenesten av pasienter med store medisinske og rehabiliteringsfaglige 
utfordringer. Det skal sikres et tilstrekkelig døgntilbud til en liten gruppe pasienter med særlig 
store hjelpebehov og komplekse problemstillinger. Vestre Viken vil kartlegge omfanget av dette 
og jobbe videre med tiltak. Det finnes flere alternativer til løsning internt i Vestre Viken eller i 
samarbeid med andre. I det videre arbeidet blir det viktig å avklare regionale føringer for avtaler 
og bruk av private rehabiliteringsinstitusjoner i regionen.  
 
Samhandling med kommunene 
Rehabilitering vil for mange pasienter være en del av et helhetlig pasientforløp. Vestre Viken 
ønsker å gjøre rehabiliteringsansvaret tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene. 
Ansvarsfordeling mellom tjenestenivåene skal klargjøres og konkretiseres i samarbeid med 
kommunene og private rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med Helse Sør Øst RHF. 
Det formaliserte samarbeidet skal videreutvikles gjennom nettverk og møteplasser der alle 
aktørene deltar og der også brukere vil bli involvert.  
  
Kartlegging gjort i Vestre Viken viser at man i for liten grad henviser til kommunale 
rehabiliteringstjenester. Dette medfører at lette og moderate pasientforløp «overforbruker» 
private, institusjonsbaserte rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. Målet er å endre 
dagens praksis ved å dreie lettere pasientforløp fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten over 
til rehabiliteringstilbud i kommunene.  
 
For å sikre helhetlige forløp og redusere risiko i overgangene, vil Vestre Viken arbeide spesielt 
med å utvikle ambulante tjenester og veiledningstjenester mot kommunene. Dette skal skje tett 
knyttet til pasientforløpene, og i tråd med pasientenes og kommunenes behov. Utnyttelse av 
teknologiske løsninger og muligheter vil spille en sentral rolle innenfor dette arbeidet spesielt, 
men vil også få stor betydning i utviklingen av rehabiliteringstjenestene generelt. 
 
Rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt 
Et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt i helseforetaket er viktig både for pasienter, pårørende og 
samarbeidspartnere for å sikre tjenestekvalitet. Koordinerende enhet skal synliggjøres som «en 
dør inn» for rehabilitering i helseforetaket. Et rehabiliteringsfaglig tyngdepunkt skal være en 
viktig bidragsyter for å lage et felles faggrunnlag for aktørene innenfor rehabiliteringsfeltet på 
tvers av omsorgsnivåene. Enheten skal ha ansvar for veiledning og kompetanseutveksling,  
både for helseforetaket, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommunehelsetjenesten, 
inkludert fastlegene.  
 

6.8 Habilitering 

Habilitering inkluderer alle brukere av helse- og omsorgstjenesten som har behov for en 
målrettet innsats for å opprettholde, vedlikeholde og bedre funksjon, forebygge funksjonsfall og 
lære å mestre livet med funksjonsnedsettelse. Hovedansvaret for tjenester innen habilitering er 
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kommunalt, men spesialisthelsetjenesten skal sikre spesialisert tverrfaglig utredning, 
diagnostikk og veiledning.  
 
Innen habilitering er det mange overganger i et sårbart livsløpsperspektiv. Gode 
samhandlingsarenaer og koordinerte tjenester blir derfor vesentlig for å kunne tilby helhetlige 
pasientforløp. Habilitering skal fremme personlig ansvar og mestringsfølelse, og det er 
avgjørende at brukerne av tjenestene har en aktiv rolle på flere nivåer for å oppnå dette. 
 
Vestre Viken har tre hovedfokusområder for habilitering: 

• Rett pasient på rett nivå 
• Sikre likeverdige og helhetlige tjenester på tvers av nivåene 
• Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling 

 
Rett pasient på rett nivå 
Habilitering er et område hvor det stilles store krav til samarbeid og samhandling mellom de 
ulike tjenesteyterne, uansett forvaltningsnivå. Vestre Viken ønsker å gjøre habiliteringsansvaret 
tydeligere i samarbeidsavtalene med kommunene, og utvikle videre det formaliserte 
samarbeidet gjennom nettverk og møteplasser med både brukere, kommuner og fagmiljøer i 
Vestre Viken. 
Det er behov for å avklare og konkretisere ansvars- og oppgavefordeling mellom Vestre Viken og 
kommunene, spesielt når det gjelder oppfølging av store pasientgrupper, som blant annet 
pasienter med utviklingshemming, autisme og muskelsyke.  
 
Sikre likeverdige og helhetlige tjenester 
Å se på pasientforløpet egner seg særskilt godt for denne gruppen, som i mange tilfeller får 
tjenester fra mange aktører gjennom hele livet. For å sikre likeverdige tjenester vil Vestre Viken 
prioritere arbeidet med standardiserte pasientforløp for store eller særskilt komplekse 
pasientgrupper. Implementering av allerede eksisterende pasientforløp skal sikres. Den 
nasjonale prosessen for implementering av ny regional retningslinje for barn og unge med 
ervervet hjerneskade skal følges. Det skal utarbeides og etableres nye pasientforløp, som 
pasientforløp for utredning og behandling av moderat og alvorlig grad av adferdsvansker ved 
utviklingshemming for voksne.   
 
Habililteringssenteret skal sikre et likeverdig tjenestetilbud i forhold til barn og unge med 
autismespekterforstyrrelser (ASF). Barn og unge med ASF er en relativt stor pasientgruppe, med 
et sammensatt og komplekst tilstandsbilde som krever høy kompetanse og langvarig oppfølging. 
For å unngå uønsket variasjon i kompetanse og kvalitet i tilbudet, skal det i samarbeid mellom 
habiliteringssenteret og avdeling for barne- og ungdomspsykiatri utarbeides et pasientforløp for 
denne pasientgruppen. Pasientforløpet må sikre tydelig ansvarsavklaring mellom aktørene og 
enhetlige faglige kriterier for utredning og oppfølging av pasienter. Det skal etableres et 
samarbeidsforum for kompetanseutveksling.  
 
Kompetanseutvikling og -utveksling 
Habiliteringstjenestens primæroppgaver har endret seg betydelig de siste årene og er fremdeles 
i endring. Bedre testmetoder og muligheter innenfor genetikk har ført til at utredning og 
diagnostikk har blitt en stadig viktigere oppgave for spesialisthelsetjenesten. Vestre Viken må 
sikre riktig kompetansesammensetning for å møte dreiningen i pasientenes behov.  
 
Kompetanseutvikling og kompetanseutveksling når helsetjenester flyttes mellom nivåer blir 
viktig for å levere tjenester av god kvalitet. I etablering og videreutvikling av ambulante- og 
veiledningstjenester, må man se på hvilke muligheter som ligger i tjenesteutvikling og 
teknologiske løsninger. Mulighetene innenfor dette området må utnyttes til det beste for både 
tjenestemottakere og tjenesteytere. 
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6.9 Øyesykdommer 

Vestre Viken har en av landets største øyeavdelinger med et bredt behandlingstilbud til 
pasientene i helseområdet. Faglig vurdert er helseområdet stort nok til å gi grunnlag for 
etablering av netthinnekirurgi. Det vil også være av betydning for annen kirurgi ved avdelingen.  
 
Helse Sør-Øst RHF har vedtatt at netthinnekirurgi kun skal tilbys ved Oslo universitetssykehus 
per nå, men at det skal gjøres en ny vurdering av funksjonsfordeling innen ulike fag etter at 
regional utviklingsplan er vedtatt. Vestre Viken vil arbeide for at netthinnekirurgi på sikt kan 
etableres i helseforetaket. 
 

6.10 Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester i Vestre Viken dekker et stort geografisk område med både tett befolkede 
og grisgrendte strøk. Det er også områder med stort innslag av turister. Behovet for 
ambulansetransport har vært økende de siste årene, og en fortsatt økning vil kreve tilpasninger 
for å sikre tilfredsstillende responstider og samlet tilbud. Vestre Viken arbeider for en bedre 
transport av psykisk syke. Den teknologiske utviklingen med mindre omfangsrikt og mer mobilt 
diagnostisk utstyr forventes å øke omfanget av prehospital diagnostikk og start av behandling. 
Som eksempel gjøres det nå forsøk med CT i ambulanse som muliggjør diagnostikk og 
blodproppoppløsende (trombolytisk) behandling ved hjerneslag. Utviklingen vil kreve god 
organisering og  økte krav til kompetanse 
 
Kommunene og Vestre Viken reviderte i 2016 samarbeidsavtalene om den akuttmedisinske 
kjeden. Formålet er å sikre befolkningen trygge og gode akuttmedisinske tjenester. Gjennom 
samarbeidsavtalen forplikter partene seg til gjensidig samordning og utvikling av den 
akuttmedisinske kjeden som består av medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt, 
fastlegetjenesten, kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser, akutthjelpere i kommunen, 
sykehusenes akuttmottak og ambulansetjenesten. Det er jevnlige samarbeidsmøter mellom 
Vestre Viken og kommunene.  
 
Samarbeidet med de øvrige nødetatene skal videreutvikles. Arbeidet baseres i stor grad på 
erfaringer fra de samlokaliserte nødmeldetjenestene i Drammen.  
 
Ansvaret for prehospitale tjenester i Vestre Vikens helseområde er delt mellom Vestre Viken og 
Oslo Universitetssykehus. Da Vestre Viken ble etablert, beholdt Oslo universitetssykehus 
ansvaret for både Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ambulansetjenesten og 
pasientreiser for Asker og Bærum kommuner. Vestre Viken dekker tjenestene i resten av 
helseområdet.  
 
Det skjer flere endringer som påvirker de prehospitale tjenestene i helseforetaket i årene 
fremover.  Dagens AMK-sentral i Vestre Viken er samlokalisert med politiets operasjonssentral 
og 110-sentralen for brann og redning. Samlokaliseringen opphører når de to andre sentralene 
flytter til Sør-Øst politidistrikts hovedsete i Tønsberg i 2018. Kommunestrukturen endres ved at 
kommunene Asker, Røyken og Hurum slår seg sammen til én kommune i 2020. Innbyggerne i 
Røyken og Hurum skal imidlertid fortsatt ha Drammen sykehus som sitt lokalsykehusområde. 
Psykisk helsevern og rusbehandling på sykehusnivå flyttes fra Blakstad sykehus til nytt sykehus 
i Drammen når dette står ferdig i 2025.   
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På denne bakgrunn har Vestre Viken og Oslo universitetssykehus i fellesskap startet et arbeid 
for å utrede fremtidig organisering av de prehospitale tjenestene i Vestre Vikens 
sykehusområde. . Det er lagt til grunn at fremtidig organisering av prehospitale tjenester skal gi 
befolkningen i området et godt tilbud, samtidig som det sikrer god ressursutnyttelse. 
Utredningen er ikke ferdig, og fremtidig videre organisering av prehospitale tjenester i 
helseforetaket er derfor ikke innarbeidet i denne utviklingsplanen. 
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7 Eiendomsstrategi 

7.1 Overordnet eiendomsstrategi 

Vestre Viken skal ha hovedfokus på at alle bygg og bruksarealer skal utnyttes optimalt. 
Aktiviteten skal planlegges og tilpasses endringer i behandlingsmønstre og behov og det skal 
legges til rette lokaliteter for dette der det er mulig. All tilgjengelig teknologi og materialvalg 
som kan gi driftsfordeler, skal benyttes. Ved valg av materialer skal det være fokus på miljø og 
vedlikehold. Det skal legges til rette for innovasjon gjennom styrket infrastruktur og løsninger i 
samarbeid med den regionale IKT-satsningen. 
 
Vestre Viken innfører internhusleie fra januar 2018 og dette vil gi en bedre oversikt og 
arealforvaltning for klinikkene og forvaltningen. Kostnader til drift av de forskjellige 
bruksområdene vil komme i fokus og dette vil kunne gi en mer optimal bruk av lokalene.  
Overordnet føring fra Helse Sør-Øst RHF er 10 % arealreduksjon og 10 % kostnadsreduksjon 
ved innføring av internhusleie. 
 
Vestre Viken har et mål om å benytte eget eid areal og lite ekstern leie, hvis mulig. 
Administrasjon i Vestre Viken er for tiden lokalisert i leide lokaler i Drammen. Det skal nå legges 
en plan for hvor Vestre Vikens administrasjonen skal lokaliseres i fremtiden og det må etableres 
effektive og moderne kontorløsninger. 
 

7.2 Somatikk 

Konseptfasen for nytt Vestre Viken sykehus, med tilhørende tilleggsutredninger, ble ferdigstilt 
høsten 2016 og styrebehandlet i Helse Sør-Øst RHF i februar 2017. Styrevedtaket slår fast at det 
skal bygges et nytt sykehus på Brakerøya med samlokalisering av somatikk og sykehuspsykiatri.  
 
Det er gjennomført en omfattende utredning av fremtidig utvikling og vedlikehold av 
sykehusene i Bærum, Kongsberg og Ringerike (BRK-prosjektet). Planen for dette arbeidet er 
vedtatt av styret i Vestre Viken. Denne oppgraderingen vil gi en teknisk tilstand og universell 
utforming på eiendomsmassen som er iht. til eiers krav. 
 
Nytt sykehus i Drammen skal stå ferdig i 2025, mens utviklingen av de andre sykehusene pågår 
frem mot 2027. Samlet sikrer dette Vestre Vikens kapasitetsbehov fram mot 2030. 
 
Hallingdal sjukestugu på Ål har vært gjennom en større oppgradering i samarbeid med Ål 
kommune. Samhandlingsreformen har vært grunnlaget for samarbeidet, og det vil kun være 
behov for daglig drift og vedlikehold i årene fremover. 
 

7.3 Psykisk helsevern og rusbehandling 

Klinikk for psykisk helse og rus har i dag aktivitet på en rekke lokasjoner. Det er et mål å få 
samlet områdefunksjonene på færrest mulige og funksjonelle lokasjoner for å dekke krav til mer 
effektiv drift og omstilling fra døgn til ambulerende og poliklinisk behandling. Samling vil være 
kostnadsbesparende, samtidig som det vil være positivt for rekruttering av nye medarbeidere og 
styrking av klinikkens fagmiljø.  
 
Ved bygging av nytt sykehus i Drammen samlokaliseres hele sykehuspsykiatrien for voksne i 
Vestre Viken med dagens somatiske aktivitet ved Drammen sykehus. Det er i tillegg planlagt 
senger for TSB og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) i nytt sykehus. BUP vil se på 
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muligheter for å samle aktiviteten i forkant av innflytting. Dette vil påvirke fremtidig 
eiendomsstrategi for klinikken.  
 
I hovedprinsippet er det ønskelig å samlokalisere DPS med somatikk der det lar seg gjøre. Ved 
Kongsberg sykehus er Kongsberg DPS og BUP lokalisert i lokaler i tilknytning til sykehuset. For 
Ringerike DPS er det ønskelig å avvikle døgndriften på Røyse og flytte denne delen av 
virksomheten til lokaler i tilknytning til Ringerike sykehus. Det er videre ønskelig å utrede 
muligheten for samling av all døgnvirksomhet for DPS i Asker og Bærum i Dr. Høstsvei, som er i 
nær tilknytning til Bærum sykehus, innen 2025. Ved Drammen DPS er det i 2017 gjort påbygging 
for å samle døgn- og poliklinikkbehandling på Thorsberg. Drammen DPS blir derfor uten nær 
tilknytning til et somatisk sykehus.  
 
Seksjon for avrusning er i dag lokalisert på to steder, Haugesgate i Drammen og Ødegården i 
Vikersund. Ødegården har en døgnavdeling som ikke tilfredsstiller krav til 
spesialisthelsetjenesten og ønskes avviklet. Det skal utredes muligheter for å samle driften for 
hele seksjonen. Dette kommer i tillegg til de planlagte 12 sengene ved nytt sykehus.  
 
Fremtidige behandlingsmetoder vil være avgjørende for klinikkens behov for arealer. Klinikken 
har stort fokus på dreining fra døgn- til dagbehandling, med blant annet betydelig reduksjon i 
antall døgnsenger i DPS. Samarbeid og fremtidig oppgavefordeling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten vil også være av stor betydning. 
 

7.4 Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester disponerer i dag 15 ambulansestasjoner. Stasjonene i Bærum og på 
Kongsberg, ligger i tilknytning til sykehuset og eies av helseforetaket. Øvrige 
ambulansestasjoner leies av kommunene eller private eiere. Leie av areal i tilknytning til andre 
kommunale helsetjenester kan bidra til utvikling av samhandlingsarenaer mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  
 
Bortsett fra ambulansestasjonene i Drammen og Kongsberg, har alle stasjonene akseptable 
bygningsmessig forhold og dekker dagens arealbehov. Ambulansestasjonene ute i distriktene 
tilfredsstiller i dag ikke krav til sanering og det må på sikt legges planer for dette.  
 
Det er i dag ikke konkrete planer for endring eller reduksjon i antall ambulansestasjoner. 
Behovet vurderes løpende basert på forhold som endringer i bosettingsmønster og utbygging av 
infrastruktur som vei og jernbane. Ved større befolkningssentra kan det i fremtiden være aktuelt 
å etablere beredskapspunkter der utplassering av ambulanser ikke knyttes direkte opp til en 
ambulansestasjon.  
 
Alle ambulansestasjonene, unntatt Drammen, er tilpasset døgnbasert drift hvor personalet blant 
annet har overnattingsfasiliteter. Flere av de øvrige større og sentrale stasjonene, vil på sikt gå 
over til bemanning basert på skiftordninger slik man har i Drammen. Denne type endringer vil 
kunne kreve noen mindre bygningsmessige tilpasninger, men vil ikke kreve investeringer av 
betydning.  
 
Pasientreiser holder til i leide lokaler i Drammen. Fremtidig plassering av avdelingen vil naturlig 
ses på i sammenheng med valg av ny lokalitet for sentraladministrasjonen i helseforetaket.  
 
Avhengig av fremtidig organisering av prehospitale tjenester, må det planlegges for ny 
plassering av AMK-sentral. 
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7.5 Avhending av eiendommer  

I foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 27.6.2008 ble det vedtatt å selge eiendommer som ikke 
understøtter primærvirksomheten. Dette er i tråd med det regionale helseforetakets strategi og 
målsetting om å redusere eiendomsmassen i regionen.  
 
Vestre Viken eier fortsatt noen barnehager og boliger, men de står på avhendingsplan for 2018–
2021. Drammen sykehus og Blakstad sykehus skal avhendes i forkant av innflytting i nytt 
sykehus i Drammen. Ved samling av funksjoner i psykisk helsevern og rusbehandling vil 
eiendommer fraflyttes. Disse skal fortløpende avhendes ved fraflytting. 
 

7.6 Strategi etter 2026 

Etter innflytting i nytt sykehus i Drammen og ferdigstilling av BRK-prosjektene, vil Vestre Viken 
ha arealer som dekker behovet for det somatiske behandlingstilbudet og psykisk helsevern på 
sykehusnivå fram til 2030. Byggene vil også være på et akseptabelt teknisk nivå i forhold til eiers 
krav. For å opprettholde tilstrekkelig tilstandsgrad på nye og oppgraderte sykehusbygninger vil 
det være behov for ordinært vedlikehold.  
 
For å ha kontroll på årlige vedlikeholdskostnader skal det gjøres en beregning av 
livssykluskostnader for hvert enkelt bygg. Dette må legges til grunn for å opprettholde 
tilstanden på byggene og skal følges opp ved årlig budsjettarbeid.  
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Ordliste/forkortelser 
 
AMK Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral med ansvar for medisinsk 

nødmeldetjeneste 
BUP Barne- og ungdomspsykiatri 
DPS Distrikspsykiatrisk senter 
FACT Flexible Assertive Community Treatment – Tverrfaglige team som utvikles i 

samhandling mellom DPS, psykisk helsevern på sykehusnivå og kommuner 
LMS Lærings- og mestringssenter 
MTU Medisinskteknisk utstyr 
PasOpp Nasjonal brukererfaringsundersøkelse 
PHR Psykisk helse og rus 
PHT Prehospitale tjenester 
SAMDATA Sammenlignende analyser som omfatter ressursinnsats, ressursutnyttelse, 

kapasitet og bruk av tjenester innen somatisk behandling, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

TSB Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
VIP Veiledning og Informasjon om Psykisk helse i skolen 
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Bakgrunn  
Beslutningen om etableringen av Nytt sykehus i Drammen (NSD) medfører at dagens Drammen 
sykehus skal fraflyttes. I den anledning foreligger det et forslag til intensjonsavtale med 
Drammen kommune om videre utvikling av dagens eiendom.  
 
Saksutredning  
Verdien av dagens Drammen sykehus er en viktig del av finansieringen av NSD. 
Administrasjonen har derfor over tid arbeidet med å forberede prosessen med avhendingen av 
dagens eiendom. Styret har fått belyst ulike avhendingsstrategier i styreseminar i august 2017. 
Ingen konkret avhendingsstrategi er valgt så langt.  
 
Den største verdien i en slik eiendom ligger i reguleringsformålet. Eiendommen er i dag regulert 
til offentlig institusjon. Dette formålet blir ikke lenger så relevant når eiendommen ikke lenger 
skal benyttes til sykehus. Helseforetaket har over tatt hatt dialog med kommunen, og vurderer at 
det er mer aktuelt å benytte eiendommen videre til formål som bolig eller næring.  
 
For å optimalisere verdien er det nødvendig å arbeide langsiktig. Det er nå 6-7 år til 
eiendommen blir frigjort, og det er ikke mer tid enn nødvendig for å få realisert verdien best 
mulig. Helt sentralt i verdioptimaliseringen er det å få endret reguleringsformålet gjennom en ny 
områderegulering. Før en starter en prosess med områderegulering er det forslag om å kjøre en 
åpen arkitektkonkurranse. Drammen kommune har argumentert godt for at en slik konkurranse 
får frem mulighetene og dermed verdiene i eiendommen. Dette har styret fått en konkret 
orientering om ved at ordfører i Drammen kommune møtte styret, og snakket om kommunens 
utvikling de siste årene, og erfaringene med bruk av arkitektkonkurranser.  
En arkitektkonkurranse vil skape oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil 
også bidra til markedsføringen av eiendommen. Noe som også vil være gunstig for selve 
avhendingen.  
 
Sammen med Drammen kommune er det laget en intensjonsavtale for det videre arbeidet. 
Målsetningen er at arkitektkonkurranse og påfølgende områderegulering skal være gjennomført 
innen 2021. Dette gir Vestre Viken mulighet til alternative avhendingsstrategier. Herunder en 
sale/leaseback løsning tilsvarende den som ble gjort for tidligere Lier sykehus. Det etableres en 
felles styringsgruppe for arkitektkonkurransen. Konkurransen blir gjennomført i andre halvår 
2018. Resultatet av arkitektkonkurransen vil gi et godt grunnlag til å lage et mandat for 
områdereguleringen.  
 
Det er allerede startet opp et arbeid i regi av Intern service for å forberede dagens eiendom for 
avhending. Dette arbeidet skjer i samarbeid med Sykehusbygg HF, og innebefatter blant annet  

- kartlegging av heftelser, servitutter og avtaler 
- forvaltningsplaner / landsverneplaner 
- påvisning av teknisk infrastruktur 
- dokumentasjon av bygningsmassen 
- kartlegging av forurensning i grunn og bygningsmasse 

 
Administrerende direktørs vurderinger  
Samarbeidet med Drammen kommune er viktig og nødvendig for å få en fremtidsrettet 
etterbruk av dagens Drammen sykehus. Dette er en stor eiendom i Drammen sentrum, og en må 
se eiendommen i sammenheng med det området der eiendommen ligger. En 
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arkitektkonkurranse vil bidra til å få frem muligheter og dermed verdiene i eiendommen, og 
denne bør gjennomføres før en starter arbeidet med områdereguleringen.  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner avtalen med 
Drammen kommune.  
 
Vedlegg: 
 

1. Avtale om gjennomføring av arkitektkonkurranse for eksisterende 
sykehuseiendommer med tilhørende nærområde i Drammen kommune 
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Avtale om gjennomføring av arkitektkonkurranse for eksisterende 

sykehuseiendommer med tilhørende nærområde i Drammen kommune 
 
Mellom Drammen kommune (DK) og Vestre Viken HF (VVHF) er det inngått følgende avtale om 

gjennomføring av arkitektkonkurranse for eksisterende sykehusområde og tilhørende nærområde. 

 

1. Bakgrunn 
Drammen sykehus flytter til Brakerøya i 2024. Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal 

avhendes. Dette er en del av finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya. For å sikre at 

eiendommene får en fremtidsrettet bruk etter 2024 tar planleggingen utgangspunkt i at andre typer 

arealbruk enn offentlig formål skal kunne etableres innenfor området, slik som for eksempel bolig og 

kontor, i tillegg til eventuelle offentlige arealer. Dette må sees i sammenheng med bydelen for øvrig. 

Det innledes et samarbeid med intensjon om at en arkitektkonkurranse og påfølgende 

områderegulering skal være gjennomført innen 2021.  

Som første ledd i arbeidet inngås en avtale mellom partene om gjennomføring av en 

arkitektkonkurranse for hele området.  Arkitektkonkurransen skal omfatte eksisterende 

sykehusområde med tilhørende nærområde, se vedlagte kartskisse. 

 

2. Formål 

Formålet med avtalen er å sikre gjennomføring av en arkitektkonkurranse for hele området. 

Denne avtalen regulerer partenes ansvar og oppgaver ved gjennomføring av 

arkitektkonkurransen. 

 

3. Prosess for utarbeiding av arkitektkonkurranse og oppgavefordeling 
Drammen kommune skal i nært samarbeid med VVHF gjennomføre en arkitektkonkurranse. Det skal 

vurderes om arkitektkonkurransen skal gjennomføres som en Future Built konkurranse. Det skal 

nedsettes en styringsgruppe med deltakere fra begge parter som skal møtes for nødvendige 

avklaringer i prosessen. Når arkitektkonkurransen er gjennomført skal partene avtale videre 

samarbeid om gjennomføring av en områdeplan.  

 

4. Økonomi 
Kostnadene for gjennomføring av arkitektkonkurransen er grovt anslått til 3 mill kroner. Dette 

fordeles med 1 million kr. på VVHF og2 million på Drammen kommune. Drammen kommune styrer 

prosessen og tar ansvar for eventuelle kostnadsøkninger. 

Partene bekoster i tillegg egne utgifter til ansatte som deltar i prosessen, og eventuelle 

tilleggsbestillinger som er av interesse for den enkelte part. Kostnader for områdereguleringen 

avtales senere.  

 

5. Fremdrift 
Partenes intensjon er at arkitektkonkurransen gjennomføres i løpet av andre halvår 2018, og 

avsluttes med evaluering første halvår 2019.  

 

6. Behandling av avtalen 
Avtalen forutsetter behandling i styret i VVHF og formannskapet i Drammen kommune 
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Bakgrunn  
 
I Helse Sør-Øst (HSØ) brukes it-systemet Gat av alle helseforetakene som ressursstyrings- og 
arbeidstidsplanleggingssystem. Ressursstyring- og arbeidstidsplanlegging er komplekse 
prosesser og det er en forutsetning at it-systemet er velfungerende, med god og tilrettelagt 
funksjonalitet for brukerne og virksomheten. Gat systemet må forvaltes slik at det gir god 
nytteverdi. Bakgrunnen for revisjonen er at den medisinske virksomheten i helseforetak krever 
at det er gode og effektive ressursstyrings- og arbeidsplanprosesser. Målet for revisjonen har 
vært å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell 
for Gat i hele foretaksgruppen i HSØ og om denne fungerer etter hensikten.  
 
Modellen for forvaltningen av Gat har tre aktører; det regionale helseforetaket, Sykehuspartner 
HF og helseforetakene. Revisjonen er gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, 
Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF. 
 
Revisjonen hadde som hensikt å svare opp følgende problemstillinger: 
1. Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for Gat, som definerer aktører, 

oppgaver og ansvar i foretaksgruppen som helhet? 
2. Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av Gat i tråd med helseforetakenes 

behov? 
3. Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en rolle i forvaltning og 

bruk av Gat har tilstrekkelig system- og fagkompetanse? 
 
Revisjonen har ikke omfattet hvordan underliggende avtaler er tolket og innarbeidet i Gat eller 
hvordan prosessene for arbeidstidsplanlegging og ressursstyring fungerer. Det er heller ikke 
vurdert datafangst fra Gat eller finansiering og kostnadsfordeling. 
 
Revisjonen er blitt gjennomført ved intervjuer og dokumentundersøkelser. 
 
I Vestre Viken ble revisjonen gjennomført i tidsrommet fra november 2017 – januar 2018. 
 
 
Saksutredning  
 
Resultatene fra konsernrevisjonen redegjør for at det er etablert en modell for forvaltning av Gat 
i Helse Sør-Øst som omfatter alle helseforetakene i foretaksgruppen. Modellen har tre aktører 
der prosesser i stor grad er definert, og ansvar og roller er plassert. Sykehuspartner HF og 
lokalforvaltningen i helseforetakene leverer nødvendige tjenester for at ressurs- og 
arbeidstidsplanleggingen skal fungere. Revisjonsteamet redegjør for at med dagens organisering 
og ansvarsdeling mellom aktørene blir den samlede kapasiteten og kompetansen innenfor Gat-
forvaltningen i foretaksgruppen likevel ikke utnyttet optimalt. For Vestre Viken viser revisjonen 
at det er etablert en lokal forvaltning som ivaretar helseforetakets ansvar i en helhetlig 
forvaltningsmodell. Ansvar, oppgaver og roller er plassert, og det er etablert prosess for 
videreutvikling av Gat. 
 
Konsernrevisjonen anbefaler at forvaltningsmodellen i Helse Sør-Øst bør styrkes for å realisere 
potensielle gevinster 
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Forvaltningen av Gat på overordnet nivå (HSØ) kan styrkes på følgende områder: 

• Videreutvikle og operasjonalisere en helhetlig forvaltningsmodell 
• Styrke premissgiverrollen som aktiv pådriver og tilrettelegger 
• Etablere arena for felles forpliktende beslutninger 

 
Lokalt er Vestre Viken HF anbefalt å: 

• Definere krav til bruker- og forvaltningskompetanse 
• Utarbeide helhetlig beskrivelse av Gat forvaltning som en del av styrende dokumenter 
• Benytte etablert brukerstøtte fra Sykehuspartner HR i større grad  

 
Administrerende direktørs vurderinger  
Konsernrevisjonens rapport viser at de reviderte enhetene har en etablert forvaltningsmodell, 
men det anbefales tiltak for å styrke forvaltningen på flere områder på ulike forvaltningsnivåer.  
 
For Vestre Viken innebærer det å utarbeide beskrivelser av Gat lokal forvaltning, herunder 
kompetansekrav, og innarbeide dokumentene i e-Håndbok.  I tillegg vil Vestre Viken overføre 
generell brukerstøtte til Sykehuspartner i løpet av kort tid. Vestre Viken HF har igangsatt arbeid 
med oppfølging av de anbefalte tiltak i rapporten.   
 
Administrerende direktør anbefaler på denne bakgrunn at Styret tar Konsernrevisjonens 
rapport 12/2017 om forvaltning av Gat i helseforetaket, og de tiltak som helseforetaket 
gjennomfører, til etterretning. 
 
 
 
 
 
Vedlegg:   1. Konsernrevisjonens rapport om forvaltning av GAT (rapport 12/2017) 
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Helse Sør-Øst RHF

Konsernrevisjonen, 1. mars 2018



For å planlegge og styre den medisinske virksomheten i helseforetakene, er 
det en forutsetning at det er etablert effektive ressurs- og 
arbeidstidsplanleggingsprosesser. Disse prosessene er komplekse og 
omfattende og fordrer et velfungerende it-system med tilrettelagt 
funksjonalitet. I Helse Sør-Øst benyttes it-systemet Gat av alle 
helseforetakene. Det er 86.000 brukere av Gat i foretaksgruppen. Videre er 
det iverksatt 7.000 arbeidsplaner, fordelt på 3.300 kostnadssteder. 

En forutsetning for et velfungerende it-system med tilrettelagt 
funksjonalitet er at systemet forvaltes slik at det gir nytteverdi i 
virksomhetsprosessene.

Modellen for forvaltningen av Gat har tre aktører; det regionale 
helseforetaket, Sykehuspartner HF og helseforetakene. Revisjonen er 
gjennomført ved Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF og 
Sykehuset Telemark HF.

Målet for revisjonen har vært å vurdere om det er etablert en 
hensiktsmessig, overordnet styrings- og forvaltningsmodell for Gat i hele 
foretaksgruppen og om denne fungerer etter hensikten. I dette inngår at 
organisering og ansvarsfordeling er tydelig definert, opplæring og 
veiledning er satt i system og tilpasset brukernes behov, samt at det er 
etablert prosesser for videreutvikling av funksjonalitet i løsningen.

Introduksjon

Revisjonen har følgende tre problemstillinger:

1. Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for Gat, som 
definerer aktører, oppgaver og ansvar i foretaksgruppen som helhet?

2. Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av Gat i tråd 
med helseforetakenes behov?

3. Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en 
rolle i forvaltning og bruk av Gat har tilstrekkelig system- og 
fagkompetanse?

Revisjonen er gjennomført i tidsrommet oktober 2017 - januar 2018. 
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1. Konklusjoner og anbefalinger

Revisjonen viser at det er etablert en modell for forvaltning av Gat i Helse 
Sør-Øst som omfatter alle helseforetakene i foretaksgruppen. Modellen har 
tre aktører der prosesser i stor grad er definert, og ansvar og roller er 
plassert. Sykehuspartner HF og lokalforvaltningen i helseforetakene leverer 
nødvendige tjenester for at ressurs- og arbeidstidsplanleggingen skal 
fungere. Med dagens organisering og ansvarsdeling mellom aktørene blir 
den samlede kapasiteten og kompetansen innenfor Gat-forvaltningen i 
foretaksgruppen likevel ikke utnyttet optimalt.

For at Gat i større grad skal bidra til mer effektive prosesser for ressurs- og 
arbeidstidsplanlegging i helseforetakene, bør forvaltningen styrkes på 
følgende områder:

• Videreutvikle og operasjonalisere en helhetlig forvaltningsmodell
• Styrke premissgiverrollen som aktiv pådriver og tilrettelegger
• Etablere arena for felles forpliktende beslutninger
• Definere krav til bruker- og forvaltningskompetanse

Videreutvikle og operasjonalisere en helhetlig forvaltningsmodell
Gjeldende forvaltningsmodell har opprinnelse i styrevedtak i Helse Sør-Øst 
RHF fra 2007. Senere endringer i roller, prosesser, arenaer med videre er 
ikke innarbeidet og formalisert i modellen på tvers av foretaksgruppen. 
Videre er de ulike aktørenes interne Gat-forvaltning i ulik grad dokumentert 
og integrert i foretakenes styringssystem.
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Disse svakhetene gir risiko for at forvaltningen ikke i tilstrekkelig grad bidrar 
til realisering av overordnede strategier i foretaksgruppen, og at 
forvaltningen ikke ivaretar helseforetakenes funksjonelle behov på en 
effektiv måte. Forvaltningsmodellen slik den nå foreligger mangler grunnlag 
for helhetlig måling og evaluering av omfang, kvalitet og måloppnåelse.

Styrke premissgiverrollen som aktiv pådriver og tilrettelegger

Det regionale helseforetaket som premissgiver har ikke hatt kapasitet til å 
være en aktiv pådriver og tilrettelegger for videreutvikling av Gat. Det ligger 
derfor et potensiale for å utvikle rollen ytterligere, blant annet ved å:

• Legge premisser og strategiske føringer for utviklingen av Gat
• Vedlikeholde og videreutvikle forvaltningsmodellen
• Sette måleparametere og evaluere måloppnåelse
• Tilrettelegge for samhandling og arenaer aktørene imellom.

Konsekvensen ved at potensialet ikke blir tatt ut kan være at ansvaret for 
helheten i forvaltningen blir utydelig. Videre er det risiko for at 
videreutvikling av Gat ikke skjer i takt med de funksjonelle behovene, og at 
forvaltningens evne til effektivt å støtte brukerne svekkes.

1.1 Forvaltningsmodellen bør styrkes for å realisere potensielle gevinster



Etablere arena for felles forpliktende beslutninger
Det er ikke etablert arena for å fatte felles forpliktende beslutninger for 
Gat. Dette gir risiko for at prosessutviklingen forsinkes i helseforetakene. 
Helseforetakene får ikke ønsket styring i ressurs- og 
arbeidstidsplanleggingen, noe som medfører at effektiviseringsgevinster 
blir ikke realisert. Videre kan mangel av sentrale beslutninger presse fram 
lokale tilpasninger uten felles forankring.

Som felles tjenesteleverandør er Sykehuspartner HF avhengig av sentrale 
beslutninger. Manglende beslutninger eller beslutninger som trekker ut i 
tid, fører til at rollen som tjenesteleverandør ikke kan utøves effektivt. 
Dette kan føre til at teknologiske nyvinninger ikke blir implementert og at 
muligheter for forbedret styringsinformasjon ikke blir tilgjengelig.

Definere krav til bruker- og forvaltningskompetanse
I helseforetakene er det ikke satt krav til bruker- og forvaltningskompetanse 
med hensyn til Gat. Manglende kompetansekrav i kombinasjon med til dels 
manglende prioritering av opplæring kan føre til mindre effektiv 
arbeidstidsplanlegging og til arbeidsplaner som ikke fullt ut understøtter 
virksomhetens aktivitetsbehov.
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1.2 Anbefalinger
For å realisere potensielle gevinster gjennom videre utvikling av 
forvaltningen av Gat anbefaler konsernrevisjonen følgende:

Det regionale helseforetaket
• Forvaltningsmodellen for Gat bør oppdateres og videreutvikles med 

hensyn til blant annet prinsipper, roller og ansvar, beslutningsarenaer og 
kvalitetsmål. Arbeidet bør så langt som mulig samordnes med 
utviklingen av ikt-forvaltningsmodellen for foretaksgruppen.

• Det regionale helseforetaket bør vurdere hvordan rollen som 
premissgiver kan styrkes ved utforming av strategi og videre utvikling av 
Gat.

• Det regionale helseforetaket bør ta initiativ til å etablere en regional 
standard for kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere. 
Standarden skal danne grunnlag for opplæring av tillitsvalgte slik at de 
kan ivareta sin rolle i arbeidstidsplanleggingen.

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF bør i samråd med det regionale helseforetaket 
formalisere rutinen for utarbeidelse og godkjennelse av veiledninger som 
inneholder faglige tolkninger og føringer innenfor lønns- og 
arbeidstidsområdet.

Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF
• Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF bør vurdere å sette krav til 

bruker- og forvaltningskompetanse slik at foretakene kan få større effekt 
av opplærings- og veiledningstiltakene.

• Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF bør vurdere å definere 
kvalitetsmål eller styringsparametere som grunnlag for vurdere effekten 
og kvaliteten av Gat-forvaltningen.

Vestre Viken HF
Med tanke på effektiv ressursutnyttelse i foretaksgruppen og i 
helseforetaket bør Vestre Viken HF vurdere om helseforetaket i større grad 
kan benytte etablert supporttjeneste fra Sykehuspartner HF.

Alle aktører
Alle aktørene bør utarbeide en helhetlig beskrivelse av sin respektive Gat-
forvaltning som en del av sine styrende dokumenter.
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Helseforetakene
Helseforetakene har ansvar for:
• Lokal brukerstøtte
• Gevinstrealisering
• Behovskartlegging og -spesifikasjon

2.2 Aktørene i Helse Sør-Øst
Forvaltningen av Gat har tre aktører. Aktørene har hver sine definerte 
ansvarsområder.

Det regionale helseforetaket
Det regionale helseforetaket er premissgiver og har ansvar for:
• Overordnet forvaltningsmodell
• Overordnede strategier, retningslinjer og føringer for fellestjenester
• Systemeier

Sykehuspartner HF
Sykehuspartner HF er leverandør og har ansvar for:
• Tjenesteleveranser
• Supporttjeneste
• Faglig innhold, kravspesifisering
• Oppfølging av systemleverandøren Visma
• Test og implementering av nye versjoner
• Utarbeidelse av brukerdokumentasjon
• Teknisk drift og forvaltning av løsningen

I tillegg til aktørene i Helse Sør-Øst kommer den eksterne system-
leverandøren Visma som har ansvar for:
• Vedlikeholde programvaren
• Leveranser av nye versjoner til Sykehuspartner HF

2. Kontekst

2.1  Hva er Gat?
Systemet Gat skal ivareta to formål:
• Arbeidstids- og bemanningsplanlegging (grunnlag for kapasitetsstyring)
• Datafangst til tjenester som leveres av Regional HR i Sykehuspartner HF 

når det gjelder fravær, faste og variable lønnstillegg og annen variabel 
lønn.

Forvaltningen av Gat omfatter begge formålene, men i revisjonen har vi 
vektlagt prosessene for ressurs- og arbeidstidsplanlegging.

Forvaltning 
Gat

RHF

Visma

Helsefore-
takene

SP



2.3 Forvaltningsprosess Gat
Systemforvaltning kan betraktes som en prosess. I en forenklet fremstilling 
av prosessen har revisjonen vektlagt følgende:

• Identifisering av behov
• Videreutvikling av systemet
• Veiledning og støtte til brukerne.
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Revisjonen har videre lagt til grunn:

• Alle aktivitetene i prosessen må skje innenfor en modell hvor aktører, 
ansvar og samhandling er avklart.

• Videreutvikling av systemet må skje i tråd med helseforetakenes krav og 
behov innenfor en ramme med felles grunnleggende premisser og 
overordnet strategi.

• For at systemet skal fungere er det sentralt at både brukere og veiledere 
besitter riktig kompetanse. Veiledning og annen støtte bidrar til at 
brukerne kan gjennomføre ressurs- og arbeidstidsplanleggingen mer 
effektivt.

• Effektiv ressurs- og arbeidstidsplanlegging er et linjeansvar i 
helseforetakene og forvaltning av Gat er en støttefunksjon.

Identifisering av behov Videreutvikling Veiledning og støtte

RHF

HFSLA*SP

*SLA (Service Level Agreement) er avtale om tjenesteleveranser mellom Sykehuspartner HF og de respektive helseforetakene.
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2.5 Definisjon av begrepet bruker
Det er ulike brukergrupper i Gat. I denne rapporten har vi benyttet 
begrepet "bruker". Med dette begrepet mener vi brukere i helseforetakene 
som enten er ledere eller er i en støttefunksjon for ledere, og som bruker 
Gat til ressurs- og arbeidstidsplanlegging innenfor sine ansvarsområder. 
Disse brukerne tildeles roller i Gat-applikasjonen med ulike kombinasjoner 
av lese- og skriverettigheter.

En annen viktig brukergruppe er sluttbrukerne av MinGat som benyttes av 
alle ansatte ved helseforetakene til timeregistrering, forespørsler om 
vaktbytte mv. MinGat-brukerne faller ikke inn under begrepet "bruker" i 
rapporten.

I Sykehuspartner HF og hos systemleverandøren Visma finnes øvrige 
brukere knyttet til drift og forvaltning. Disse brukerne er ikke omhandlet i 
rapporten.

2.4 Samhandlingsarenaer Gat
Det er tre primære samhandlingsarenaer for Gat i Helse Sør-Øst

• Fellesarena for ressursstyring og arbeidsplansystem (Fellesarena RAPS)
• HR-direktørmøte (rådgivende premissgiverforum)
• Rådgivende forum for medbestemmelse i regionale HR systemer i Helse 

Sør-Øst

Arenaene er nærmere omtalt i kapitlene 4 og 7.



3.1 Metodisk tilnærming
Revisjonen er gjennomført ved bruk av revisjonsmetodene 
dokumentundersøkelser og intervjuer.

Oversikt over intervjuer og dokumentasjon fremgår av vedleggene 1 og 2.

3.2 Omfang og avgrensning
Revisjonen har omfattet følgende områder: 
• Overordnet forvaltningsmodell for Gat gjeldende i foretaksgruppen og 

hvordan oppgaver og ansvar er definert, fordelt og implementert.
• Rutiner som er etablert for funksjonell videreutvikling av Gat, herunder 

hvem som blir involvert og kan fremme endringsønsker, og hvem som 
prioriterer ny funksjonalitet.

• Systemet for opplæring av brukere, kompetansekrav, faglig støtte, 
informasjon og opplæring ved nye versjoner, samt fora for 
erfaringsdeling, felles opplæring og fagkompetanse i 
systemforvaltningen.

Revisjonen har ikke omfattet: 
• Vurdering av hvorvidt underliggende avtaler er korrekt tolket og 

innarbeidet i Gat.
• Driftsrutiner i Sykehuspartner HF og Visma. 
• Finansering og kostnadsfordeling knyttet til Gat.
• Prosesser for arbeidstidsplanlegging og ressursstyring.
• Prosesser for datafangst til fravær, fast og variabel lønn.

3. Tilnærming

3.3 Revisjonskriterier
Følgende kriterier er lagt til grunn:
• Helhetlig forvaltningsmodell er forankret og kjent. 
• Definerte oppgaver og ansvar som er kjent blant de involverte aktørene.
• Definerte og effektive styrings- og beslutningsprosesser.
• Ønsker om endringer er satt i system i det enkelte helseforetak og 

samlet i foretaksgruppen.
• Effektiv beslutningsprosess for å prioritere endringsønsker.
• Kompetansekrav i tilknytning til forvaltningsorganisasjonen og til 

brukere.
• System for opplæring og veiledning av forvaltningsorganisasjonen og 

brukere.
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Overordnet vurdering
I likhet med flere andre it-systemer har forvaltningsmodellen for Gat i Helse 
Sør-Øst tre aktører, henholdsvis det regionale helseforetaket, 
helseforetakene og Sykehuspartner HF. Innenfor denne modellen har 
Sykehuspartner HF etablert en hensiktsmessig forvaltning for Gat med 
nødvendige roller og prosesser der ansvaret for funksjonell forvaltning og 
videreutvikling er ivaretatt. Det er god involvering av ressurser fra 
helseforetakene. Sykehuspartner HF har et formålstjenlig system for 
vedlikehold og utvikling av kompetanse til egne ansatte og har tilrettelagt 
opplæring og veiledning av brukerne på helseforetakene på en 
hensiktsmessig måte. Det er forbedringsområder knyttet til formalisering av 
forvaltningsmodellen og dokumentering av rutiner.

4.1 Hensiktsmessig forvaltningsmodell for Gat
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert et formelt 
system i Sykehuspartner HF for forvaltning av Gat hvor ansvar, oppgaver og 
roller er definert og kjent for involverte aktører.

4.1.1 Observasjoner
Gat-forvaltning er en del av ressurs- og arbeidstidsplanleggingstjenesten 
som er definert som en regional tjeneste i virksomhetsområdet HR, 
Økonomi- og Regnskapstjenester (HRØR). Sentrale roller som 
tjenesteansvarlig, fagansvarlig med flere som inngår i en 
forvaltningsorganisasjon er definert og beskrevet. Prosesser er etablert for 
blant annet supporttjenester, funksjonell videreutvikling og opplæring.

Det er inngått SLA-er som beskriver tjenester med ansvar, oppgaver og 
arenaer som legger til rette for samhandlingen med de respektive 
helseforetakene.

4. Sykehuspartner HF

Sykehuspartner HF rapporterer regelmessig og på forespørsel til 
helseforetakene på definerte mål og krav i SLA-ene. I tillegg rapporteres det 
internt i HRØR på mål og styringsparametere og dette inngår videre i 
virksomhetsrapporteringen til administrerende direktør og styret i 
Sykehuspartner HF.

Revisjonen har vist at det ikke foreligger en overordnet helhetlig beskrivelse 
av Gat-forvaltningen som et styrende dokument som setter elementene 
nevnt over i sammenheng.

4.1.2 Vurderinger

Sykehuspartner HFs tjenesteleveranser er viktig for helseforetakenes 
ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Forventningene til Sykehuspartner HF er 
store, og det må stilles tilsvarende store krav til profesjonalitet i alle ledd. 
Sykehuspartner HF har etablert en hensiktsmessig organisasjon med 
definerte roller og prosesser som ivaretar Sykehuspartner HFs ansvar for 
funksjonell forvaltning av Gat i foretaksgruppen. SLA-ene beskriver tydelig 
samhandlingen med helseforetakene når det gjelder Gat. Aktuelle 
elementer i forvaltningen er enkeltvis godt dokumentert. I en moden 
tjeneste forventes det en dokumentert samlet beskrivelse av 
forvaltningsmodellen i Sykehuspartner HF.

4.2 Tilstrekkelig prosess for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi lagt til grunn at det er etablert prosesser 
for funksjonell videreutvikling av Gat i tråd med helseforetakenes behov. 
Dette innebærer at Sykehuspartner HF har etablert et system for 
innsamling, systematisering og prioritering av endringsønsker. 
Helseforetakene skal være involvert i prosessen. Endringene skal være 
felles i foretaksgruppen og i størst mulig grad være til nytte for alle 
helseforetakene.
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4.2.1 Observasjoner
Sykehuspartner HFs saksbehandlingsverktøy SM9 brukes til å administrere 
endringsønsker. Lokal Gat-forvalter på helseforetakene og personell internt 
i Sykehuspartner HF registrerer endringsønskene. Sykehuspartner HF 
sammen med tre representanter fra utvalgte helseforetak gjør en første 
vurdering av ønskene.

Prosessen videre avgjøres av om ønskene er innenfor eller utenfor 
vedlikeholdsavtalen med systemleverandøren Visma:
• Er ønskene innenfor vedlikeholdsavtalen med Visma, prioriteres de i 

"Fellesarena for RAPS" (se kapittel 2.4) hvor alle helseforetakene er 
representert. Grunnlaget for prioriteringen er en samlet liste over 
endringsønsker som også inkluderer ønsker fra Vismas øvrige kunder.

• Er ønskene utenfor vedlikeholdsavtalen drøftes de i HR-direktørmøte 
hvor alle helseforetakene er representert, og eventuelt meldes ønsket 
inn i Helse Sør-Østs årlige budsjettprosess hvor finansieringen avklares.

I forbindelse med Vismas planlagte omlegging av prosessen for 
innmeldinger av endringsønsker, er revisjonen kjent med at Sykehuspartner 
HF også planlegger å legge om sin prosess for prioritering av ønsker i 
foretaksgruppen. På revisjonstidspunktet er konsekvensene for de interne 
prosessene i foretaksgruppen ikke endelig avklart.

På vegne av foretaksgruppen håndterer Sykehuspartner HF den påfølgende 
prosessen mot Visma for videreutvikling og implementering av ny 
funksjonalitet og at myndighetspålagte krav ivaretas.

4.2.2 Vurderinger
For at applikasjonen skal utvikles i tråd med foretakenes behov er det 
nødvendig at forvaltningsressurser har informasjon om brukeropplevelser 
og utviklingsønsker. Det er etablert en felles rutine som gir helseforetakene 
mulighet for å melde endringsønsker å følge opp status på en 
hensiktsmessig måte.

Sykehuspartner HFs standard saksbehandlingssystem SM9 inneholder 
nødvendig funksjonalitet som tilrettelegger for blant annet systematisering, 
rapportering, målinger mv. som grunnlag for effektiv forvaltning av Gat.

Helseforetakene er tilstrekkelig involvert i de ulike fasene for prioritering av 
endringsønsker. Gjennom plenumsbehandlingen i fellesarenaen balanseres 
på en hensiktsmessig måte hensynet til helseforetakenes behov på den ene 
side og at funksjonaliteten er felles på den annen side. Den planlagte 
omleggingen til temabaserte endringer i stedet for prioritering av separate 
enkeltønsker synes formålstjenlig og mer effektiv enn dagens prosess.

4.3 Hensiktsmessig system for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen undersøker vi om Sykehuspartner HF har satt 
opplæring og veiledning i system med definerte krav til kompetanse for Gat 
forvaltningsressurser. Videre ser vi på hvordan Sykehuspartner HF tilbyr 
support og utvikler opplæringsmateriell og veiledninger for brukerne i 
helseforetakene i forbindelse med nye versjoner.
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4.3.1 Observasjoner
Sykehuspartner HF har etablert et system for vedlikehold og utvikling av 
kompetanse som betegnes som Kompetansehuset. Kompetansehuset 
inneholder blant annet grunnopplæring for nyansatte, basiskompetanse for 
ansatte samt informasjon om det enkelte helseforetak. Det er flere moduler 
med ulike nivåer for og krav til kompetanse. Dette danner grunnlaget for 
utvikling av individuelle kompetanseplaner.

I henhold til SLA-ene har Sykehuspartner HF i forbindelse med nye 
versjoner ansvar for å tilby kurs for opplæring av de lokale Gat-forvalterne 
på helseforetakene, samt å utarbeide skriftlig opplæringsmateriell. I tillegg 
utarbeider Sykehuspartner HF veiledninger og e-læringskurs, og fellesarena 
RAPS benyttes til faglig oppdatering av personell fra helseforetakene, 
herunder Gat-forvalterne.

Sykehuspartner HF utarbeider veiledninger for funksjonell bruk av Gat som 
del av den løpende tjenesteproduksjonen i henhold til tjenesteavtalene 
med helseforetakene.

I noen veiledninger er det elementer av faglig tolkning og føring. Disse 
veiledningene utarbeides av Sykehuspartner HF i samarbeid med det 
regionale helseforetaket, helseforetakene og konserntillitsvalgte. 
Sykehuspartner HF er tjenesteutfører og har ikke myndighet til å beslutte at 
innholdet i veiledninger er korrekte. Rutinen er foreløpig ikke dokumentert.

Sykehuspartner HF har første- og andrelinje brukerstøtte for Gat-brukere på 
helseforetakene. Sykehuspartner HF håndterer dialogen med tredjelinje 
brukerstøtte som er i Visma.

4.3.2 Vurderinger
For en effektiv bruk av Gat er det nødvendig at de som forvalter 
applikasjonen og bistår brukerne har nødvendig kompetanse. 
Kompetansehuset er et godt grunnlag for kompetanseforvaltning i 
Sykehuspartner HF.

Sykehuspartner HF tilrettelegger for opplæring og veiledning av brukerne i
helseforetakene i tråd med sitt ansvar på en hensiktsmessig måte.

Det er viktig at det er etablert en rutine for utarbeidelse og godkjenning av 
veiledninger som har elementer av faglig tolkning og føringer. Men det er 
også viktig at rutinen blir dokumentert og at ansvar og oppgaver er tydelig, 
både med hensyn til utarbeidelse og godkjennelse, slik at det ikke kan 
settes spørsmål ved innholdet i ettertid.
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Overordnet vurdering
Revisjonen har vist at Vestre Viken HF har etablert en lokal forvaltning av 
Gat som ivaretar helseforetakets ansvar i en helhetlig forvaltningsmodell. 
Ansvar, oppgaver og roller er plassert og prosess for lokale bidrag for 
videreutvikling av Gat er etablert. Samtidig framkommer det at 
forvaltningsmodellen framstår som uformell på flere områder. Krav til 
bruker- og forvaltningskompetanse er ikke definert. Videre ivaretar HR 
Systemstøtte lokal support som eventuelt kunne vært overført til 
Sykehuspartner HF.

5.1 Uformell forvaltningsmodell
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en 
hensiktsmessig forvaltning av Gat ved Vestre Viken HF. I dette inngår at de 
samlede oppgaver og ansvar i forvaltningen er definert og kjent, og at den 
enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og sitt 
ansvar.

5.1.1 Observasjoner
Seksjon HR Systemstøtte har ansvaret for forvaltningen av Gat, og linjen i 
den enkelte klinikk har ansvaret for effektiv bruk av systemet.

Det er utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for seksjon HR Systemstøtte samt 
en periodeplan med fordeling av oppgaver på den enkelte ansatte, men 
dokumentene inngår ikke i et system. Det framkommer i intervjuene at 
sentrale aktører er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver, men dette er i 
begrenset grad dokumentert.

Seksjonsleder for HR Systemstøtte er definert som lokal Gat-forvalter i 
Vestre Viken HF i tråd med samhandlingsmodellen i foretaksgruppen.

5. Vestre Viken HF

Det er utarbeidet en SLA med Sykehuspartner HF. Det er etablert 
nødvendige roller og arenaer for å ivareta grensesnittet mot 
Sykehuspartner HF. Det gjennomføres jevnlige møter som en del av 
forvaltningen.

Det er ikke definert noen kvalitetsmål eller styringsparametere for 
forvaltning av Gat som grunnlag for måling av kvalitet på tjenestene.

5.1.2 Vurderinger
For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av Gat i Vestre Viken HF er det 
viktig at ansvar, oppgaver og prosesser er beskrevet i en sammenheng. Det 
er utarbeidet enkeltstående dokumenter og oversikter, men revisjonen 
viser at dette i liten grad er formalisert. Manglende formalisering kan 
medføre uklare ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver og gi et 
svekket grunnlag for styring av forvaltningen.

Den pågående omorganiseringen av stabsområde Kompetanse gir Vestre 
Viken HF en passende anledning til i større grad å formalisere Gat-
forvaltningen.

Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av Gat-forvaltningen for videreutvikling av 
funksjonen, for eksempel evalueringer av kurs og brukermønster.

5.2 Hensiktsmessig rutine for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av Gat innenfor Helse Sør-Østs 
vedlikeholdsavtale med Visma. Dette innebærer at Vestre Viken HF har 
etablert en rutine for innsamling og behandling av endringsønsker som 
grunnlag for videreutvikling av applikasjonen i tråd med helseforetakets 
behov.
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5.2.1 Observasjoner
Seksjon HR Systemstøtte innhenter endringsønsker i kontakt med brukerne 
i forbindelse med kurs og veiledning. Brukere kan i tillegg melde 
endringsønsker direkte til HR Systemstøtte. Det er ikke etablert andre faste 
arenaer for å få innspill til endringer.

Seksjon HR Systemstøtte kvalitetssikrer ønskene før en samordnet liste 
oversendes Sykehuspartner HF. Lokal Gat-forvalter har den videre dialogen 
mot Sykehuspartner HF og følger opp innmeldte endringsønsker. Lokal Gat-
forvalter ved Vestre Viken HF deltar også i "Fellesarena for RAPS" (se 
kapittel 2.4) hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst to ganger i året prioriterer 
endringsønskene. 

Prioriterte endringsønsker innarbeides i nye versjoner av Gat som Visma 
normalt lanserer to ganger årlig. Seksjonen HR Systemstøtte er involvert i 
testing av nye versjoner av applikasjonen og tilrettelegger for opplæring av 
brukere i ny funksjonalitet.

5.2.2 Vurderinger
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere 
kan gi innspill til forbedringer, slik at Gat utvikles i tråd med 
helseforetakenes behov ved ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Det er 
hensiktsmessig at seksjon HR Systemstøtte innhenter innspill når seksjonen 
er i direkte kontakt med brukerne, men fraværet av en fast arena for 
endringsinnspill begrenser mulighetene for å få nyttige innspill fra et høyere 
ledelsesnivå.

Seksjonens kvalitetssikring av innspill og egne erfaringer danner et godt 
grunnlag for kvalitet i endringsønskene som oversendes Sykehuspartner HF.

Lokal Gat-forvalters kompetanse, erfaring og kjennskap til Vestre Viken HF 
er viktig for at Vestre Viken HF sitt behov i prioriteringen i foretaksgruppen 
blir ivaretatt på en god måte.

5.3 Utilstrekkelig system for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til 
kompetanse, og hvordan Vestre Viken HF har satt opplæring og veiledning 
av brukere og forvaltningsressurser i system.

5.3.1 Observasjoner
Det er et linjeansvar å sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse. 
Stabsfunksjonene kan rådgi og hjelpe. Det er ikke satt noen 
kompetansekrav for Gat-brukerne, men fra 1. januar 2018 iverksetter 
Vestre Viken HF krav om obligatorisk opplæring for nye ledere. Det er heller 
ikke satt kompetansekrav for Gat-brukere i tillitsvalgtrollen.

Seksjon HR Systemstøtte har ansvar for kompetansehevende tiltak og 
brukerstøtte for Gat. Seksjonen tilpasser og videreformidler Sykehuspartner 
HF sine veiledninger til eget foretak. Videre utarbeider seksjonen 
opplæringsmateriell og holder kurs.

De kompetansehevende tiltakene er frivillige. Det er ikke noen samlet 
oversikt over deltagelse, men intervjuene indikerer at opplæringstiltakene i 
ulik grad benyttes.

Brukere ved Vestre Viken HF kan etter eget ønske henvende seg enten til 
HR Systemstøtte eller til Sykehuspartner HF for førstelinje support. Tre av ni 
helseforetak har en slik dublert løsning. Andrelinje support håndteres av 
Sykehuspartner HF.
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Sykehuspartner HF produserer hver måned et datauttrekk over 
brukerhenvendelser som systematiseres og oversendes helseforetakene. 
Vestre Viken HF kan med dette grunnlaget analysere henvendelsenes 
omfang og art, og videre utarbeide blant annet målrettede 
opplæringstiltak.

Det er ikke definert krav til hvilken kompetanse som seksjon HR 
Systemstøtte samlet skal ha på Gat og det er ikke utarbeidet individuelle 
kompetanseplaner for videre utvikling av medarbeiderne.

Som en del av den pågående omorganiseringsprosessen er oppgaver og 
kompetanseprofil i seksjon HR Systemstøtte vurdert.

5.3.2 Vurderinger

Kompetanse om Gat er en forutsetning for både en god forvaltning og 
hensiktsmessig bruk.

Linjeledelsen har ansvaret for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med Gat 
som verktøy. Seksjon HR Systemstøttes tilrettelegging av 
kompetansehevende tiltak om Gat synes i stor grad tilpasset brukerne, men 
kan blir mer målrettet ved også å benytte erfaringstall fra 
brukerhenvendelsene.

Manglende kompetansekrav i kombinasjon med til dels manglende 
prioritering av opplæring i linjen fører til at kompetansehevende tiltak ikke 
benyttes i tilstrekkelig grad. Manglende kompetanse kan føre til mindre 
effektiv arbeidstidsplanlegging og til arbeidsplaner som ikke fullt ut 
understøtter virksomhetens aktivitetsbehov.

Det er videre konsernrevisjonens vurdering at også standardisering og 
forbedring av arbeidstidsplanleggingsprosessene i foretaket blir 
vanskeligere, når man ikke når fram til brukerne for å lære dem opp i ny og 
forbedret funksjonalitet i Gat.

De tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidstidsplanleggingen i henhold til lov 
og overenskomst. Kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere, kan 
bidra til en mer effektiv planleggingsprosess. Optimalt bør slike krav være 
basert på en regional standard, slik at eventuelle foretaksspesifikke 
kompetansekrav ikke skaper uheldige forskjeller mellom foretakene.

Kompetanseforvaltning, både for seksjon HR systemstøtt og individuelt, er 
uten en fast struktur og kompetansemål. Det er derfor en risiko for at 
seksjonens kompetanseprofil ikke videreutvikles for å møte fremtidige krav.

For å effektivisere og standardisere HR-prosessene i foretaksgruppen er 
mange oppgaver og funksjoner lagt til Sykehuspartner HF, blant annet 
førstelinje support for Gat. Etter konsernrevisjonens vurdering kan en 
dublert funksjon for brukerstøtte føre til at gevinster ved en standardisert 
forvaltningsmodell i foretaksgruppen ikke realiseres. Dermed oppnår man 
ikke et fullstendig datagrunnlag for analyse og/eller mister muligheten til å 
justere de interne ressursene på Vestre Viken HF mot mer 
prosessorienterte og verdiøkende tjenester i ressurs- og 
arbeidstidsplanleggingen.

Vestre Viken HF viser til at dagens ordning for support gir nærhet til 
brukerne og at Sykehuspartner HF har et kompetanseunderskudd på Vestre 
Viken HFs interne prosesser.
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Overordet vurdering
Revisjonen har vist at Sykehuset Telemark HF har etablert en lokal 
forvaltning av Gat som ivaretar helseforetakets ansvar i en helhetlig 
forvaltningsmodell. Ansvar, oppgaver og roller er plassert og prosess for 
lokale bidrag for videreutvikling av Gat er etablert. Samtidig framkommer 
det at det mangler en helhetlig oversikt for forvaltningen, og at krav til 
bruker- og forvaltningskompetanse ikke er definert.

6.1 Uformell forvaltningsmodell
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert en 
hensiktsmessig forvaltning av Gat i Sykehuset Telemark HF. I dette inngår at 
de samlede oppgaver og ansvar i forvaltningen er definert og kjent, og at 
den enkelte medarbeider i forvaltningen er kjent med sine oppgaver og sitt 
ansvar.

6.1.1 Observasjoner
Ansvaret for forvaltningen av Gat er lagt til Seksjon Virksomhetsanalyse og 
ressursstyring, og linjen i den enkelte klinikk har ansvaret for effektiv bruk 
av systemet. 

Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring består av to «grupper», 
hvorav den ene har forvaltningsansvaret for Gat. Det er utarbeidet en 
kortfattet, overordnet beskrivelse av roller og oppgaver for seksjonen og 
noen øvrige frittstående dokumenter. Det fremkommer i intervjuene at 
sentrale aktører er kjent med sitt ansvar og sine oppgaver knyttet til Gat 
forvaltning. 

Gat-forvaltning har fire stillinger hvorav den ene har rollen som lokal Gat 
forvalter i tråd med samhandlingsmodellen i foretaksgruppen.

6. Sykehuset Telemark HF

Det er inngått SLA-er som beskriver tjenester med ansvar, oppgaver og 
arenaer som legger til rette for samhandlingen med Sykehuspartner HF. Det 
gjennomføres jevnlige oppfølgingsmøter av leveransene som en del av 
forvaltningen av Gat. Sykehuset Telemark HF overførte i 2016 lokal 
førstelinje support til Sykehuspartner HF. I forlengelsen av dette er den 
interne ressursinnsatsen i større grad rettet mot mer prosessorienterte og 
verdiøkende tjenester i ressurs- og arbeidstidsplanleggingen.

Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring har blant annet en 
overvåkningsrolle, og følger med på hvordan Gat brukes til ressurs- og 
arbeidstidsplanlegging. Det utarbeides månedlig styringsinformasjon som er 
tilgjengelig for ledere og ledergruppen, samt en sammenstilling av Gat-data 
med andre datakilder for å styre og holde oversikt over aktiviteten i 
klinikkene.

Det er ikke definert noen kvalitetsmål eller styringsparametere for 
forvaltning av Gat.
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6.1.2 Vurderinger
For å sikre en hensiktsmessig forvaltning av Gat i Sykehuset Telemark HF er 
det viktig at ansvar, oppgaver, prosesser og funksjoner på helseforetaket er 
beskrevet slik at helheten framkommer. Helseforetaket har utarbeidet 
enkeltstående dokumenter og oversikter, men revisjonen viser at dette i 
varierende grad inngår i en helhet. Dette kan medføre uklare 
ansvarsforhold og prioriteringer av oppgaver, og gi et svekket grunnlag for 
styring av forvaltningen.

Sykehuset Telemark HF gir forbedring av ressurs- og 
arbeidstidsplanleggingsprosessen høy prioritet, jamfør "God 
ressursstyring". Konsernrevisjonen har inntrykk av at arbeidet med 
prosessutvikling og -støtte med Gat som verktøy gir konkrete resultater i 
bemanningsplanleggingen.

Definerte kvalitetsmål eller styringsparametere vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere effekten og kvaliteten av Gat-forvaltningen for videreutvikling av 
funksjonen, for eksempel evalueringer av kurs og brukermønster.

6.2 Hensiktsmessig rutine for funksjonell videreutvikling
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er etablert prosesser for 
funksjonell videreutvikling av Gat innenfor Helse Sør-Østs 
vedlikeholdsavtale med Visma. Dette innebærer at Sykehuset Telemark HF 
har etablert en rutine for innsamling og behandling av endringsønsker som 
grunnlag for videreutvikling av applikasjonen i tråd med helseforetakets 
behov.

6.2.1 Observasjoner

Gat-forvaltning innhenter endringsønsker i kontakt med brukerne i 
forbindelse med kurs, "verksted" eller andre sammenhenger der seksjonen 
er i kontakt med Gat-brukere.

Brukere kan i tillegg melde endringsønsker direkte til den lokale Gat-
forvalteren i helseforetaket.  Det er ikke etablert andre faste arenaer for å 
få innspill til endringer.

Endringsønskene kvalitetssikres av Gat-forvalter før de registreres i 
Sykehuspartners saksbehandlingssystem, SM9. Lokal Gat-forvalter har den 
videre dialogen mot Sykehuspartner HF knyttet til de innmeldte 
endringsønskene. Lokal Gat-forvalter på Sykehuset Telemark HF deltar også 
i "Fellesarena for RAPS (se kapittel 2.4) hvor helseforetakene i Helse Sør-Øst 
prioriterer endringsønskene.

Prioriterte endringsønsker innarbeides i nye versjoner av Gat, som normalt 
lanseres to ganger årlig. Seksjonen er involvert i testing av nye versjoner av 
applikasjonen og tilrettelegger for opplæring av brukere i ny funksjonalitet.

6.2.2 Vurderinger
Den lokale prosessen for funksjonell videreutvikling skal sikre at brukere 
kan gi innspill til forbedringer, slik at Gat kan utvikles i tråd med 
helseforetakenes behov ved ressurs- og arbeidstidsplanlegging. Det er 
hensiktsmessig at seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring innhenter 
innspill når de er i direkte kontakt med brukerne, men fravær av en fast 
arena for endringsinnspill begrenser mulighetene for å få nyttige innspill fra 
et høyere ledelsesnivå.
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Gat-forvalters kvalitetssikring av innspill og egne erfaringer danner et godt 
grunnlag for kvalitet i endringsønskene som oversendes Sykehuspartner HF.

Seksjonens kompetanse, erfaring og kjennskap til Sykehuset Telemark HF er 
viktig for at foretakets behov i prioriteringen i foretaksgruppen blir ivaretatt 
på en god måte.

6.3 Noen mangler i systemet for opplæring og veiledning
I denne problemstillingen har vi undersøkt om det er satt krav til 
kompetanse, og hvordan Sykehuset Telemark HF har satt opplæring og 
veiledning av brukere og forvaltningsressurser i system.

6.3.1 Observasjoner

Det er et linjeansvar å sikre at brukerne har tilstrekkelig kompetanse. 
Stabsfunksjonen kan gi råd og veiledning. Det er innført obligatorisk 
opplæring i Gat ved helseforetaket, og Gat-forvaltning har oversikt over 
kursdeltakelse. Det stilles ingen eksplisitte kompetansekrav til brukerne 
eller for Gat-brukere i tillitsvalgtrollen.

Gat-forvaltning har ansvar for kompetansehevende tiltak og yter opplæring 
og veiledning som følger et årshjul, og det er videre etablert et ukentlig 
"verksted" som brukerne kan oppsøke for å få veiledning og hjelp. 
Førstelinje support ble overført til Sykehuspartner HF i 2016. Sykehuset 
Telemark HF opplyser at til begynne å begynne med var det 
kvalitetsmessige utfordringer i Sykehuspartner HFs supporttjeneste, men at 
kvaliteten siden har blitt forbedret og at den nå er på et akseptabelt nivå.

Sykehuspartner produserer hver måned et datauttrekk fra SM9 over 
brukerhenvendelser som systematiseres og oversendes helseforetaket. 
Sykehuset kan med dette som grunnlag analysere henvendelsenes omfang 
og art, og videre utarbeide blant annet målrettede opplæringstiltak

Sykehuspartner HF utarbeider veiledninger samt kurs- og 
opplæringsmateriell til bruk i foretaksgruppen. Gat-forvaltning tilpasser og 
videreformidler dette samt utarbeider opplæringsmateriell og holder kurs 
særlig tilpasset ledere.

Det er fokus på kompetanse og gevinstrealisering knyttet til 
arbeidstidsplanlegging i helseforetaket. Det er et pågående prosjekt hvor 
sentralisering av deler av arbeidstidsplanleggingsprosessen er et element 
for å gjøre planlegging og effektiv ressursutnyttelse mer ensartet. Seksjon 
Virksomhetsanalyse og ressursstyring er sentral i dette arbeidet, og 
seksjonen vurderer å justere kompetanseprofilen i tilknytning til dette.

Det er ikke definert krav til kompetanse som Gat-forvaltning samlet skal ha, 
men vurdering av den enkeltes kompetanse inngår i den årlige 
medarbeidersamtalen. Det fremkommer i intervjuene at kompetansenivået 
ansees å være tilstrekkelig i dag.
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6.3.2 Vurderinger
Kompetanse om Gat er en forutsetning for både en god forvaltning og 
hensiktsmessig bruk.

Linjeledelsen har ansvaret for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med Gat
som verktøy. Seksjon Virksomhetsanalyse og ressursstyring sin 
tilrettelegging av kompetansehevende tiltak om Gat synes i stor grad 
tilpasset brukerne, men kan bli mer målrettet ved også å benytte 
erfaringstall fra brukerhenvendelsene. 

Selv om opplæring er obligatorisk varierer kompetansenivået blant 
brukerne. Manglende kompetansekrav kan føre til at arbeidstidsplanlegging 
gjøres ulikt i foretaket. Det pågående prosjektet God ressursstyring vil 
kunne bidra til en mer ensartet og effektiv arbeidstidsplanlegging i 
Sykehuset Telemark HF.

De tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidstidsplanleggingen i henhold til lov 
og overenskomst. Kompetansekrav til tillitsvalgte som Gat-brukere, kan 
bidra til en mer effektiv planleggingsprosess. Ideelt bør slike krav være 
basert på en felles standard på tvers av foretaksgruppen, slik at eventuelle 
foretaksspesifikke kompetansekrav ikke skaper uheldige forskjeller mellom 
foretakene.

Riktig kompetanse er en forutsetning for at Gat-forvaltning skal kunne bistå 
linjen i rasjonell bruk av Gat til ressurs- og arbeidstidsplanlegging på 
helseforetaket. Selv om krav til kompetanse i Gat-forvaltning vurderes å 
være tilstrekkelig i dag er det viktig at kravene løpende tilpasset foretakets 
videreutvikling av prosess for arbeids- og ressursplanlegging.
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Overordnet vurdering
Formålet med forvaltningen av Gat er å gi helseforetakene et vel-
fungerende system for ressurs- og arbeidstidsplanlegging med 
standardiserte prosesser. Det regionale helseforetaket har en viktig rolle 
som premissgiver for en effektiv forvaltning. Revisjonen har vist at ansvar er 
plassert og prosesser i forvaltningen i stor grad er etablert i 
foretaksgruppen, men at oppdatering og tilpasning av modellen til dagens 
krav til helhetlig forvaltning ikke har vært prioritert. Det regionale 
helseforetaket som premissgiver har ikke hatt kapasitet til å være en aktiv 
pådriver og tilrettelegger for videreutvikling.

Det er ikke etablert en arena for å fatte felles forpliktende beslutninger for 
helseforetakene, noe som medfører at forbedring av ressurs- og 
arbeidstidsplanlegging og potensielle effektiviseringsgevinster i 
helseforetakene ikke blir realisert.

7.1 Mangelfull forvaltningsmodell for Gat
I denne problemstillingen har vi undersøkt hvordan det regionale 
helseforetaket har lagt til rette for en effektiv forvaltning av Gat. I dette 
inngår hvordan det regionale helseforetaket har innrettet seg for å ivareta 
sin rolle som premissgiver. Denne rollen omfatter å legge til rette for en 
helhetlig forvaltningsmodell som definerer oppgaver og ansvar til det 

regionale helseforetaket, helseforetakene og Sykehuspartner HF.

7.1.1 Observasjoner

Organisering av og rammer for forvaltningen
Ansvar for å ivareta det regionale helseforetakets rolle i forvaltningen av 
Gat er lagt til HR-avdelingen (RHF-HF). Avdelingen får årlige styringsmål fra 
administrerende direktør. Avdelingen operasjonaliserer målene i en

7. Det regionale helseforetaket

HR handlingsplan, med mål og prioriteringsområder for avdelingens arbeid i 
foretaksgruppen, herunder Gat. For 2017 var forvaltning av Gat ikke 
definert som et satsningsområde. Det er ikke gitt styringsmål til RHF-HR, og 
HR handlingsplan foreligger ikke i en endelig versjon i 2017.

HSØ styresak 58-2007 (Sykehuspartner som felles tjenesteleverandør) og 
sak 68-2007 (fellesløsninger for ressursstyring) ligger til grunn for 
styringsmodellen som er gjeldende i foretaksgruppen. I disse styresakene 
defineres de ulike aktørenes rolle og ansvar i forvaltningsmodellen. Det 
regionale helseforetakets ansvar som premissgiver er blant annet å:
• utvikle overordnet strategi for fellestjenester
• etablere retningslinjer og føringer for tjenesteleverandøren
• definere regionale prosjekter sammen med helseforetakene. 

Administrerende direktør i det regionale helseforetaket er definert som 
systemeier for Gat.

Strategier og mål formidles til Sykehuspartner HF i oppdrag og bestilling 
samt foretaksmøter. Sykehuspartner HFs ansvar er å utvikle 
virksomhetsplaner for å realisere vedtatte strategier og mål. 
Sykehuspartner HF er i tillegg forpliktet til å følge opp relevante 
styringsbudskap som er gitt tidligere år og innarbeidet i driften før 
Sykehuspartner HF ble eget helseforetak 1. januar 2015. Oppgaver og 
ansvar knyttet til forvaltning av Gat ivaretas innenfor disse rammene.

Det regionale helseforetaket kan gi helseforetakene krav og føringer for Gat 
forvaltning gjennom oppdrag og bestilling, foretaksmøter eller vedtak 
godkjent av administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Det er ikke utarbeidet noen formelle styrende dokumenter som beskriver 
forvaltningsmodellen som helhet slik forvaltningen foregår i dag.
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Det regionale helseforetaket har ikke definert konkrete styringsmål eller -
parametere for å måle kvaliteten på Gat-forvaltning samlet i 
foretaksgruppen. RHF-HR gjennomfører regelmessig uformelle 
oppfølgingsmøter med ansvarlig for Regionale HR-tjenester i 
Sykehuspartner HF.

Møtearenaer
HR-RHF har tilrettelagt ulike fora og møtearenaer for alle helseforetak der 
temaer som omhandler forvaltning av Gat også inngår.

Rådgivende forum for medbestemmelse består av konserntillitsvalgte, 
konsernverneombud og tjenesteansvarlig på Sykehuspartner HF. Formålet 
er bl.a. å sikre at medbestemmelsen ivaretas i forvaltningen av de regionale 
HR-systemene i henhold til lov og avtaleverk. Det er utarbeidet et mandat 
for forumet, men dette foreligger kun i en utkastversjon fra 2014. Forumet 
avholder møter 2-4 ganger i året.

HR-direktørmøtet fungerer som et rådgivende premissgiverforum og skal gi 
råd til administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Forumet skal 
bidra til utvikling av strategi, retningslinjer og føringer for HR-tjenestene i 
tråd med prinsippet om standardiserte regionale systemer og sikre 
forankring av beslutninger ved innføring av nye tjenester. Forumet har ikke 
beslutningsmyndighet, men dersom det er enstemmighet om et tiltak kan 
dette tas med tilbake til eget helseforetak. Helseforetakene er egne 
rettssubjekter og det er opp til det enkelte helseforetak endelig å beslutte 
og gjennomføre tiltak i eget helseforetak.

Dersom det ikke oppnås enighet om en sak, kan denne "løftes" videre til de 
administrerende direktørenes møte som gir råd til administrerende direktør 
i det regionale helseforetaket for endelig beslutning.

Finansiering av endringer
HR-RHF har gjennom budsjettprosessen finansiert de fleste prosjektene og 
etableringskostnadene for å sikre at prinsippet om “en for alle, alle for en”-
løsninger og -tjenester blir fulgt. Dette er et viktig prinsipp for å 
opprettholde standardiserte regionale fellestjenester.

HR-RHF har spilt inn forslag i budsjettprosessen til finansieringen av noen 
tiltak knyttet til Gat, bl.a. integrasjon med DIPS. Budsjettene for IKT styres 
av Teknologi og eHelse og budsjett for Gat inngår i en helhetlig prioritering 
for de administrative løsningene. Noen aktiviteter finansieres innenfor HR-
RHF ordinære budsjetter.

Dersom saker krever ekstra budsjettmidler kan dette eventuelt legges frem 
for administrerende direktørs ledergruppe i det regionale helseforetaket.

7.1.2 Vurderinger
En viktig forutsetning for en helhetlig utvikling av standardiserte regionale 
HR-tjenester i tråd med helseforetakenes behov er at det er etablert en 
helhetlig forvaltningsmodell for foretaksgruppen. Som en del av dette må 
det regionale helseforetakets ansvar og oppgaver som premissgiver 
defineres.
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Å utarbeide og videreutvikle en formalisert forvaltningsmodell inngår 
normalt i en premissgiverrolle. Konsernrevisjonens vurdering er at 
forvaltningsmodellen fra 2007 med tilhørende dokumentasjon, ikke er 
oppdatert og dekkende i henhold til dagens behov og organisering. I 
avdeling Teknologi og eHelse er en IKT-forvaltningsmodell under 
utarbeidelse, og forvaltningsmodellen for Gat bør koordineres med dette 
arbeidet.

I en effektiv forvaltningsmodell må det være definert arenaer med 
myndighet til å fatte beslutninger. HR-direktørmøte er kun rådgivende og 
kan ikke beslutte endringer uten at alle helseforetakene er enige. 
Manglende effektive beslutningsprosesser medfører at standardisering i 
bruk og videreutviklingen av Gat tar unødig lang tid. Fordi helseforetakene i 
ulik grad føler seg forpliktet av beslutningene, prioriteres lokal 
gjennomføring av beslutninger forskjellig.

Det er et stort behov for å forbedre arbeidstidsplanleggingen opp mot 
planlegging av aktivitet i helseforetakene, og det er viktig med gode 
støttesystemer i dette arbeidet. Et mer standardisert oppsett av Gat vil 
kunne forenkle og effektivisere fellestjenestene knyttet til 
arbeidstidsplanlegging i foretakene. Videreutvikling av Gat for å forbedre 
ressurs- og arbeidstidsplanleggingsprosessene har ikke vært prioritert i 
2017. Konsernrevisjonen forstår det slik at det regionale helseforetaket som 
premissgiver ikke har hatt kapasitet til å være en aktiv pådriver og 
tilrettelegger for videreutvikling.

Manglende styringsmål og -parametere gjør det vanskelig å vurdere 
kvaliteten og utviklingen i tjenestene på en objektiv måte som grunnlag for 
strategisk styring.

Et ikke godkjent mandat for «Forum for medbestemmelse» gir risiko for at 
møtet ikke involverer de konserntillitsvalgte på en effektiv måte for å 
ivareta medbestemmelse. Tillitsvalgte har ikke en egen rolle i forvaltningen 
av Gat, men er en viktig brukergruppe i Gat som forvaltningen skal levere 
gode tjenester til.
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Vedlegg 1
Tabell 1 Informasjonsgrunnlag Sykehuspartner HF og Det regionale helseforetaket

Dokumentasjon

Sykehuspartner HF Det regionale helseforetaket

Oppdrag og bestilling 2015 HR strategi mot 2020 

Mandat for fellesarena RAPS Årets tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015

Endringsønsker fra HSØ versjon 6.6 Handlingsplan HR-avdelingen

Retningslinjer til Prioriteringsforum i SP HR Premissgiverforum HR, medbestemmelse HR-systemer ( brev 
2011)

Kompetansehuset, Regional Gat. Beskrivelse og moduler Utkast Mandat rådgivende forum medbestemmelse HR 
systemer v 1

Rapportering på saker pr uke - 2017 - STHF
Rapportering på saker pr uke - 2017 – VVHF
Utkast Mandat rådgivende forum medbestemmelse HR 
systemer v 1 5
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Tabell 2 Informasjonsgrunnlag Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF

Dokumentasjon

Vestre Viken HF Sykehuset Telemark HF

Presentasjon seksjon HR - systemstøtte 2017 Rolle og oppgaver Virksomhetsstyring og ressursstyring STHF

Eksempel på referat fra Dialogmøte Prosjekt Seksjon for Virksomhetsanalyse og Ressursstyring 
(SVAR)Mandat, Konsept og foranalyse aktivitetsplanlegging

Åpningstider og kontaktinformasjon VV HF-2016, Bilag 13 «God ressursstyring» - veien til bedre ressursstyring og 
arbeidstidsplanlegging.

Funksjonsbeskrivelse - Spesialrådgiver systemstøtte Rådgiver Gat, ressursstyring STHF

Endringsanmodninger  Høst 2017 Prosedyre etablere arbeidsplaner

Endringsanmodninger fra brukerne i VVHF og arbeid med felles 
prioriteringer i HSØ

Rapportering på saker pr uke STHF, nov 2017

Endringsønsker fra HSØ versjon 6.6 Oversikt fra Sykehuspartner HF, saker pr mnd 2017

HR Systemstøtte - fokusområder og tiltak 2017 God ressursstyring, kursdokumentasjon 

Eksempel på utviklingssamtaler i seksjonen Eksempler Gat-kurs

Support vinter vår 2017 (Periodeplan for support på lokasjoner) Etablering av arbeidsplaner ved STHF

Eksempel på lokalt lagede veiledninger

Eksempel -Stikkord innhold i lokalt utarbeidet ajourhold kurs 
Gat
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Vedlegg 2
Tabell 3 Gjennomførte samtaler i Sykehuspartner HF

Dato Navn og tittel/rolle

8.11.17
Einar Devold, Avdelingsleder HR-tjenester

8.11.17 Kristine Stenbro, Seksjonsleder Regional Gat

14.11.17 Ragni Midtbø, Tjenesteansvarlig Gat

14.11.17 Siv Søgnen, Fagansvarlig Gat

17.11.17 Tobias Bøggild-Damkvist, Rådgiver
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Dato Navn og tittel/rolle

29.11.17 Svein Tore Valsø, konstituert HR dir

Tabell 5 Gjennomførte samtaler i Helse Sør-Øst RHF

Dato Navn og tittel/rolle

20.12.17 Kari Jussie Lønning, Direktør kompetanse

14.12.17 Eli Årmot, HR sjef

14.12.17 Gro Melbye , seksjonsleder

14.12.17
Monica Flæte og Liv Gunn Kvamsøe, HR, 

systemstøtte

14.12.17 Hege S. Teien, avdelingssykepleier Ort. post

14.12.17 Aase Kolek, ansatt Ort. post

14.12.17 Trude Hansen, HTV NSF

Dato Navn og tittel/rolle

12.12.17 Mai Torill Hoel, HR direktør

11.12.17
Karl Ingar Lekman, Seksjonsleder for seksjon for 
ressursstyring og analyse

11.12.17
Audhild Simonsen, Carine Christensen og Irene 
Austad, Lokal Gat forvaltning

11.12.17
Richard Stokkedal , Lokal Gat forvaltning /lokal 
systemansvarlig 

12.12.17
Kristin Abrahamsen Småge, Seksjonsleder 
Nevrologi og Slag - Sengepost

12.12.17 Elisabeth Hammer, Seksjonsleder Ortopedisk 
sengepost

12.12.17 Inger Ann Aasen, HTV NSF

12.12.17 Cecilie K. Aas, FTV Yngre leger

12.12.17 Johanne Hauan, HTV Fagforbundet

Tabell 4 Gjennomførte samtaler i Vestre Viken HF

Tabell 6 Gjennomførte samtaler i Sykehuset Telemark HF



Om konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Konsernrevisjonen er organisert direkte under styret i Helse Sør-Øst RHF og 
rapporterer funksjonelt til styrets revisjonsutvalg og administrativt til 
administrerende direktør i det regionale helseforetaket.

Konsernrevisjonen ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i 
helseforetaksloven §37a.

Konsernrevisjon skal på vegne av styret i Helse Sør-Øst bidra til forbedring i 
risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring i Helse Sør-Øst RHF og 
underliggende helseforetak.

Konsernrevisjonen utfører revisjoner i overensstemmelse med de 
internasjonale standardene for profesjonell utøvelse av internrevisjon.

Vår visjon
Konsernrevisjonen skal være en etterspurt bidragsyter til læring og 
forbedring i Helse Sør-Øst. 

Dette skal vi oppnå gjennom:

• Relevante revisjons- og rådgivningsoppdrag som skaper innsikt

• Effektiv kommunikasjon og godt samarbeid 

• Deling av erfaringer og læringspunkter på tvers av helseforetakene

Om revisjonsprosjektet:

Revisjonsperiode: oktober 2017 – januar 2018
Virksomheter:  Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, 

Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF.
Oppdragsgiver: Styret i Helse Sør-Øst RHF

Revisorer:
• Espen Anderssen oppdragseier
• Tove Farstad oppdragsleder 
• Anders Blix internrevisor
• Tove Kolbeinsen internrevisor

Rapporten er oversendt til:
• Styret i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF og 

Sykehuset Telemark HF v/styreleder
• Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, 

Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF
• Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF
• Revisjonsutvalget Helse Sør-Øst RHF

Våre rapporter:

Rapporter er tilgjengelig på følgende web-adresse: 
www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen

Rapport 12/2017 Side 27

http://www.helse-sorost.no/om-oss/styret/konsernrevisjonen


 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Webadresse:   www.vestreviken.no  
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Saksfremlegg  
 
Parkeringsordning for ansatte og besøkende 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styresak i Vestre Viken 28/2018 03.05.18 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Som hovedprinsipp skal pasienter og ansatte betale for kostnader ved parkering basert 
på selvkost. 

2. Parkeringsordningen ved Kongsberg, Drammen og Bærum videreføres 
Det innføres gebyr for ansatteparkering ved Ringerike sykehus samt gebyr for 
besøkende og ansatte ved Blakstad sykehus. Ved perifere lokasjoner videreføres gratis 
parkering. 

3. Gebyrsatser og organisering av parkering vedtas av administrerende direktør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen. 26. april 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 26.04. 2018 
Saksbehandler: Kari Jussie Lønning 
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Bakgrunn  
Håndhevelse av parkeringsordning for ansatte og besøkende i Vestre Viken har frem til i dag 
vært spredt på flere parkeringsselskap, to kommuner og noe i egen regi. Dagens avtaler med 
parkeringsselskapene utløper i 2018. Q-Park har vunnet et felles anbud for Vestre Viken, og 
ordningen skal nå implementeres.  
 
Saken omhandler parkeringsområder for ansatte og besøkende eiet av Vestre Viken, og som er 
omfattet av anbud på drift av parkeringstjenester i Vestre Viken.  
Parkeringsordningen dekker ikke områder hvor de ulike kommunene er grunneiere og drifter 
parkering selv. Dette gjelder blant annet  eiendommer rundt Drammen sykehus.  
 
Saken vedrørende parkering har vært utredet og gjennomgått av en partssammensatt gruppe. 
Denne gruppen har enes om de fleste punkter vedrørende ansatt parkering i Vestre Viken, men 
ikke alle. Et sentralt punkt det er enighet om, er at plassene skal være selvfinansierende. De 
tillitsvalgte har dog ikke ønsket innført avgift der det ikke er avgift per i dag. De har også påpekt 
tilgjengelighetsproblematikk i Drammen og tidvis utfordringer knyttet til offentlig transport ved 
noen av lokasjonene i Vestre Viken.  
 
Saksutredning  
I begynnelsen av 2018 kunngjorde Vestre Viken HF, i samarbeid med Sykehusinnkjøp HF, en 
anbudskonkurranse på drift av parkeringstjenester for sine parkeringsanlegg med tanke på nye 
avtaler gjeldende fra sommer 2018. Dette anbudet legger til rette for en parkeringsordning som 
ivaretar ny forskrift, og en standardisert tjeneste i foretaket.  
 
Implementeringsplanen er:  

1.5.18 – oppstart Bærum sykehus 
1.6.18 – oppstart Drammen sykehus 
1.9.18 – oppstart Kongsberg og Ringerike sykehus 
 

Oppdraget løper til og med 31.08. 2021 med samme utløpsdato for alle sykehusene. 
Oppdragsgiver har ensidig rett til å prolongere avtalen med inntil 1 år.  
 
Avtalen omfatter både såkalt Offentlig tilgjengelig parkering (besøksparkering) og såkalte 
Reserverte områder/ Privat parkering (ansattparkering) for følgende sykehus/områder: 

- Bærum sykehus 
- Drammen sykehus 
- Kongsberg sykehus 
- Ringerike sykehus - opsjon på ansattparkeringen 
- Blakstad sykehus - opsjon på besøks- og ansattparkeringen  

 
Avtalen gir Q Park en andel av inntekter knyttet til ansattparkering og besøkende parkering. For 
dette utføres skilting etter skiltplan, etablering av elektroniske løsninger for betaling, 
oppmerking av plasser og kontroll av parkeringsområdene. 
Løsningene er i stor grad sammenfallende med løsningen som fungerer bra på Bærum sykehus i 
dag.  
Priser på parkering for besøkende endres ikke som følge av den nye parkeringsordningen.  
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Den nye parkeringsordningen innebærer at: 
1. Parkeringsordning for Vestre Vikens ansatte skal være selvfinansierende.  
2. Drammen må ha en egen ordning med behovsprøvd parkering.  
3. For hovedlokasjonene Bærum, Ringerike, Kongsberg og Blakstad lages en felles ordning 

med likt prisnivå som kan justeres årlig i henhold til punkt 1. 
4. Parkeringsplasser i parkeringshus og garanterte plasser fastsettes med egen pris da det 

ikke har noe med implementeringen av dette anbudet å gjøre.  
5. Parkeringsordningen evalueres etter 1 år, inkludert økonomi. 
6. Betalt parkering er gyldig på alle lokasjoner i Vestre Viken. Unntak for Drammen som 

har egne priser. Det etableres dagsplasser i Drammen for besøkende fra andre 
lokasjoner. 

 
Administrerende direktørs vurderinger  
 
Det har vært en lang prosess knyttet til arbeidet med ny parkeringsordning i Vestre Viken.  
Det er viktig at parkeringsordningen skal være selvfinansierende. Vestre Viken har flere 
lokasjoner og ulike ordninger i dag, og det er forståelig med bakgrunn i historien til de ulike 
sykehusene i foretaket. Det er ønskelig med en samordning som gir bedre løsninger for de fleste 
ansatte i Vestre Viken og selve driften av parkeringen.  Ny parkeringsordning imøtekommer 
behovet for en mer helhetlig parkeringsordning. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret slutter seg til ny 
parkeringsordning i Vestre Viken som innebærer å gjennomføre selvkostordninger for ansatte 
ved Ringerike og Blakstad sykehus ut over dagens ordning.  
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Saksfremlegg  
 
Fullmakt i Vestre Viken - signaturrett 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 29/2018 03.05. 2028 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og administrerende 
direktør Lisbeth Sommervoll fra og med 7. mai 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 26. april 2018  
 
 

Nils Fr. Wisløff  
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 26.04.2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
Signaturretten i Vestre Viken har inntil nå vært ivaretatt av styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. 
 
Lisbeth Sommervoll overtar som ny administrerende direktør i Vestre Viken fra og med 7. mai 
2018.   
 
 
Saksutredning  
Styret behandlet i sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken (se vedlagt sak). 
 
Signaturrett er retten til å tegne foretakets firma har etter loven bare foretakets samlede styre 
med mindre styret har delegert denne fullmakten. Det å tegne foretakets firma, være 
signaturberettiget eller firmategner, vil si å angi foretakets navn og undertegne med sitt eget 
navn uten å tilføye at det skjer “for” foretaket, “på vegne av” foretaket eller lignende, jamfør 
foretaksnavneloven § 7-1 første ledd. 
 
Styrets myndighet som signaturberettiget (firmategner) kan etter lovens § 39 annet ledd 
delegeres videre fra styret til et styremedlem eller daglig leder. 
 
Vestre Viken har planlagt en gjennomgang av fullmaktstrukturen høsten 2018, og styret vil bli 
forelagt en helhetlig framstilling av fullmaktene som samsvarer med utvikling og endringer i 
foretakets organisasjon. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at signaturretten gis til styreleder 
Torbjørn Almlid og administrerende direktør Lisbeth Sommervoll fra og med 7. mai 2018. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken 
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Saksfremlegg 
 
 
Fullmakter i Vestre Viken 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 55/2015 21.12.2015 
 
  
Vedlegg til orientering: 1. Delegerte fullmakter i Vestre Viken 
    2. Administrerende direktørs fullmakter i Vestre Viken  
    3. Instruks til administrerende direktør i Vestre Viken 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret viser til regionale retningslinjer og avvik og anbefalinger gitt av 

konsernrevisjonen i rapport 05/2014.  Styret tar til orientering administrerende 
direktørs gjennomgang av fullmaktstrukturen. 
 

2. Administrerende direktør tildeles fullmakt til å gjøre investeringer for inntil 50 millioner 
kroner i de enkelte byggeprosjekter på bakgrunn i styresak 093-2009 i Helse Sør-Øst. 
 

3. Administrerende direktør tildeles fullmakt til investeringer for inntil 20 millioner kroner 
til medisinsk teknisk utstyr (enkeltanskaffelser), lokal IKT og andre tilsvarende 
anskaffelser (operasjonell leasing) på bakgrunn i styresak 032-2015 i Helse Sør-Øst. 
 

4. Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. Prokura gis til viseadministrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Drammen, 14. desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 14. desember 2015 
Saksbehandler: Anne Kristin Reinsve 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjonen/Økonomiavdelingen 
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Bakgrunn 
Ved etablering av sykehusområder og tilpasning til ny foretaksstruktur, og innføring av nytt 
investeringsregime ble fullmaktsgrensen for byggeprosjekter i foretakene endret. Det ble i 
HSØ styresak 093-2009 vedtatt endring fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner. Praksis 
hittil har vært at administrerende direktør er gitt fullmakt på investeringsområdet i det årlige 
budsjettvedtaket. I denne styresaken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til 
administrerende direktør. 
 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok den 30. april 2015 en revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 
Helseforetakenes fullmaktsgrense for investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk 
teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser ble økt fra 10 millioner kroner til 20 millioner 
kroner. I denne saken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til 
administrerende direktør. 
 
Helseforetaksloven § 39 første ledd fastslår at styret representerer foretaket utad og tegner 
foretakets firma, mens daglig leder (administrerende direktør) etter bestemmelsens tredje ledd 
har fullmakt til å representere foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet 
etter lovens § 37. I Vestre Viken er signaturfullmakten delegert til styreleder og 
administrerende direktør. I denne styresaken fremmes forslag om formelt å delegere prokura 
til viseadministrerende direktør for å sikre effektiv ledelse. 
 
Funn i forbindelse med konsernrevisjonsrapport 05/2014 avdekket svakheter opp mot 
kriterium:  
 
Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med retningslinjer fra 
det regionale helseforetaket. Det anbefales i rapporten at foretaket gjennomgår 
fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene. 
 
 I Oppdrag og bestilling 2015 er det fastsatt følgende mål:  
 
Avvik mot beløpsgrenser og nivåer skal begrunnes særskilt.  
 
I denne styresaken orienteres styret om at nevnte forhold nå er rettet. 
 
Det arbeides videre med implementering av revidert fullmaktsdokument for intern delegering 
inn i 2016. Handlingsplan for dette arbeidet kommer i årlig melding for 2015. 

Definisjoner 
Signaturrett 
Retten til å tegne foretakets firma har etter loven bare foretakets samlede styre med mindre 
styret har delegert denne fullmakten. Det å tegne foretakets firma, være signaturberettiget 
eller firmategner, vil si å angi foretakets navn og undertegne med sitt eget navn uten å tilføye 
at det skjer “for” foretaket, “på vegne av” foretaket eller lignende, jamfør foretaksnavneloven 
§ 7-1 første ledd. 
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Styrets myndighet som signaturberettiget (firmategner) kan etter lovens § 39 annet ledd 
delegeres videre fra styret til et styremedlem eller daglig leder. 
 
Prokura 
En prokura er en begrenset signaturrett. En prokurist er bemyndiget til å opptre på vegne av 
foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak av at vedkommende ikke kan selge, 
pantsette foretakets eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål. En som undertegner i 
egenskap av prokurist skal i henhold til prokuristloven § 3 gjøre en tilføyelse når 
vedkommende tegner firmaet som viser prokuraforholdet, det vil si at underskriften må 
ledsages av betegnelsen per prokura, p.p. eller lignende forkortelse. 
 
Det er styret som skal gi prokura. Enten kan prokuristen være registrert i foretaktsregisteret 
eller ved et styrevedtak i en sak som gir en navngitt ansatt i Vestre Viken prokura.  En 
prokura kan ikke videredelegeres. 
 

Administrerende direktør vurderinger 
Endret fullmakt for byggprosjekter og anskaffelse av utstyr 
Fullmakten innebærer at administrerende direktør kan fordele styrets vedtatte 
investeringsrammer på enkeltprosjekter for inntil 20 millioner kroner for utstyrsanskaffelser. 
Alle anskaffelser som er gjort med bruk av finansiell leie skal godkjennes av Helse Sør-Øst. 
Administrerende direktør gis også fullmakt til å fordele inntil 50 millioner kroner for 
investeringer til konkrete byggprosjekt innenfor styrets vedtatte investeringsbudsjett. Styret 
blir orientert månedlig om status for investeringer i virksomhetsrapporteringen. 
 
Delegert prokurarett til viseadministrerende direktør i Vestre Viken fremmer hensiktsmessig 
daglig ledelse av foretaket.  
 
Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken 
Styret er øverste myndighet i Vestre Viken med det alminnelige ansvar for forvaltning av 
helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeledd til foretakets 
administrasjon, og har et direkte ansvar for at foretaket er organisert slik at det fungerer 
hensiktsmessig. Herunder at Vestre Viken har en formålstjenlig og helhetlig 
fullmaktsstruktur. Fullmakter delegert fra styret til administrerende direktør er samlet i 
vedlagte dokument Administrerende direktørs fullmakter. Se også vedlagte instruks for 
administrerende direktør. 
 
Administrerende direktør kan delegere fullmakter innenfor sitt myndighetsområde til ansatte i 
foretaket. Dette er gjort gjennom dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken. 
Opprinnelig dokument i Vestre Viken for intern delegering Fullmaktsstruktur i Vestre Viken 
ble revidert av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i forbindelse med virksomhetsrevisjonen i 
Vestre Viken i 2014. Styret ble orientert i sak 038/2015 i vedlegg 1 om handlingsplan for 
revisjonens anbefalinger.    
 
Funn og anbefalinger i konsernrevisjonsrapport 05/2014 
Det ble gjort funn i forhold til følgende kriterium på fullmaktsområdet: 

• Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med 
retningslinjer fra det regionale helseforetaket.  
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På bakgrunn av funnet knyttet til konsernrevisjonens gjennomgang av fullmakter til Vestre 
Viken, ga konsernrevisjonen følgende anbefalinger på virksomhetsområdet: 

– Foretaket gjennomgår fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og 
samstemmer med øvrige prosedyrer innenfor fullmaktsområdene for å sikre helhet og at 
fullmaktene dekker foretakets behov. 

– Foretaket utvikler forvaltningen av fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med 
tilhørende tilgangsstyring til aktuelle system. 

 
Det arbeides videre i 2016 med å samstemme øvrige prosedyrer opp mot revidert 
fullmaktsdokument for intern delegasjon i Vestre Viken, samt å utvikle forvaltningen av 
fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med tilhørende tilgangsstyring til aktuelle 
system. 
 
Mål for fullmaktsområdet i Oppdrag og bestilling i 2015 
I Oppdrag og Bestilling 2015 for Vestre Viken er det fastsatt følgende mål: 

1. Vestre Viken skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale 
retningslinjene og tilpasset foretakets behov. 

2. Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning 
av fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av 
fullmakter. 

3. Fullmakter som går utover de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal 
begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene. 

4. Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse. 
5. Fullmaktshavere skal være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings 

ansvarsområde. 
 
I Oppdrag og bestiller 2015 settes krav til fullmakter i foretaket. Ved gjennomgang i denne 
styresaken har Vestre Viken måloppnåelse for punktene 1 til og med 4. Implementering av 
revidert fullmaktsdokument skal være gjennomført 30. mai 2016, og fullmaktshavere skal da 
ha vært gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. Det legges opp til at 
fullmaktene distribueres lederne gjennom fastsettelse av driftsavtaler for 2016. 
 
Formålet med en helhetlig fullmaktsstruktur er å legge til rette for effektiv ledelse, styring, 
myndighetsutøvelse og saksbehandling i organisasjonen og samtidig underbygge god intern 
kontroll og et lavt risikonivå. Utfordringen er å finne det riktige balansepunktet mellom disse 
hensynene. 
 
Førende for de internt delegerte fullmaktene i Vestre Viken er forståelsen av at i en stor 
virksomhet ligger de beste forutsetningene for å gjøre effektive beslutninger, der hvor 
arbeidsoppgavene utføres. Administrerende direktør har delegert fullmaktene slik at ledere på 
alle nivå har beslutningsmyndighet og handlefrihet til å ivareta sine oppgaver innenfor sitt 
ansvarsområde. 
 
Organisasjonen i Vestre Viken er basert på enhetlig og helhetlig ledelse. Ledere har ansvar for 
den daglige ledelsen av sin organisasjonsenhet og de oppgaver, ressurser og myndighet som 
tilligger den. På alle nivå har alle ansatte i foretaket bare en overordnet leder. Ledere 
rapporterer og står ansvarlig overfor sin overordnede leder. Myndighet fra topp til bunn i 
organisasjonen følger en definert ansvars- og myndighetslinje – styringslinjen. 
 
I styringen av en stor virksomhet som Vestre Viken vil det på noen områder måtte være mer 
sentralisert fullmakter. Dette er typisk på områder med behov for helhetlig styring, 
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forutsigbarhet, ensartet praksis og fordeling av fellesressurser. Her må 
beslutningsmyndigheten være mer sentralisert. Fullmakter som er sentralisert til nivå to vil 
være bierverv, gaver/donasjoner og det å beslutte ny stilling. Det å beslutte ny legestilling er 
tillagt administrerende direktør. 
 
Fullmaktene er gitt til alle ledere individuelt gjennom deres driftsavtaler og generelt gjennom 
den vedlagte reviderte prosedyren Delegerte fullmakter i Vestre Viken og er inndelt i 
overordnede juridiske fullmakter, økonomiske fullmakter, innkjøpsfullmakter og 
personalfullmakter. 
 
De generelle lederfullmaktene er gitt til alle ledere og synliggjør alle lederes ansvar og 
myndighet, og er differensiert etter ledernivå. Helseforetaket har inntil 4 (5) 
organisasjonsnivåer. Alle foretakets ansatte og ressurser skal bidra til å løse de mange og ofte 
sammensatte oppgavene. Dette krever god ledelse i hele helseforetaket. Det er en oppgave 
som må løses i fellesskap. Administrerende direktør har som daglig leder det øverste ansvaret, 
men den daglige ledelsen i Vestre Viken er den samlede innsatsen fra alle lederne. 
 
Fullmakter i helseforetaket 
Helseforetaket Vestre Viken er en egen juridisk person, med ansvar, rettigheter og plikter. 
Helseforetaket har tre lovpålagte styringsorganer: foretaksmøtet, styret og administrerende 
direktør. Ansvarsforholdet dem imellom er regulert i helseforetaksloven og i vedtektene for 
foretaket. Ansvar og myndighet er også regulert ved at foretaksmøtet har vedtatt instrukser 
om at visse avgjørelser skal gjøres etter godkjenning i det regionale helseforetaket Helse Sør-
Øst RHF. Videre har styret laget en instruks for sitt arbeid og en instruks for administrerende 
direktør. Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken er tilpasset disse føringene. 
 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en generell fullmaktsmatrise som en forpliktende 
retningslinje for helseforetakene i foretaksgruppen. Avvik fra gjeldende retningslinjer skal 
begrunnes, jamfør anbefalinger i konsernrevisjonens rapport 5/2014. Administrerende 
direktør kan fravike beløpsgrenser og nivå utfra hensynet til hensiktsmessig daglig drift. Av 
vedlagte dokument Delegerte fullmakter i Vestre Viken fremgår det hvor det er avvik, og disse 
er begrunnet. 
 
Fullmaktsstrukturen er bygget opp med det utgangspunktet at ledere på samme nivå i 
foretaket har samme generelle fullmakter. Lederfullmaktene i Vestre Viken følger av det 
helhetlige lederansvaret, eksempelvis arbeidsgiveransvaret, ansvar for effektiv drift og 
produksjon, ansvar for forsvarlig drift (systemansvaret), økonomiansvar osv. Det vil si at alle 
ledere på samme ledernivå har behov for de samme fullmaktene. Vestre Viken er en stor 
virksomhet og det kreves en viss grad av standardisering for å få en funksjonell og oversiktlig 
fullmaktsstruktur. For de fullmaktene som reguleres av beløpsgrenser gis felles beløpsgrense 
for alle ledere på samme nivå. 
 
En ensartet struktur bidrar til å gjøre lederfullmaktene oversiktlige og tilgjengelige samtidig 
som det gir grunnlag for å administrere og følge opp fullmaktene i helseforetakets IT-
systemer. 
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Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

Tilgjengelighet 
Fullmaktene er gitt i fullmaktsinstruksen Delegerte fullmakter i Vestre Viken, og omtaler 
fullmaktsystemet, strukturen og fullmaktene på de fire fullmaktsområdene: Overordnede 
juridiske fullmakter, innkjøpsfullmakter, økonomifullmakter og HR-fullmakter.  
 
For å lette tilgjengeligheten er fullmaktene også fremstilt i tabellform som en 
fullmaktsmatrise. Dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken blir å finne i e-håndboken, 
på lederknappen på intranettet og i arkivsystemet. Kursing i fullmakter blir en del av 
lederopplæringen. Det er også mulig å kontakte en ressursgruppe for ledere som har spørsmål. 
 
System for administrasjon av fullmaktene 
Endringer i fullmaktsmatrisen vedtas av administrerende direktør. Fullmaktsmatrisen er 
administrerende direktørs instruks for ledelse i Vestre Viken. Justeringer og enkeltendringer 
vedtas fortløpende når behovet oppstår. Juridisk seksjon i Vestre Viken er eier av instruksen 
og koordinerer arbeidet med oppdatering.  
 
Overholdelse av fullmaktene 
Fullmaktene er forpliktende. Overholdelse følges opp både via en automatisert systemkontroll 
og gjennom manuelle kontroller/revisjoner. Overtredelse av fullmakt vil kunne få 
arbeidsrettslige følger.  
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Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
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Viser til vedlegg 1 
 

2. Årsrapport 2017 Pasientombudet i Oslo og Akershus 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Notat: Risikovurderinger og ensengsrom  
Viser til vedlegg 3  
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Viser til vedlegg 4 
 

5. Referat fra Brukerutvalget 16. april 
Viser til vedlegg 5  
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Administrerende direktørs vurderinger  
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar sakene til orientering. 
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mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/


1 

  



2 

Vi mottok 1172 

henvendelser i 2017 – en 
økning på 14% fra 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de 847 klagene vi mottok, 
ble 48% løst med informasjon 
og veiledning. Vi hadde 
muntlig dialog og møter med 
tjenestesteder i 15% av 
sakene.  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 
Ombudets rolle  
Jobben vår er å ikke være politiker. Vi vedtar 
ikke rettigheter eller plikter. Vi har ingen 
beslutningsmyndighet, og vi gjør heller ingen 
andre sin jobb. MEN vi følger med på om 
Stortingets vedtak på helse- og 
omsorgsområdet blir fulgt, om de har den 
effekten for pasienter og brukere som 
politikerne ønsker, eller om det bør vedtas 
endringer.   
 
Ombudets viktigste redskap er å være fri og 
uavhengig. Vi fyller vakumet mellom politikk 
og forvaltning med gode råd ut fra de pasient 
– og brukererfaringene vi får kunnskap om.  
 
Vi gir støtte og råd. Vi hjelper de som trenger 
det, og vi er der når pasienter, brukere og 
pårørende har mistet tillitten til 
helsetjenesten eller er usikre på hvilke 
rettigheter de har. Ikke minst bidrar vi til at 
sykehus og kommuner forbedrer seg. Vi er 
ikke en erstatning for dyktige politikere, men 
politikere kan heller ikke erstatte dyktige 
ombud.  
 

 

Vi har gjennomført nærmere   
70 foredrag, undervisninger, 
stands og presentasjoner  

40% er klager på kommunale 
tjenester – 60% på 
spesialisthelsetjenesten  

 

Det klages på brudd på 
pasient- og brukerrettigheter - 
29%, kvaliteten på tjenestene 
og helsehjelpen - 53% og 
systemsvikt - 18 % 

 

Vi mottok ca 2 000 brev eller 
e-poster til 2017. Vi sendte ca 
1 500 brev eller e-poster. 

 

I 54 av sakene vi bistod i ble 
det konstatert feil/svikt ved 
helsetjenesten eller brudd på 
forsvarlighetskravet 

33% av klagene handlet om 
feil, svikt eller skade ved 
behandlingen, eller 
forsinkelser og feil ved 
diagnostiseringen  

Pasient- og brukerombudenes 

felles strategiske mål 2017-2021                                 

 Kjent og tilgjengelig 

 Bidra til økt kvalitet og 

pasientsikkerhet 

 Ubyråkratisk og effektiv 
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Forord  

Tillitt er bærebjelken og nerven i alle møter mellom pasienter, brukere og helsetjenesten. Det må jobbes for 

å få den, opprettholde den, og ikke minst gjenopprette den dersom den er tapt.  Når tillitten er brutt blir 

kommunikasjonen vanskelig, informasjon filtreres gjennom negative briller og bekymringene og uroen øker 

i takt med at følelsen av trygghet synker.  

Status for tillitt må derfor bli et sjekkpunkt flere steder i pasientforløpet for å forsikre seg om at den fortsatt 

er til stede. Ombudet kan komme inn før tillitten er etablert eller etter at den svekket.  Dette kjennetegner  

mange av henvendelsene til vårt kontor hvert år. Noen pasienter er rause og tålmodige uansett.  Andre er 

forutinntatte, negative og mistenksomme fra første dag. Felles for de fleste er bekymring for egen helse. 

Alle typer pasienter må derfor få anledning til å si hva de mener er nødvendig for å etablere og 

opprettholde tillitt, og det må skje på deres premisser og med deres utgangspunkt.  Har vi denne 

tilnærmingen både i dialoger, undersøkelser og rigging av systemene, er vi bedre rustet til å bygge, ivareta 

og gjenopprette tillitt.  Ved vaktskifter, ved mange leger involvert, ved overføring mellom avdelinger, ved 

samhandling med andre sykehus, ved utredning av tjenestebehov i kommunen og tjenesteytingen.  Hvor 

mange ansatte stopper opp og spør: «Har du tillitt til det vi gjør, eller har du tanker eller spørsmål om noe 

annet vi kan gjøre?» Åpenhet og ærlighet fra helsepersonellet er avgjørende for tilliten, selv i en hektisk 

arbeidshverdag. Alle pasienter og brukere bør kunne si: «De har kontroll selv om de har mye å gjøre fordi 

de har informert meg om hvordan de jobber for å kunne ha denne kontrollen». Denne årsmeldingen er 

preget av at tilliten ikke er til stede i tilstrekkelig grad, pasientene føler seg ikke alltid trygge, de er slitne og 

ingen har fortalt hvordan systemet rundt dem fungerer.  

Vi har lagt bak oss et hektisk år ved ombudskontoret. Mange henvendelser, juridisk kompliserte 

problemstillinger, fortvilte pasienter og brukere, oppgitte og sinte pårørende, mange undervisningsoppdrag 

og møter med spennende mennesker. Vi er heldige som har et godt og åpent samarbeid med helseforetak 

og kommuner.   Dette er en effektiv arbeidsform som kommer pasienter og brukere til gode gjennom raske 

svar og løsninger. Vi møter ansatte og ledere som er opptatt av å bli bedre i møtet med pasienter og 

brukere, og vi ser at problemområder vi har presentert tidligere, nå er mindre utfordrende.  Det er færre 

som kontakter oss fordi de har falt og skadet seg under innleggelse, nesten ingen tar kontakt fordi de ikke 

får helsehjelp for spiseforstyrrelser, færre får avslag ved DPS, færre klager gjelder trykksår, fastvakt og 

tilsyn med forvirrede pasienter, og færre klager over manglende tildeling av sykehjemsplass eller kvaliteten 

ved institusjonene. Sommerferien ble også avviklet med langt færre misfornøyde pasienter enn tidligere!  

Det er gledelig at vår gjentagende anbefaling om interne hendelsesanalyser er tatt i bruk i flere 

sykehusavdelinger. Vi er ekstra stolte og fornøyd med e-læringsprogrammet vi har utarbeidet i samarbeid 

med Vestre Viken HF.  Det er nå mulig å få lett tilgang til informasjon om ombudsordningen og våre 

arbeidsmetoder. Dette handler om å bygge tillit, jobbe mer effektivt, nå ut til flest mulig og bruke den 

teknologien som er tilgjengelig.  

 

 

 

 

 

Drammen,  15.februar 2018 

 

Anne-Lene Egeland Arnesen 
Pasient- og brukerombud i Buskerud 
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Spesialisthelsetjenesten – 
somatikk  

Behandlingsskader  

Også i 2017 er det flest henvendelser til ombudet i 
etterkant av feil eller skader pasientene har opplevd. 
Spennet i disse sakene er stort; alt fra infeksjoner 
etter inngrep, feilmedisinering, feil metodikk, 

manglende billeddiagnostisering, manglende 
prøvetaking, komplikasjoner etter kirurgiske inngrep, 
eller mangelfullt grunnlag for operasjon.  Det er 
imidlertid så stor variasjon i sakene at vi ikke ser 
likhetstrekk eller gjennomgående avvik på 
systemnivå. Vi må likevel alltid huske at hver sak er 

en for mye for de pasientene som rammes.  

Anbefaling  

Avgjørelser fra tilsynsmyndighet og Norsk 
pasientskadeerstatning må gjennomgås internt for å 
analysere årsaken til hendelsen, og for å se om dette kan få 
betydning for andre pasienter og situasjoner på tvers av 
seksjoner, avdelinger og sykehus.  

 

Forsinket diagnostisering  

Det har vært en økning i antall henvendelser fra 
pasienter som opplevde forsinkelser i diagnostisering 
av alvorlige sykdommer. Det kan dreie seg om 
forsinkelser på få timer opptil flere år. For mange ble 

det da for sent å sette inn tiltak som kunne ha 
terapeutisk effekt.  Flere hendelser medførte 
betydelig prognosetap eller forverring av tilstanden. 
Årsaken til forsinket diagnostisering er som regel at 
funn er oversett eller tolket feil.  God praksis er ikke 
fulgt, eller pasientens beskrivelse og bekymring er 

ikke tatt på alvor eller er bagatellisert. Det er svikt 
både i de offentlige sykehusene og de private 
instituttene. Mange pasienter og pårørende føler de 
har skyld i situasjonen fordi de ikke har presset på 
mer, byttet lege eller insistert på mer utredning og 
flere undersøkelser.   

 

Eksempel 

*Det ble ikke avdekket at pasienten hadde tarmslyng og 
blødning fra magesekken etter operasjon for 
tykktarmskreft. Pasienten ble funnet død på toalettet på 
sykehuset. Han hadde mange alarmtegn som indikerte at 
noe var alvorlig galt, men dette ble ikke fanget opp. Norsk 
pasientskadeerstatning konkluderer med at pasienten mest 
sannsynlig ville overlevd dersom det hadde vært tatt tak i 
pasientens forverrede tilstand og igangsatt behandling. 

*En pasient ble ikke fulgt opp med nødvendige og riktige 
undersøkelser etter antatt magesår.  Senere ble det 

avdekket alvorlig kreft i magen med spredning. Norsk 
pasientskadeerstatning konkluderer med at han ville levd i 
mange år dersom korrekt diagnostisering var gjennomført.  
Nå mottar han kun livsforlengende behandling og har kort 
tid igjen å leve.  

*En pasient fikk konstatert lungekreft etter å ha tatt 
kontakt med lege på grunn av smerter og en rekke 
symptomer. Da hun fikk diagnosen fikk hun beskjed om at 

de så tydelige forandringer på CT bildene som var tatt av 
lungene to år tidligere. Hun hadde gått til regelmessige 
kontroller ved sykehuset etter tidligere kreftdiagnose uten 
at funn på bildene var fulgt opp.   

Anbefaling  

Alle billedundersøkelser bør dobbeltgranskes 
(kontrasigneres) for å kvalitetssikre beskrivelser. Dette bør 
være fast rutine også når primærgransker er radiolog. 
Pasientenes egne bekymringer rundt egen helsetilstand og 

forslag til undersøkelser og behandlinger, må tas på større 
alvor.  

 

Pasientsikkerhet     

Pasientsikkerhet er grunnleggende i all undersøkelse 
og behandling. Det handler om trygg og forsvarlig 
helsehjelp under hele pasientforløpet.  
Pasientsikkerhet er knyttet både til system, 

kompetanse, personell, arbeidsmiljø, 
arbeidstidsordninger, teknisk utstyr, prosedyrer og 
generell internkontroll. Avviksmeldingene skal sikre 
kontroll og forbedring.  Vi stiller spørsmål ved om 
dette kontroll- og forbedringssystemet fungerer som 
det skal når 70% av sakene hvor Norsk 

pasientskadeerstatning konkluderer med svikt i 

behandlingen eller diagnostiseringen, ikke er 
registrert som avvik i de interne systemene på 
sykehusene.  

Mange pårørende sitter også igjen med en klar 

oppfatning av at det er deres fortjeneste at utfallet 
ikke ble fatalt. Tankene rundt dette preger mange,  
og de stiller spørsmål ved hva som hadde skjedd 
dersom de ikke hadde motsatt seg beslutninger, 
insistert på innleggelse eller undersøkelse, eller 
nektet å etterkomme beskjeder som viste seg å være 
feil. 

Det er også en fare for godt pasientsikkerhetsarbeid 

når involvert helsepersonell eller ledelse forsøker å 
«pynte brura» . Noen ganger blir dette avslørt av 
andre dyktige fagpersoner eller sakkyndige, men vi 

frykter også at noen lykkes med denne strategien, og 
unngår korrigering eller kritikk av eget arbeid.    

Eksempel 

*En lege fikk advarsel fordi han ikke undersøkte barnet som 
var til konsultasjon godt nok. Det var både kritikkverdig og i 
strid med faglige retningslinjer at det ikke ble gjennomført 
en mer omfattende klinisk undersøkelse, spesielt når barnet 
hadde blod i bleieområdet og kraftig diaré.  I forklaringen 
fra legen mente han i ettertid at han hadde foretatt de  
nødvendige undersøkelser, men dette var ikke i samsvar 
med journalen hvor det verken var beskrevet positive eller 
negative funn som støttet opp om legens påstand.   Statens 
helsetilsyn festet derfor ikke lit til legens forklaring om 
hendelsesforløpet. 

 



6 

Anbefaling  

Melde- og avvikssystemene må evalueres. Det må 

fokuseres på mer målrettet opplæring knyttet til melde- og 
varslingsplikten, og regelverket må forenkles. Det må 
unngås at involvert helsepersonell og nærmeste leders 
vurdering av påregnelig risiko for inntruffet hendelse, blir 
bestemmende for om det skal skrives avvik eller ikke.  
Evaluering og vurdering av eget arbeid er alltid fornuftig, 
men ikke nødvendigvis riktig i et overordnet 
pasientsikkerhetsperspektiv. 

 

For liten respekt for 

pasientrettighetene  

De fleste pasientrettighetene ble vedtatt allerede i 
1999 og det er hvert år stort politisk fokus på den 
enkelte pasients lovfestede rettigheter.  Likevel er 

det brudd på disse hvert år.  Vi bidrar inn i 
undervisning av ansatte og pasienter, men likevel 
virker det som om dette er hull det er umulig å tette, 
både når det gjelder kunnskap og etterlevelse. 

Spesielt turnuslegene har liten kunnskap om de 
juridiske aspektene i en pasientbehandling.  De 
forstår ikke hvilke hensyn som ligger bak lovgivers 
beslutninger på helserettesområdet, men mener det 
medisinske fagfeltet trumfer det juridiske dersom 

sistnevnte ikke passer inn eller skaper praktiske 
utfordringer.  Dette er mye av forklaringen på 
hvorfor de strenge reglene om personvern ikke 
respekteres.  

Enda vanskeligere er det når nye rettigheter skal 
implementeres og praktiseres.  Det er svært få- om 
noen - andre rettsområder der de som er pålagt en 
plikt fra lovgiver, kan utsette iverksetting og 
gjennomføring flere år etter at bestemmelsen er 
trådt i kraft. Ansvaret ligger både hos ledelsen og det 
enkelte helsepersonell.  

 

Eksempel 

*En pasient meddeler oss at overlegen ved avdelingen ikke 
hadde hørt om retten til kontaktlege og svart følgende:  
«nå er det jo sånn hos oss at ingen får kontaktlege».  En 
annen svarte at det i tilfelle måtte være den legen som til 
enhver tid var på vakt som ble kalt kontaktlege, alternativt 
ble det opprettet en kontaktlege ved utskrivning fra 
sykehuset.  Ingen var kjent med at helseforetaket hadde 
rutiner for etablering av kontaktlege.  

 

 

 

Anbefaling  

Rutiner må implementeres, de må brukes og det må følges 

med på hvor mange pasienter som for eksempel får 
kontaktlege og når dette blir tildelt i pasientforløpet. 

Logistikken svikter  

Dette er dessverre en gjenganger – spesielt ved de 
større sykehusene.  Når flere elementer henger 
sammen og er en forutsetning for videre behandling, 
er det også sykehusets plikt å sørge for at denne 
kjeden er logisk og enklest mulig for pasienten.  

Det gjennomføres for eksempel konsultasjoner der 
formålet er gjennomgang av prøvesvarene.  Når 
pasienten kommer til time er ikke svaret klart. Legen 
har ikke sjekket dette før konsultasjonen og ingen 
har gitt beskjed til pasienten.  Dette er feil bruk av 
både legeressurser og ikke minst pasientens tid i 

tillegg til at det er kostnadskrevende med 
unødvendige egenandeler og reiseutgifter. Vi se 
spesielt store utfordringer når sykehusene i Oslo- 
området er involvert i utredningen eller 
behandlingen.  

Eksempel 

*Fylkesmannen konkluderte i en sak med at følgende 
faktorer har bidratt til svikt i pasientoppfølgingen: 
«Mangelfull koordinering av røntgenundersøkelser og timer 
ved poliklinikk, mangler i forbindelse med formidling av 
prøvesvar fra røntgenavdeling samt oppfølging av 
prøvesvar hos henvisende lege, og manglende 
implementering av retningslinjer»  CT påviste funn av 
tumor i en ene nyren, men radiolog informerte ikke spesielt 
om dette utover det som stod i beskrivelsen. Svaret forelå 
ikke da pasienten hadde time på poliklinikken og legen 
fanget ikke opp prøvesvaret da det forelå en uke etter 
konsultasjonen.  

*Radiumhospitalet hadde bestilt vevsprøve av 
lokalsykehuset før overføring til dem.  Da pasienten ankom 
Oslo var dette ennå ikke gjennomført. Hun var også så 
underernært og med nedsatt almenntilstand at det nå ikke 
var mulig å ta de prøvene som var nødvendig.  

*Fylkesmannen fant i en sak at det var brudd på 
forsvarlighetskravet at sykepleier ikke formidlet informasjon 
til utskrivende lege om at pasienten hadde hostet mye blod 
i løpet av dagen.  Både utskriving og oppstart av 
blodfortynnende kunne vært utsatt dersom legen hadde 
kjent til dette. Pasienten døde hjemme samme dag av 
blødning. Kommunikasjonssvikten utgjorde avvik fra god 
praksis.  

 

Pleie og omsorg er også helsehjelp  

Vi erfarer at det er vanskelig å få sykehusene til å 
vurdere de pleiefaglige sidene i saker hvor det også 
er stilt spørsmål ved de medisinskfaglige 
vurderingene.  Det er heller ikke mye fokus på dette 
i de store tilsynssakene.  Det betyr at viktige sider 

ved helsehjelpen som ernæring, stell, medisinering, 
eliminasjon og generell omsorg og ivaretakelse, 
sjelden blir vurdert av tilsynsmyndigheten.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39-_Y2P7UAhUkJJoKHeJUAWcQjRwIBw&url=http://www.kurbadet.no/Pasienter/Pasientrettigheter&psig=AFQjCNFOnnQBcibWGSc7T4e9zpO4TDUotw&ust=1499775322366952
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Eksempel 

*Pårørende opplever ikke å bli tatt på alvor når de 
etterlyser mer fokus på pasientens ernæringssituasjon. Det 
er notert i journalen at dette vil bli formidlet videre, men 
ingen videre notater som viser at dette faktisk er gjort. Han 
får parental næring (direkte i blodomløpet) først en måned 
etter innleggelse og da etter et vekttap på 6 kg den siste 
uken.  Fylkesmannen uttaler at det å gi adekvat næring til 
pasienter på sykehus og unngå underernæring er av 
avgjørende betydning for pasienter som behandles for kreft 
eler infeksjoner. Det ble konkludert med at pasienten ikke 
ble fulgt opp i tråd med god praksis og at avviket var så 
stort at det er brudd på kravet til forsvarlig behandling.  

*En pasient ringer på klokken for å få hjelp til å komme på 

do. En pleier kom med bekken som hun satte fra seg og 
forsvant ut igjen. Pasienten greide ikke å vente lenger, og 
gjorde på seg i sengen. Hun fikk beskjed om ikke å 
bekymre seg, likevel tok det over en time før noen kom for 
å vaske og stelle henne. Pårørende erfarer også at det tar 
inntil 3 timer fra hun spør om hjelp til å bli snudd i sengen 
til dette faktisk blir gjort.  

*En pasient får beskjed om at han må vaske toalettet selv 
etter bruk fordi han ligger på isolat men må dele toalett 
med andre pasienter.  

*Mannen skulle faste før undersøkelsen neste morgen. Da 
kona kommer sitter mannen og spiser frokost. Sykepleier 
har ikke hørt noe om fasting, men hun undersøker nærmere 
og finner ut at han ikke skal spise. Hun synes situasjonen er 
så pinlig at hun ber kona gå inn og ta fra ham maten. 

Anbefaling  

Vi etterlyser fokus og anerkjennelse av det viktige 
pleiefaglige arbeidet, både i det interne kvalitetsarbeidet og 
ikke minst i Fylkesmannens hendelsesbaserte tilsyn.   

 

Vurdering av henvisninger  

Ombudet er bekymret for om de faglige 
vurderingsveilederne blir fulgt når 
spesialisthelsetjenesten vurderer om en pasient har 
rett til helsehjelp på spesialistnivå eller ikke.  

Eksempel 

*Henvisningen ble avslått av sykehuset med den 
begrunnelse at de nå ikke hadde kapasitet til å ta inn flere 
pasienter og de anbefalte fastlegen å sende ny henvisning 
til høsten.  

*En pasient fikk avslag fordi spesialisthelsetjenesten mente 
spiseforstyrrelsen nå var blitt kronisk og dermed ikke kunne 
behandles.  Pasienten var tidligere vurdert å ha rett til 
behandling for samme tilstand, men med beskjed om at 
behandling først kunne igangsettes når hun var blitt rusfri.  
Etter gjennomført rusbehandling ble hun likevel nektet 
helsehjelp.   

Kontroll på kontrollpasientene 

Den store innsatsen som rettes mot fristbrudd og 
ventelister gjør at mange pasienter opplever å vente 

for lenge til kontroller. Det er noen steder lite system 
eller oversikt over disse pasientene og deres 
individuelle behov.  Noen ganger får vi forklart at det 
er medisinskfaglig forsvarlig for en pasient å vente så 

lenge som de gjør. Vi stiller da spørsmål ved hvorfor 
et annet tidspunkt for kontroll er formidlet til 
pasienten fra ansvarlig lege, og hvorfor pasienten 
ikke holdes løpende orientert om endringer?  Når vi 
er bekymret for denne pasientgruppen også i 2017, 
er det fordi vi ser at det ikke alltid er kontroll på de 

pasientene som faktisk må ha kontroller på angitte 
tidspunkt.  Disse pasientene blir lett en 
salderingspost, og det følges ikke alltid med på 
hvilke kontrollpasienter som faktisk må prioriteres 
uavhengig av kapasitet.   

 

Eksempel 

*Pasienten gikk på svært viktige medisiner, og ansvarlig 
lege ga uttrykkelig beskjed om ny konsultasjon etter 6 
måneder. Pasienten ventet på innkalling, men tok selv 
kontakt etter halvannet år.  Hun fikk da beskjed om at det 
ikke var ledige timer før mange måneder fram i tid. Da vi 
tok kontakt med ansvarlig lege var svaret at pasienten 
måtte inn nå, og det ble satt opp time umiddelbart.  

*En pasient skal ha årlige kontroller ved urologisk avdeling 
etter å ha hatt blærekreft. Hun får ingen automatisk 
innkalling som avtalt. Hun må ringe og mase og presse på 
for å få time, og ofte blir timen kraftig forskjøvet. Hun 
opplever det som uverdig å måtte mase for å få time, og 
hun er også redd hun skal glemme å følge opp dette selv og 
lurer på hvor lenge sykehuset da hadde oversett henne.  

 

Dårlige kommunikasjonslinjer  

Vi blir kontaktet av mange pårørende og pasienter 
som sliter og strever og bruker mye tid på å få svar 
på spørsmål, informasjon om medisinske 
vurderinger, videre pasientforløp og årsaker til 
utsettelser. I tillegg har de behov for å formidle  

bekymring, frykt og tidligere behandlingserfaringer.   

Kommunikasjon handler også om mot til å fortelle at 
det ikke er mer å gjøre.  Noen pasienter opplever at 
de på feil grunnlag får et håp om behandling selv om 
alle involverte vet at det ikke er tilfelle. Pasienten 

sendes mellom ulike avdelinger og sykehus for det 
som kan være nytteløse undersøkelser og 

konsultasjoner, men der ingen vil gi den endelige 
negative beskjeden.  

Og hva er egentlig en turnuslege og LIS lege? Mange 
pasienter har en frykt for å møte det de kaller «lege 

https://pixabay.com/en/cure-food-healthcare-healthy-3018621/
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under opplæring». De har en oppfatning av at dette 
er en lege med liten kompetanse og som utgjør en 
fare for pasientsikkerheten.  Mange pasienter er 
direkte forurettet fordi de ikke er blitt undersøkt eller 

behandlet av en overlege, og dette preger videre 
samarbeidsklima, tillitt og kommunikasjon.    

 

Eksempel 

*«Når vi (pårørende) flere ganger ba om å få snakke med 
en lege, fikk vi beskjed om å ta det under legevisitten. Da 
legevisitten gikk, kom de ikke innom oss. Da vi insisterte på  
at legen måtte komme innom på visitten, fikk vi beskjed om 
først å redegjøre for hva vi hadde tenkt å spørre om.  Da vi 
til slutt fikk snakke med lege var han mer opptatt av å 
fortelle hvor mange pasienter som var innlagt og at 
avdelingen var overfylt.  De andre legene vi forsøkte å 
komme i kontakt med under innleggelsen svarte ofte at 
dette ikke var deres pasient» 

*«Vi sa at pasienten hadde smerter og fikk da to Paracet i 
hånden som vi kunne gi ham. Verken leger eller sykepleiere 
hadde fått med seg at pasienten faktisk ikke kunne svelge» 

*Legen rekvirerte en bestemt prøvetaking ved sykehuset. 
Da pasienten kom til oppsatt time fikk han beskjed om at 
den type undersøkelser ikke ble utført ved det aktuelle 
sykehuset.  

Anbefaling  

Det bør lages informasjonsmateriell – gjerne elektronisk - 
som beskriver informasjons- og kommunikasjonslinjene 
under en innleggelse. Beskjeder som gis må formidles 
videre eller avklares der og da.  Det må gis informasjon om 
hvem pasientene skal kontakte om de lurer på noe, og en 
utsjekk tilbake til pasienten om at beskjeder og spørsmål er 
registrert og håndtert. Dette må systematiseres og 
automatiseres slik at det ikke er personavhengig som i dag. 

De ulike stillingsbetegnelsene og innholdet i disse bør  
beskrives og gjøres tilgjengelige for publikum. 

Pasient og pårørende må informeres om hvordan det tenkes 
og jobbes i forhold til mulige differensialdiagnoser som en 

del av den samlede utredningen.   

Journalen som tidstyv og 
sikkerhetsrisiko 

Vi innhenter mange journaler i løpet av året. Enten 
fordi pasientene ikke orker, ikke forstår hva som står 
der eller fordi vi trenger opplysningene i vårt arbeid.  
Det som preger journalene er et enormt omfang og 

mye «klipp og lim». Et så voldsomt 
dokumentasjonsomfang er det vanskelig å finne fram 
i.  

I Rundskriv 1-4/2017 er det presisert at journalen 

har følgende hovedformål: 

1. Et arbeidsredskap for helsepersonell som yter 
helsehjelp 

2. En oversikt over funn, vurderinger og 
planlagt eller gjennomført behandling til hjelp 

for helsepersonell som skal videreføre 
helsehjelpen 

3. En kilde til informasjon for pasienten for å 
forstå egen helsetilstand og de 
behandlingstilbud som er gitt eller 
gjennomført.  

4. Er av stor bevismessig betydning i 

forbindelse med eventuelle tilsynssaker og 
erstatningssaker for feilbehandlinger eller 
lignende.   
 

Eksempel 

*En feil diabetesdiagnose var ikke rettet tydelig nok i 
journalen. Ved overføring til Rikshospitalet to år senere for 
annen tilstand, fikk han diabetesmedisin i flere dager før 
han selv oppdaget dette og måtte ta tak overfor begge 
sykehusene for å få dette rettet igjen. Det ble ikke stilt 
spørsmål eller foretatt undersøkelser før de igangsatte 
medisineringen.  

Anbefaling  

Det bør utarbeides nye  maler for journalføring som gjør det 
enkelt for helsepersonell og andre å finne fram raskt og 
enkelt til den viktigste informasjonen, og fjerne behovet for 
gjentakelser.  

 

Folkeskikk og omsorg  

Også i 2017 ble vi kontaktet av pårørende og 
pasienter som hadde uheldige opplevelser i møte 
med ansatte ved sykehusene. Det synes dessverre 
som om dette gjelder enkeltpersoner som har 
problemer med å endre adferd i møtet med 
pasientene. Det er også vanskelige saker for 
pasientene å gå videre med da det ofte blir det vi 

kaller «påstand mot påstand». 

Eksempel 

*I forbindelse med et inngrep var pasienten svært 
smertepreget.  Hun ba om bedøvelse men legen etterkom 
ikke dette.  Hun lykkes ikke med det hun skulle utføre, 
bannet og forlot rommet og pasienten uten nærmere 
forklaring.  

*I et svar fra helseforetaket konkluderes det med følgende: 
«Pasientens opplevelse av diskriminerende behandling 
beklages men kan ikke ses dokumentert».  

*Etter å ha hilst på legen for første gang uttaler han: «Du 
har lungekreft med spredning». Pasienten spør hvilke 
prognoser hun har, og får til svar at «vi kan begge dø i 
morgen». Han lurer deretter på hva hun mener om 

cellegiftbehandling. Pasienten spør om hun har noe valg – 
hvorpå legen svarer nei. Fastlegen får ikke dette til å 
stemme og får etter noen runder med sykehuset avkreftet 
at hun har noen form for kreft.  

*En eldre pasient får beskjed fra sykepleier om at dersom 
hun ikke drakk opp ernæringsdrikken i løpet av natten, 
skulle hun dra henne ut av sengen etter bena neste 
morgen.  
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*Pasienten ba om beroligende medisin før 
gastroskopiundersøkelsen. Legen nektet dette. Hun hadde 
ikke tid og skulle rett hjem etter undersøkelsen. Pasienten 
protesterte og legen ropte til henne at kun 1 av 1000 
pasienter fikk beroligende og at hun kunne klage til 
sykehusdirektøren om hun var misfornøyd. Sykepleier 
overtalte pasienten til å prøve uten – hvorpå legen svarte at 
det var nytteløst gjøre et nytt forsøk med en pasient som er 
så negativt innstilt.  

 

Et helseforetak eller et sykehus? 

Vi registrerer økt aksept og forståelse i befolkningen 
for at Vestre Viken er ett helseforetak i vår region. 
Folk forstår at det er ulike spesialiteter ved 
sykehusene og at pasienter må flyttes for bedre 

utnyttelse av kapasitet og kompetanse på tvers av 
sykehusene. Det er jobbet for denne felles 

forståelsen, men likevel erfarer pasientene at 
sykehusene opererer som selvstendige enheter som 
ikke speiler helheten når de overføres mellom 
sykehusene. De opplever ikke sømløse overganger, 

de må igjennom de samme innleggelsesprosedyrene  
hver gang,  informasjonsoverføringen er mangelfull 
og forsinket, og pasientene blir forvirret.  
Helseforetaket har lovet gjennomgang av rutiner for 
å se om pasientene i større grad kan legges inn 
direkte på sengepost uten via akuttmottaket når de 
kommer fra annet sykehus i samme helseforetak.  Vi 

vil følge opp dette framover. 

 

Retten til fritt behandlingsvalg skrus 
av og på.  

Vi har dessverre eksempler på at retten til fritt 
behandlingsvalg settes til side. I flere saker nekter  
sykehusene, å ta imot pasienten som har benyttet 
retten til fritt behandlingsvalg.  Sykehusene oppgir 
følgende begrunnelser: 

 Faglige vurderinger 
 Pasienten har ikke begrunnet sin beslutning 

godt nok 
 Det er kostnadskrevende å ta imot pasienten 
 Det er fullt belegg i avdelingen  

 Pasienten er i en akuttfase 

 Funksjonsfordelingen i regionen er til hinder  

Sykehusene mener da de har hjemmel til å sette 
denne pasientrettigheten til side. Samtidig unnlater 
de å informere om klagerett og igangsette nødvendig 

klagebehandling etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-2. De setter da til side 
både materielle og prosessuelle rettigheter.  

  

Eksempel 

*Et sykehus mente pasienten fikk forsvarlig behandling der 

han var innlagt. Han var derfor best tjent med å bli 
værende der.  Fylkesmannen var ikke enig i dette og slo 
fast at pasientens rett til fritt behandlingsvalg var i behold 
så lenge de snevre unntaksreglene ikke kom til anvendelse.  

*En lege på Ahus skrev følgende til henvisende fastlege: 
«Pasienten bor på Kongsberg og hører ikke til 
opptaksområdet til Ahus. Henvisningen er oversendt Vestre 
Viken HF. Dette til informasjon». 

*Helsedirektoratet har konkludert med at når øyeblikkelig 
hjelp-situasjonen er opphørt og pasienten har behov for 
ytterligere helsehjelp, har pasienten fritt behandlingsvalg. 
Et vurderingstema her er om pasienten har behov for 
intensivmedisin eller intensivovervåkning.  

Anbefaling  

Helseministeren ga i 2017 helseregionene i oppdrag å 
gjennomføre en informasjonskampanje for å øke pasienters 
og helsepersonellets kjennskap til pasientrådgiverne i 
ordningen fritt behandlingsvalg, og nettsiden «Velg 
behandlingssted».  Vi forventer lokale resultater av dette 
arbeidet og samtidig økt bevissthet og kunnskap om 
ordningen internt i helseforetaket slik at både lovforståelse 
og praksis blir korrekt.  

Det må være interne gjennomganger og fokus i alle 
avdelinger på hva som ligger i retten og hensynet bak 
regelverket. Styringssignalene fra ledelsen knyttet til den 
økonomiske driften må være avstemte mot sykehusets 
juridiske forpliktelser.  

 

Ikke lenger rett til helsehjelp  

Vi har fått bekreftet at dersom pasienter avbestiller  
time til konsultasjon på sykehuset tre ganger, mister 

pasienten retten til helsehjelp på spesialistnivå. 
Pasienten strykes fra listene og fastlegen må henvise 
pasienten på nytt. Sykehuset forklarer dette med at 
de da oppfatter at pasienten ikke er tilstrekkelig 
motivert for utredning/behandling, men at pasienten 
aldri strykes fra listene uten at ansvarlig lege tar en 

egen vurdering.  Ombudet har forståelse for 
helseforetakets utfordringer og avvikling av 
ventelister, men mener likevel praksisen ikke er i 
tråd med helserettens bestemmelser om rett til 
helsehjelp. Det kan også være uheldige 

omstendigheter som gjør at pasienten har legitim 
grunn til å utsette timer tre ganger.  Vi vil følge med 

på dette framover.  

Anbefaling  

Vi anbefaler at helseforetaket inntar i sine prosedyrer at 
pasienten ikke kan fratas retten til helsehjelp eller strykes 
fra ventelister uten at det er gjennomført en samtale med  
henviser eller pasient for å avklare situasjonen.  

 

Oppbevaring av verdisaker 

Dette ble satt på dagsorden etter at smykker til en 

død pasient ikke ble funnet. Pårørende fikk flere 
ganger bekreftet at smykkene kunne hentes når hun 

hadde anledning til det, likevel var de ikke å finne da 
hun kom.  Saken viste at prosedyrene helseforetaket 

https://pixabay.com/en/doctor-team-medicine-2568481/
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har utarbeidet, ikke ble fulgt i denne saken, og det er 
nå umulig å fastslå hva som egentlig har skjedd.  Det 
er flere pårørende som har tatt kontakt med oss 
etter dette og fortalt lignende historier. De sier også 

at de synes det er ubehagelig å gå videre med 
saken. For mange har smykker stor affeksjonsverdi, 
og for noen er det ubehagelig å ta smykker og ringer 
av et døende familiemedlem.   

Anbefaling  

Det må bli større bevissthet og kontrollrutiner rundt dette i 
alle avdelinger og alle sengeposter.  De som steller døde 
pasienter må pålegges et ekstra ansvar for at prosedyrene 
for oppbevaring av verdisaker overholdes. Samtidig må 
pasienter og pårørende oppfordres til ikke å ta med seg 
verdifulle eiendeler dersom innleggelsen er planlagt.  

 

Sekundærhenvisningenes 
ørkenvandring  

Alt for mange pasienter bruker tid og ressurser på å 
nøste i henvisningenes vandringer. Noen jobber med 
dette i flere måneder før de gir opp og tar kontakt 
med oss. Vi ser at det sendes henvisninger mellom 

sykehus og avdelinger som aldri kommer fram. 
Pasienten vet ikke hvem som skulle sende hva, hvor 
det skulle sendes eller om det er sendt. 

 

Eksempel 

*«Det er svært belastende for min kreftsyke søster i hennes 
situasjon og være egen koordinator og sørge for at alt blir 
til riktig tid og på riktig måte. Hun hadde time til evaluering 
i august på Radiumhospitalet. Da skulle nye CT bilder vært 
tatt men hun har ennå ikke fått innkalling når 
evalueringstimen nærmer seg. Hun ringer sitt sykehus for å 
etterlyse time. De har ikke mottatt noen henvisning og ber 
henne ringe Radiumhospitalet. Hun gjør det og de kan 
bekrefte at det ikke er sendt noen henvisning. De kan 
imidlertid fortelle at det er nedskrevet at hun skal ta CT av 
lungene. Pasienten ber om å få snakke med legen, men får 
til svar at alle er opptatt hele dagen, sekretær skal gi 
beskjed om at det må sendes henvisning.  Det er nå gått så 
lang tid at Radiumhospitalet neppe rekker å vurdere bildene 
og sette sammen det tverrfaglige teamet som skal vurdere 
videre behandling» 

*Sykehuset skulle sende henvisning videre til 
Radiumhospitalet. Det gikk lang tid uten at pasienten hørte 
noe, og han tok derfor kontakt med Radiumhospitalet. De 
hadde ikke mottatt henvisningen. Han ringte tilbake til 
lokalsykehuset og etter mye frem og tilbake ble det 
bekreftet at de hadde glemt å sende henvisningen.  

Anbefaling  

Dette er en gjenganger de siste årene. Vi fastholder derfor  
tidligere anbefaling: De som sender en henvisning har 

ansvaret for å sikre at den er kommet fram innen rimelig tid 
og at det er rett avdeling som har fått den til vurdering.  

 

Pasientreiser 

I 2017 er det tre problemstillinger som peker seg ut 
på dette feltet:  

1. Drosjer som nekter å ta oppdragene fordi de 

mener avtalene som er inngått med 
helseforetaket gir dem for lite betalt for 
turen. Dette gjør at pasientene mister 
behandlingstimer. 

2. Lang ventetid på sykehuset. 
3. Mange syke pasienter i samme drosje og 

lange omveier for å kjøre alle hjem. 

Det synes som om det er for lite fokus på velferden 
knyttet til transport. Dette er en rett som skal 
leveres og som er svært viktig for pasientene. Vi 
erfarer at mange ikke tør klage men lider seg 

gjennom turene.   

Anbefaling  

Hele administreringen og organiseringen av pasientreiser 
må evalueres. Det må lages standarder og 
kvalitetsindikatorer som rettigheten kan måles opp mot. 
Hva er godt nok og hva er et forsvarlig og verdig tilbud? 
Pasienter som må vente mer enn angitt tid må få en 
kompensasjon for dette eller rett til full refusjon av egne 
utgifter til transport. Det samme gjelder pasienter som 
mister timer til behandling. Her bør det være et tett 
samarbeid med brukerrepresentanter som ofte benytter seg 
av transporttjenesten.  

 

Eldre skrøpelige pasienter    

Vi er bekymret for hvordan eldre med dårlig 
helsetilstand ivaretas når de legges inn på sykehus. 

Ofte er de redde for å be om noe, de har liten 
sykdomsinnsikt og klarer ikke å redegjøre for seg. De 
er forvirret og alt er annerledes enn det de er vant 
til.  Til tross for dette er det ingen fra sykehjemmene 
som er sammen med dem slik vi ofte erfarer at faste 
personal til psykisk utviklingshemmede er.  Vi ser det 
her kan være mangler, både når det gjelder omsorg 

og rutiner.   

 

Eksempel 

*En 94 år gammel mann måtte ligge på båre i sykehusets 
akuttmottak. Han fikk ikke hjelp til å gå på toalettet mens 
han lå og ventet selv om han ikke klarte å forflytte seg uten 
hjelp. 

https://pixabay.com/en/knee-x-ray-medical-anatomy-2253047/
https://pixabay.com/en/care-diagnose-disease-health-3031259/
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*En eldre kvinne var redd for å være til bry selv om hun 
hadde et omfattende pleiebehov.  Da pårørende kom innom 
var det blod og matrester på dynetrekket hennes, 
kateterposen lå på gulvet og det luktet urin fra sengen. 
Maten ble bare satt inn til henne selv om hun ikke kunne 
drikke eller spise selv. 

 

Spesialisthelsetjenesten – 
psykisk helse og rus 

 

Hva defineres som behandling? 

Flere pasienter enn tidligere melder at de kun får 
noen få timers samtale på spesialistnivå for sine 

psykiske lidelser. Mange beskriver at ansvarlig 
behandler ikke har oversikt over innhold og mulig 
effekt av behandlingen.  Dette skaper stor 
frustrasjon hos pasientene, mange mister motet og 

tenker de må leve med plagene sine. Flere pasienter 
etterlyser struktur, informasjon og faglige 
begrunnelser. Det er fra vårt ståsted grunn til å stille 
spørsmål ved om retten til forsvarlig helsehjelp 
faktisk blir innfridd. 

 

Eksempel 

*Spesialisthelsetjenesten mente de etter en klagerunde nå 
hadde lært å avklare med pasienten hva målet med 
samtalene er. Vi stiller spørsmål ved hvorfor dette ikke er 
en naturlig faglig tilnærming i all behandling innen psykisk 
helsevern.  

Anbefaling  

Pasienter som skal ha behandling for psykisk lidelse eller 
rusavhengighet, har krav på informasjon og 
behandlingsplan. Formålet med behandlingen og hvilke 
metoder/ tilnærminger behandler vurderer som aktuelle, og 
ikke minst antatt varighet, må tas inn i planen slik at 
pasienten er involvert i pasientforløpet fra første 
behandlingstime. 

 

Tvangsinnlagt på feil grunnlag  

Også i 2017 har vi fått informasjon om at pasienter 
er tvangsinnlagt i psykisk helsevern utelukkende 
fordi spesialisthelsetjenesten vurderer at det 
kommunale tilbudet til pasienten ikke er forsvarlig.  

Så fort et tilfredsstillende tilbud er på plass i 
kommunen blir tvangen opphevet.  Vi stiller spørsmål 
ved om dette representerer en ulovlig utvidelse av de 
strenge vilkårene for tvang, og om 

kontrollkommisjonen ivaretar rettssikkerheten for 
disse pasientene på en riktig måte.    

Anbefaling  

Dersom spesialisthelsetjenesten mener pasienten egentlig 
er klar for utskriving til kommunen, men kommunen på sin 
side ikke har etablert et forsvarlig tjenestetilbud, må 
spesialisthelsetjenesten melde avvik til aktuell kommune og 
varsle Fylkesmannen om at kommunens håndtering av 
saken må gjennomgås.  Dette er særlig viktig når det blir  
begått urett overfor enkeltpersoner som ikke er i stand til å 
ivareta egne interesser og behov.  

 

Informasjon  

Flere henvendelser fra denne pasientgruppen eller 
deres pårørende handler om manglende informasjon. 

Noen vil ikke være innlagt, andre vil være innlagt 
lenger og motsetter seg utskriving, enkelte synes 
utskriving skjer for fort, eller lurer på hvorfor de ikke 
kan legges inn i døgnbehandling. Mange føler de er 

gitt opp alle steder.  Vi ser at spesialisthelsetjenesten 
stort sett har gode begrunnelser for sine 
beslutninger, men det er ikke godt nok kommunisert 
til pasientene.  Når pasientene informeres om at det 
ikke finnes flere aktuelle behandlingsvalg, oppfattes 
dette som at de er gitt opp, og at de har en adferd 

eller en sykdom som ingen vil befatte seg med.  
Dette er ikke god pasientbehandling.  Vi får også 
henvendelser fra pasienter innlagt til TSB behandling 
som ikke forstår hvilket nedtrappingsregime som er 
lagt. Andre har en kognitiv svekkelse som gjør at de 

ikke forstår eller husker hva som er blitt bestemt 
angående oppfølging av somatiske lidelser.  Dette 

gjør dem forvirret og utrygg.  Dette viser at det ikke 
blir satt av nok tid til informasjon og medvirkning.    

 

Eksempel 

En kvinne med alvorlig psykisk sykdom i en årrekke, har 
mottatt traumebehandling og deretter polikliniske samtaler 
over flere år som til slutt ble avsluttet. Fastlege henviste 
henne på nytt men denne ble avslått fordi det ikke var mer 
behandling hun kunne nyttiggjøre seg. Foreldrene er dypt 
bekymret og utslitt både av datterens adferd og alt arbeidet 
de må legge ned for å skaffe hjelp til datteren.  Ingen har 
tatt seg tid til å gi dem eller pasienten informasjon og en 
god forklaring på hvorfor hun ikke skal legges inn.   

Anbefaling  

Dersom det ikke finnes behandling, eller pasienten ikke  
nyttiggjør seg kontakt med spesialisthelsetjenesten, må 
pasienten skrives ut på en human og faglig forsvarlig måte. 
Det må gis informasjon og etableres samarbeid med 
bostedskommunen før utskriving slik at pasienten føler seg 

https://pixabay.com/en/syringe-pill-bottle-morphine-small-1884784/


12 

forstått, ivaretatt og respektert gjennom tydelig men 
omsorgsfull og tilrettelagt informasjon.  For pasienter som 
har vanskeligheter med å ta imot eller forstå den 
informasjonen de får, bør det investeres mer tid og bedre 
kommunikasjonskompetanse.  

 

Oppførsel   

Det er få henvendelser fra denne pasientgruppen 
som handler om oppførsel hos helsepersonell.  Dette 
kan tolkes på mange måter, men vi har et inntrykk 
av at mange opplever det som vanskelig å gå videre 
med slike klager, og at det ofte blir «påstand mot 
påstand».  Ofte hører vi ikke mer fra pasientene 
etter at de har informert oss om sine opplevelser. De 

er redde for ikke å bli trodd, og klager blir derfor ikke 
sendt videre.    

Eksempel 

*En behandler skal ha uttalt under en konsultasjon at 
pasienten var en direkte årsak til at han ikke ønsket å 
fortsette i jobben sin.  

*En annen pasient forteller at behandler var mer opptatt av 
å sende og motta private meldinger under 
behandlingstimen enn å snakke med henne.  Når hun tok 
dette opp med behandler fikk hun til svar at det var så 
vanskelig å ikke svare på bursdagshilsener som tikket inn 
hele tiden.  Behandler skal også ha kommet med følgende 
hjertesukk: «Slik har jeg det på bursdagen min – sitter her 
og hører på at dere gråter». 

Anbefaling  

Det må være et kontinuerlig fokus på kravet til god og 
profesjonell oppførsel uansett problematikk og adferd hos 
pasientene. Dette bør også være ett av spørsmålene under 
den løpende evalueringen som gjennomføres sammen med 
pasienten. Spørsmålene må utformes på en slik måte at 
pasientene tør gi direkte og oppriktige tilbakemeldinger, 
også når det gjelder oppførsel og væremåte.    

 

Henvisninger avslås   

Pasient- og brukerombudet ser at utfordringene som 
nå er avdekket nasjonalt når det gjelder andelen 
henvisninger som avslås på dette fagfeltet, også 
speiles i de henvendelsene vi mottar. Likevel er det 

færre i 2017 som kontakter oss etter å ha fått avslag 
på henvisninger til DPS. De fleste klagene retter seg 

mot Modum Bad.  Vi ser her at når avgjørelsen 
påklages tas klagen stort sett til følge av 
vurderingsinstansen.  Vi stiller da spørsmål ved om 
vurderingsveilederne blir fulgt, og hvor mange 
urettmessige avslag som blir gitt, uten at pasienten 
klager.  Dette blir ekstra bekymringsfullt når vi vet at 
mange pasienter vegrer seg for å klage.   

Anbefaling  

Vi er kjent med at det er igangsatt en nasjonal 
gjennomgang av disse problemstillingene.   Vi avventer 
utfallet av dette arbeidet. 

 

 

Lang ventetid ved BUP  

Til tross for at situasjonen synes å være noe bedre 
når det gjelder ventetider ved BUP og da særlig for 

oppstart av behandling for påvist ADHD, får vi 
fortsatt henvendelser som gjelder dette.  Vi velger 
derfor å ta dette opp på nytt i år fordi det er så viktig 
for ungdom at det får nødvendig helsehjelp så fort 

som overhode mulig slik at de ikke mister viktige 
måneder i skolegangen.  Mange har også slitt med 
en udiagnostisert tilstand i flere år, og er både slitne 
og utålmodige etter å få startet opp med en 
behandling som kan utgjøre en stor forskjell i  
hverdagen.  

 

Eksempel 

*En ung gutt begynte plutselig å høre stemmer. Foreldrene 
fikk beskjed fra BUP at manglende legedekning gjorde at de 
ikke kunne ta ungdommen inn til vurdering. Foreldrene tok 
umiddelbart kontakt med BUP et annet sted i regionen, 
ungdommen ble undersøkt og nødvendig medisinering 
igangsatt med en gang.  

*En 17 åring med stadfestet ADHD ventet 3 måneder på 
oppstart av medisinering til tross for omfattende 
symptomer som påvirket skolegangen i stor grad. En annen 
pasient på samme alder har ventet i 4 måneder uten 
informasjon om forespeilet ventetid. (Ingen tok kontakt 
med dem i ventetiden).  

Anbefaling  

Det bør være et gjennomgående strategisk mål i 
helseforetaket om at barn og unge skal prioriteres, og at 
nødvendige ressurser skal settes inn uansett slik at de får 
rask utredning og behandling.  Barn skal ikke utsettes for 
smerte og lidelse slik voksne noen ganger må akseptere.  
Barnekonvensjonens artikkel 24 må trumfe økonomiske 
rammebetingelser og begrensninger.  

 

Kommunale helse- og 
omsorgstjenester  

Egenbetaling for praktisk bistand  

Vi ser at noen kommuner dreier flere tjenester over 
fra helsehjelp til praktisk bistand og opplæring. På 
den måten øker egenbetalingen for pasienten fordi 
det kun er tjenester som defineres som helsehjelp 

som er gratis.  Når egenandelen for noen pasienter 
utgjør over kr 400 pr time, er det viktig at 
beregningsgrunnlaget er korrekt.   
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Eksempel 

*Kommunen besluttet å endre definisjonen på tjenestene 

slik at flere timer ble vurdert som praktisk bistand og 
dermed omfattet av retten til å kreve egenbetaling. Bruker 
mente dette var feil fordi det vesentligste av tiden ble brukt 
til personlig stell og egenomsorg i tillegg til 
støttekontakttjenesten.  Kommunen omdefinerte tjenestene 
etter klage fra oss.  

Brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA)- er det egentlig nødvendig når 

alt kommer til alt?  

Tendensen vi har sett de to siste årene fortsatte i 
2017. Det virker som om mange kommuner nærmest 
har instruert sine saksbehandlere om å gjennomgå 
samtlige BPA ordninger med det for øyet å redusere 
flest mulig timer, og frata  flest mulig brukere 

brukerstyringen.  Som Pasient- og brukerombud er 
jeg svært bekymret for denne utviklingen. Spesielt 

fordi vi ser at grunnleggende menneskerettigheter 
som rett til likeverd, frihet og selvstendighet for 
mennesker med en funksjonsnedsettelse, må vike for 
det kommunale selvstyret og stram 
kommuneøkonomi.  Dette er ikke lovgivers 
intensjoner og strider mot internasjonale 
forpliktelser.  Kommunene mener å ha rett til å 

bestemme hva tildelte timer skal brukes til hver uke 
og de tilbyr ofte å styre ordningen på vegne av 
bruker.  Helsetjenester holdes utenfor ordningen 
uten faglige begrunnelser, kun for å holde timetallet 
under 25 timer pr uke. Det legges sterke 
begrensninger på hva bruker kan få assistenttimer 

til. Kartleggingene er ofte både mangelfulle og 

diffuse.  Er bistandsbehovet under 25 timer pr uke er 
BPA nærmest utelukket selv om det er det eneste 
riktige og forsvarlige. Lovgivers intensjon har ikke 
vært å begrense retten til BPA, men å gjøre 
ordningen mer robust for brukerne.   

Det er også store variasjoner og ulikheter mellom  
kommunene, både når det gjelder holdninger, 
rettsanvendelse og utredninger. Så lenge det 
kommunale selvstyret står sterkt på hele 
velferdsområdet, og klageinstansen er kneblet med 

begrenset mulighet for omgjøring, vil vi se at gode 
og velfungerende ordninger strupes og bortfaller 
utelukkende for å få et kommunebudsjett i balanse.  

Eksempel 

*Fylkesmannen uttalte følgende i en sak: «Det er 
kommunen som har bevisbyrden for at det ikke foreligger 
tilstrekkelig brukerstyring eller at arbeidsledelsen ikke er 
forsvarlig, og for at opplæring og veiledning ikke vil kunne 
endre dette. Kommunens tilretteleggingsplikt i slike tilfeller 
strekker seg langt».  

*En pasient med varige lammelser etter en ulykke, fikk 
antall timer tjenester fra kommunen redusert med over 
70%.  Da ble timetallet så lavt at brukerstyringen bortfalt 
uten nærmere begrunnelse. Bruker ble avspist med noen få 
timer støttekontakt pr uke og 2 timer praktisk bistand.  Han 
er rullestolbruker og tildelte timer gjør det nærmest umulig 
for ham å komme på jobb i vinterhalvåret. Timene er også 
bundet hver uke til faste oppgaver og han har ingen frihet 
lenger.  

*En blind bruker fikk beskjed om at BPA ordningen var 
«oppskrytt» og at en klage uansett ikke ville føre fram.  
Kommunen mente 11 timer bistand pr uke var tilstrekkelig, 

og at han i en alder av 30 år måtte være fornøyd med å få 
tilkjørt mat. Han opplever det som en straff at han forsøker 
å være mest mulig selvhjulpen selv om det tar tid og han 
blir sliten.  

*En kommune gir ombudet tilbakemelding på at det er 
underlig at vi bistår bruker over 67 år med å klage i en BPA 
sak fordi dette ikke er en lovpålagt ordning, og at brukere 
over 67 år er utelukket fra en slik organisering.   

*Etter at Fylkesmannen opphevet det kommunale vedtaket 
ble tjenestene økt med 30 timer pr uke og bruker fikk rett 
til BPA. 

Anbefaling  

De evalueringene som nå er igangsatt nasjonalt, må følges 
opp både politisk og gjennom eventuelle lovendringer slik at 
brukernes rettigheter blir ivaretatt. 

Kommunene må instrueres i å se brukernes egeninnsats 
som en stryke, og ikke et grunnlag for å redusere nivået på 
tjenestene når dette gir redusert livskvalitet og bryter med 
grunnleggende menneskerettigheter.  

Det må utredes hvorvidt kommunenes selvstyre på viktige 
velferdsområder gir nødvendig rettsvern, likhet og kvalitet.  

Vi etterlyser et landsomfattende tilsyn som strekker seg 
over flere år slik at alle kommunale BPA ordninger og 
avslag/reduksjoner blir systematisk gjennomgått.   

 

Sykehjemstilbudet  

Vi registrerte i 2017 færre henvendelser om 

manglende tildeling av sykehjemsplass.  Vi er usikre 
på om dette betyr at flere som ønsker og trenger det 
får plass på riktig tidspunkt. Vi håper kommunene 
har satt i verk tiltak som ivaretar denne gruppen 
bedre enn før. Vi har også en nedgang i 
henvendelser som gjelder kvaliteten på oppholdet i 

sykehjemmene, men fortsatt er det mange som tar 
kontakt fordi de er fortvilet på vegne av beboerne.   
Innholdet i klagene varierer fra mistrivsel, 
manglende tannstell, urimelige leggetider, lite 
fysioterapi og feil medisinering. Selv beboere med 
demens sykdom har rett til å bestemme mye av det 
som angår dem i hverdagen, og deres ønsker og 

tanker skal respekteres.  

Det kan også stilles spørsmål ved om sykehjemmene 

har rutiner og kompetanse nok til å avdekke og 
identifisere kliniske tilstander og sykdomsutvikling.  

Dette krever både god kjennskap til pasienten, god 
dialog med ansvarlig lege og god dokumentasjon. 
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Eksempel 

*To eldre menn så på nyttårshopprennet på TV i 

dagligstuen. Plutselig slo TVen seg av og de spurte om hjelp 
til å få skrudd på igjen. Pleier svarte «nei – dere har sett 
nok på TV».  

*En pasient ba om hjelp til å pusse tennene fordi hun hadde 
lagt seg og glemt å ta ut gebisset. Den ansatte svarte surt: 
«Jeg har heller ikke pusset tennene i dag».  

*Fylkesmannen konkluderte i en tilsynssak med at det er 
sykehjemmets ansvar å følge opp pasienten med hensyn til 
væske, diurese, blodprøver, blodtrykk og ernæring.  
Oppfølgingen av disse forholdene var ikke forsvarlig fordi 
det ikke var dokumentert at det faktisk var gjort.  

 

Korrekt saksbehandling eller 

instruks?  

Som vi har påpekt mange ganger tidligere, er 

saksbehandlingskompetansen i kommunene 
avgjørende for om rettssikkerheten til innbyggerne 
blir godt nok ivaretatt.  Mange av vedtakene holder 
ikke mål, verken når det gjelder rettsanvendelse, 
faglige vurderinger eller begrunnelse.  Når vi vet det 
er mange flinke fagfolk som behandler disse sakene, 
får vi lett mistanke om at de er instruert i å skrive 

vedtakene ut fra en forutbestemt konklusjon, ikke 
hva som er riktig og nødvendig for søker. Det er 
påfallende når Fylkesmannen i samme sak opphever 
det kommunale vedtaket to ganger med tydelige 
signaler om hva som er riktig, og kommunen likevel 
står fast på sitt.  

Eksempel 

*I to vedtak fattet på samme dag, kom kommunen i det 
ene vedtaket til at foreldrene hadde tunge 
omsorgsoppgaver for barnet.  I det neste vedtaket 
konkluderte kommunen med at omsorgsoppgavene ikke var 
mer enn det som måtte forventes for et barn på denne 
alderen.  Samme faktiske grunnlag og samme 
saksbehandler, men to ulike juridiske vurderinger.   

 

Kvalitet handler både om ledelse og 

kompetanse hos de som jobber med 
pasientene  

Den offentlige debatten bærer ofte preg av 
påstanden om ressursmangel, og at det er for få 
ansatte som har ansvaret for flere pasienter enn det 
som er forsvarlig.  Vi erfarer at det ikke bare er 
avgjørende hvor mange som er på jobb til enhver 
tid. Kompetanse, hvilken styring de jobber under, 

hvilket arbeidsmiljø de har, og hvor stort 
sykefraværet er, kan være like avgjørende. Det er en 
kjent sammenheng mellom pasientsikkerheten og 
arbeidsmiljøet.  Jo dårligere klimaet er jo større er 
faren for avvik og feil.  I et godt arbeidsmiljø derimot 
er det lettere å lære av feil og tilegne seg ny 
kunnskap. Vi trenger dyktige sykepleiere, og det er 

trist å høre at mange nyutdannede opplever at 

presset og ansvaret er så stort at de velger å jobbe i 
sykehusene hvor systemene ivaretar dem på en 
annen måte. 

Eksempel 

*En sykepleier uttalte følgende: «Alt er opp til den enkelte i 

et system uten systemer. Du dras i alle retninger og får 
ansvaret for alt» 

*Flere pårørende har tatt kontakt med oss og fortalt at de 
har valgt å ta sin ektefelle eller forelder hjem fordi de ikke 
orket å se dem så skitne og ustelte. Det luktet sterkt urin 
fra sengene og rommet, og de måtte selv sørge for dusjing 
og stell under korttidsoppholdet i kommunen. De ansatte 
fastholdt at de verken hadde tid eller kunne gjennomføre 
stell når pasienten ikke ville dette. Pårørende kjenner seg 
overhodet ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt.  

Anbefaling  

Ledelsen må bruke tid og krefter på å etablere et godt 
arbeidsmiljø og gode, solide systemer i alle ledd i 
virksomheten. Det må føres kontroll med at systemene 
respekteres og etterleves. Ansatte som ikke klarer å utføre 
sine arbeidsoppgaver innenfor de definerte rammene, må 
fjernes eller flyttes til steder hvor de har bedre 
forutsetninger for å kunne gjøre en god jobb.  

 

Når boligkontorene overtar ansvaret 
for de sykeste brukerne i kommunen 

Noen av de vanskeligste sakene å bistå i, er de hvor 
pasientene er så syke at de stadig legges inn frivillig 
eller med bruk av tvang i psykisk helsevern på 
spesialistnivå.  Årsaken er ofte at de kommunale 
tjenestene ikke har vært tilstrekkelig til å forebygge 

negativ sykdomsutvikling og nye innleggelser.  
Pasienten trenger langvarig opphold i kommunal 

omsorgsinstitusjon med døgnbemanning.  Mange 
kommuner har bygd ned dette tilbudet og vil heller 
ikke kjøpe plasser hos private aktører eller i andre 
kommuner. Resultatet er at det er 

boligtildelingskontorene som bestemmer hvor 
brukeren skal få kommunal bolig, «med tilgang til 
bemanning».  Ofte er det ikke bemanning om natten 
(da må hjemmesykepleie tilkalles), og pasientene blir 
utrygge og utvikler til slutt omfattende  angst eller 
psykose.  Trygghet, forutsigbarhet, relasjoner og 
omsorg er nøkkelen for mange av disse pasientene.  

De er for syke til å bo alene, selv med flere tilsyn i 
løpet av dagen, og dette er også forklaringen på at 
mange av dem ikke ønsker utskriving fra sykehus.  
Det er uforståelig at pasientenes reelle tjenestebehov 

undergraves fordi tilbudet de egentlig trenger ikke er 
tilgjengelig.  Ikke alle kan bo alene i egen bolig. Vi 
ser her en forskjellsbehandling der psykisk syke får 

et dårligere tjenestetilbud enn for eksempel eldre.   
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Oppfølging  

Pasient- og brukerombudet vil følge særlig med på dette 

området i 2018 og innhente bakgrunnsinformasjon både fra 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

 

Samtykkekompetent når det passer? 

Noen pasienter er i en slik alvorlig tilstand at det er 
grunnlag for tvangsinnlegges og tvangsmedisineres. 
Når de skrives ut med medisiner som kan få følger 
for den somatiske helsen, overlates det til pasienten 

å ta ansvar for oppfølgingen av dette, selv om det er 
konkludert med at pasienten ikke har innsikt i og 
forståelse for egen sykdom. Vi registrerer også at 
kommunen lett vurderer at pasienten er 
samtykkekompetent når vedkommende er enig med 
kommunen, ved uenighet derimot konkluderes det 

like enkelt med at det ikke foreligger 

samtykkekompetanse.  Det er heller ikke forståelse 
eller aksept for at pasientenes samtykkekompetanse 
kan variere ut fra situasjon og kognitiv fungering i 
øyeblikket.  

Oppfølging  

Pasient- og brukerombudet vil følge særlig med på dette 
området i 2018.   

 

Retten til å være med å bestemme  

Helseministeren har lansert følgende slagord: «Ingen 
beslutninger tas om meg uten meg». Vi ser at mange 
saksbehandlere mener retten til medbestemmelse 
ved utforming av kommunale helse- og 
omsorgstjenester er innfridd når bruker har sagt sin 
mening i saken. Vi ser også at vedtak ofte i liten grad 
speiler brukers egne ønsker. Vi utfordrer derfor 

stadig kommuner til å forklare hvordan retten til å 
medvirke er ivaretatt, og hvordan kommunen i tilfelle 
kan forsvare å tilsidesette sterke ønsker og 
behovsbeskrivelser fra bruker. I slike saker ser vi at 
det altoverskyggende for kommunene blir om det 
objektivt sett er tilbudt forsvarlige tjenester. Også 
Fylkesmannen er vag i sine beslutninger på dette 

punktet, og omgår ofte klagegrunner som handler 
om medvirkning hvor det er behov for en konkret 

lovforståelse. Medvirkning og selvbestemmelse blir 
underordnet. Dette er trolig også årsaken til at 
individuelle planer fortsatt ikke fungerer for alle 
brukere. 

Eksempel 

*Bruker hadde fått et kartleggingsbesøk og kommunen 
mente retten til medvirkning dermed var oppfylt.  

*Fylkesmannen uttalte følgende i en klagesak: «Retten til å 
medvirke innebærer en rett til å bli involvert før 
tjenestetilbudet fattes….. Både du og din sønn har fremmet 
et ønske om en konkret løsning… Fylkesmannen finner etter 
dette at retten til medvirkning etter pbrl. § 3-1 er ivaretatt» 

 

 

Støttekontaktenes inntog 

Tjenesten støttekontakt seiler opp som den store 
vinneren innen kommunale tjenester i 2017. Den gis 

både til brukere som ikke har bedt om det, og til 
brukere som verken er isolerte eller uten kontakt 
med andre.  Den erstatter ofte assistenter i BPA 
ordninger, og gis som løsning på mange 

tjenestebehov. Kommunene lokker med at bruker 
kan «styre» støttekontakttimene som de vil, men 
ofte kommer det tydelig fram av vedtakene at de 
kun skal følge til sosiale aktiviteter, ikke til butikk 
eller lege, og motsatt. Vi tror det er to grunner til 
denne utviklingen: Støttekontakt er en billig, og det 

er vanskelig å rekruttere slik at behovet blir udekket 
en tid.  Dette betyr penger spart i de kommunale 
helse- og omsorgsbudsjettene.  Vi mener pasienter 
som har et praktisk assistansebehov for å være 
sosialt aktive,  ikke skal tildeles støttekontakt.   

 

 

Legevakt  

Det var i 2017 en stor økning i antall henvendelser 
knyttet til legevaktene i fylket i forhold til tidligere år.  
Dette henger sammen med at mange bruker 
legevaktene som erstatning for fastlegene som har 
lang ventetid og dårlig tilgjengelighet. I tillegg er 
presset på legevaktene større ved at de fleste 

pasienter skal undersøkes der først før eventuell 
innleggelse i sykehus.  Det er gjennomtrekk av leger 
på legevaktene og derfor vanskelig å få samkjørt alle 
i samme system og rutiner som ledelsen ønsker.  De 
fleste henvendelsene retter seg mot feil eller 
alvorlige forsinkelser i diagnostiseringen eller lite 

ivaretakende oppførsel fra legene under 
konsultasjonene.  Mange pasienter føler seg 

urettmessig avvist ved legevakten. 

 

Eksempel 

*En pasient ble sendt hjem med store smerter i magen og 
antatt diagnose nyrestein.  Hun stilte store spørsmål ved 
denne diagnosen, men ble likevel sendt hjem. 
Helsetilstanden forverret seg ytterligere og da hun senere 
ble akuttinnlagt på sykehuset ble det påvist en stor svulst i 
underlivet og hun ble hasteoperert. Hun fikk beskjed om at 
det handlet om timer, og er fortsatt preget av behandlingen 
hun fikk ved legevakta.  

https://pixabay.com/en/abdominal-pain-attack-medical-2493327/


16 

*En mor forteller at sykepleier ved legevakta ba dem «se 
det an litt». Sønnen hadde store smerter i armen etter en 
skade som viste seg å være brudd.  

*En 12 år gammel jente vegret seg for å kle av seg på 
overkroppen foran den mannlige legen.  Han avsluttet da 
hele konsultasjonen på en brysk måte og sa han ikke ville 
undersøke henne nærmere. Hun ble senere akuttinnlagt og 
overført Rikshospitalet med en alvorlig hjertefeil.  

Fastlegeordningen  

Journalføring og dokumentasjon 

Dessverre ser vi at fastlegene har en sentral rolle i 

saker der pasienter er tilkjent erstatning for svikt i 
behandling og oppfølging. Fastlegene dokumenterer i 
varierende grad hva pasienten gir av informasjon og 
hvordan dette er vurdert og håndtert. Pasientene bør 

være sikret at prøvesvar leses og at nødvendig 
oppfølging iverksettes.  

Ventetid  

Mange pasienter opplever å stå lenge i telefonkø til 
legekontoret, og de får ikke time til konsultasjon før 
etter flere uker.  Det er åpenbart at mange 
fastlegekontor ikke overholder fastlegeforskriftens 
bestemmelser om tilgjengelighet og ventetid. Vi 
håper en generell gjennomgang av fastlegeordningen 
vil avdekke hva som er problemet og at det settes i 

verk effektive tiltak.   

Henvisninger i retur  

Vi har flere ganger stilt oss spørsmålet om fastlegene 
forstår hvilket koordineringsansvar de faktisk har når 
det gjelder å henvise pasientene videre og følge dem 
opp når spesialisthelsetjenesten avslutter sin 
behandling eller avslår henvisningen.  Mange 

pasienter som tar kontakt med oss er anbefalt av 
fastlegen sin å gå videre med saken selv. Få har fått 
informasjon om retten til ny vurdering ved annet 
sykehus, eller nærmere informasjon om at de kan 
klage på avslaget. Når de tar kontakt med oss er ofte 
klagefristen utløpt og pasienten er fortvilet fordi de 
mener de ikke får nødvendig helsehjelp og er gitt 

opp av alle – inkluderte fastlegen.  De fleste fastleger 
følger imidlertid opp når vi ber pasienten ta kontakt 

med dem på nytt og be om henvisning til fornyet 
vurdering.   

 

Tid til undersøkelser 

Flere pasienter melder fra om fastleger som ikke har 
tid til å lytte til eller undersøke flere 
helseutfordringer pasienten har. De har heller ikke 
tid til å følge opp og etterspørre utvikling i forhold til 
tidligere undersøkelser.  I for mange tilfeller ser vi at 
fastlegene diagnostiserer alvorlige tilstander for sent 

med de store konsekvensene dette får for pasienten.  

Eksempel 

*En pasient med en sterk og uvanlig hodepine oppsøkte 
fastlegen. Legen avslo anmodningen om undersøkelser av 

hodet, og forskrev en antibiotikakur. Dette hadde ingen 
effekt og pasienten oppsøkte fastlegen på nytt. Han 
fastholdt at det ikke var grunn til nærmere undersøkelser 
og forskrev ny antibiotikakur.  Da fastlegen dro på ferie 
oppsøkte pasienten vikarlegen som straks henviste til MR 
av hodet som avdekket hjerneslag.  

*En pasient gikk med smerter i flere år etter en 
ryggoperasjon. Fastlegen forskrev bare stadig mer 

smertestillende medikamenter og pasienten utviklet en 
omfattende avhengighet.  Fastlegen henviste ikke til videre 
utredning og undersøkelse.  Først flere år senere da ansatte 
i kommunen gikk nærmere inn i saken, ble det tatt 
røntgenbilder som viste at flere skruer i ryggen var løse.  

*Pasienten oppsøkte fastlegekontoret med magesmerter og 
utslett.  Det ble kun forskrevet antibiotika, og vikarlegen ga 
ved neste konsultasjon tydelig beskjed om at han ikke 
hadde tid til å høre om de samme symptomene flere 
ganger. Hjemmetjenesten sørget senere for innleggelse på 
sykehus hvor det ble konstatert gallestein, infeksjon og 
magesår.  

 

Taushetsplikt og personvern 

Det er fortsatt en utfordring ved flere fastlegekontor 
at pasienter overhører samtaler og får personsensitiv 
informasjon om andre pasienter.  Dette oppleves 
både ubehagelig og krenkende. Det er forbudt å 
gjøre pasientopplysninger tilgjengelig for 
uvedkommende, uansett hvilken grunn som oppgis 
for at denne praksisen fortsetter.  

Vi ser også at fastlegene ved henvisning til 
spesialisthelsetjenesten, tar med en ukritisk 

oppstilling over alle tidligere og nåværende diagnoser 
selv om de er uten betydning for den tilstanden det 

nå henvises for. Det er fastlegens ansvar å påse at 
det kun er nødvendig informasjon som 
videreformidles. 

 

Eksempel 

*En pasient opplevde ubehag ved å besøke sitt 
fastlegekontor. Det var ingen skjerming mellom 
helsesekretær/sentralbord og ventesonen. All informasjon 
som ble utvekslet i skranken ble overhørt av pasientene 
som ventet på konsultasjon.  

*I en henvisning til øyeavdelingen på sykehuset for 
vurdering av operasjon, fremgikk det av at pasienten 
tidligere har hatt en psykisk sykdom uten at dette på noen 
måte var aktuelt nå eller av betydning for denne 
helsehjelpen.  

Anbefaling  

Kommunelegene må besøke fastlegekontorene de har 
avtale med for å se om ventesoner og kontor er utformet 
slik at personvernet blir ivaretatt.  
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Statistikk  

Dette kapittelet inneholder en oversikt over sakstilganget ved kontoret de siste årene, hvordan disse fordeler seg 

på ulike områder og virksomheter, og oppstilling over grunnene som oppgis for å ta kontakt med oss.  

Henvendelser  
 

          2015           2016           2017 

Klagesaker    822 748 847 

Forespørsler 230 185 221 

Henvendelser utenfor vårt ansvarsområde  97 97 104 

SUM   1 145 1 030 1172 

 

Promlemstillinger fordelt på 
hovedområdene 

 
   2015 

            
          2016 

           
         2017 

Klager spesialisthelsetjenesten  685 555 683 

Klager kommuner  401 358 456 

Henvendelser som ikke er direkte klager 327 282 325 

SUM  1 413 1 195 1 464 

 

Arbeidsformer  
 

2016          2017 

Bistand til klager (Fylkesmann eller NPE) 126 208 

Muntlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus  100 114 

Skriftlig dialog med fastlege, kommuner eller sykehus 80 66 

Møter med fastlege, kommune eller sykehus 23 22 

Informasjon, råd og veiledning  361 407 

 

 
Årsak til kontakt med ombudet –  
kommuner og spesialisthelsetjeneste 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 203 156 181 
Ventetid 78 40 54 
Manglende tildeling av tjenester/avslag 67 59 78 
Diagnostisering  60 71 97 
Informasjon 60 45 55 
Oppførsel  60 46 67 
Medisinering 55 42 62 
Omsorgsfull hjelp 46 42 41 
Rutiner  44 0 0 
Oppfølging  43 40 34 
Avvisning  29 7 11 
Medvirkning  27 21 21 
Omfang av tjenester 27 28 41 
Utskriving  25 25 24 
Bortfall/reduksjon av tjenester  23 23 14 
Journal  23 5 10 
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Personvern 23 18 20 
Samarbeid mellom eksterne 22 11 27 
Henvisning  21 25 32 
Tvang – brudd på regler ved bruk av tvang 20 0 0 
Egenandeler/finansieringsspørsmål 19 12 31 
Verdighet i tjenestetilbudet  18 15 17 
Saksbehandling 12 7 10 
Type tjeneste/hjelp 12 16 28 
Tilgjengelighet 8 19 17 
Vurdering  7 10 7 
Manglende iverksetting av vedtak   10 12 

 

Vestre Vikens 8 klinikker  
 

2015 2016 2017 

Klinikk Drammen sykehus 307 215 281 
Klinikk Ringerike sykehus 46 69 53 
Klinikk Kongsberg sykehus 31 35 43 
Klinikk Bærum sykehus – kun henvendelser registrert i Buskerud 12 9 9 

Klinikk psykisk helse og rus 108 113 109 
Klinikk prehospitale tjenester  10 11 17 
Klinikk medisinsk diagnostikk 19 9 19 
Klinikk intern service 0 0 3 

 

 
Årsak til kontakt med ombudet –  
Vestre Viken HF 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 121 103 117 
Ventetid 45 27 35 
Manglende tildeling av tjenester/avslag 19 18 29 
Diagnostisering  39 29 52 
Informasjon 38 29 33 
Oppførsel  37 26 31 
Medisinering 22 14 19 
Omsorgsfull hjelp 19 23 18 
Velferd og service  2 1 7 
Oppfølging  20 17 17 
Dokumentbehandling  0 4 5 
Medvirkning  10 12 9 
Omfang av tjenester 3 6 8 
Utskriving  22 20 18 
Samarbeid internt   3 4 4 
Journalføring   0 2 5 
Personvern 14 8 11 
Samarbeid mellom eksterne 14 6 15 
Henvisning  3 7 7 
Egenandeler/finansieringsspørsmål 6 4 7 
Type tjeneste/hjelp 4 4 5 
Tilgjengelighet 3 4 7 
Vurdering  3 8 3 
Valg av behandlingssted   1 6 6 
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Årsak til kontakt med 
ombudet –  
5 klinikker i Vestre Viken HF 
2017 

 
 

DS 

 
 

KS 

 
 

RS 

 
 

BS 

 
 

PHR 

Behandlingstiltak (tidl. 
Skade/komplikasjoner) 

72 13 16 2 10 

Ventetid 24 3 3 0 3 
Manglende tildeling av 
tjenester/avslag 

11 1 1 1 14 

Diagnostisering  28 6 9 2 4 
Informasjon 22 3 2 0 3 
Oppførsel  16 1 4 1 7 
Medisinering 8 0 2 0 4 
Omsorgsfull hjelp 8 4 1 0 3 
Velferd og service  5 0  0 2 
Oppfølging  12 2 1 1 2 
Dokumentbehandling  2 0 2 0 0 
Medvirkning  3 0 2 0 4 
Omfang av tjenester 5 0  0 2 
Utskriving  6 2 2 0 8 
Samarbeid internt   3 0  0 1 
Journalføring   4 0 1 0 0 
Personvern 4 0 1 0 2 
Samarbeid mellom eksterne 4 2 1 1 5 

Henvisning  3 1 2 0 0 
Egenandeler/finansieringsspørsmål 4 0    

Type tjeneste/hjelp 3 0 0 0 2 
Tilgjengelighet 5 0 0 0 2 
Vurdering  2 0 0 0 1 
Valg av behandlingssted   3 1 1 0  
Vilkår  0 0 0 1 2 

 

Vestre Viken fordelt på spesialitet 
 

2015 2016 2017 

Kirurgi  140 109 120 
Indremedisin  91 78 78 
Psykisk helsevern 86 85 87 
Onkologi 35 24 34 
Rusmiddelavhengighet og annen avhengighet 40 28 22 
Nevrologi 23 15 26 
Fødselshjelp og andre kvinnesykdommer 28 23 26 
Klinisk/medisinsk service 19 9 20 
Generelle tjenester 20 26 31 
Barnesykdommer  17 16 14 
Øyesykdommer 10 8 23 
Øre-nese- halssykdommer 8 5 11 
Annet/ukjent 9 14 0 
Fysikalsk medisin og rehabilitering 4 4 9 
Hud og veneriske sykdommer 4 1 0 
Revmatologi 4 1 5 
Andre helsehjelpsområder 3 1 2 
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Anestesiologi 3 2 5 
Habilitering og rehabilitering  0 2 0 

 

Henvendelser rettet mot kommunene  
 

2015 2016 2017 

Drammen  131 89 139 
Ringerike  80 55 52 
Kongsberg  21 31 38 

Øvre Eiker  27 23 31 
Røyken  13 19 19 

Nedre Eiker  26 33 21 
Modum  21 17 33 
Nore og Uvdal  11 6 14 
Lier  10 20 30 

Hurum  9 4 6 
Gol  7 13 12 
Nes  1 6 19 

Ål  2 4 4 
Sigdal  4 1 3 
Hol  4 2 3 

Flå   2 2 0 
Rollag  1 1 2 

Flesberg  0 0 4 

Hole    3 
Krødsherad    3 

Hemsedal    1 
Tallene inkluderer klager rettet mot fastleger,   fengselshelsetjenesten og legevakt i kommunene. Bortsett fra Flå kommune var det henvendelser rettet mot alle 

kommunene  i fylket i 217 

Henvendelser fordelt på type kommunal tjeneste 
 

2015 2016 2017 

Fastlege  129 114 164 
Sykehjem   49 51 46 
Helsetjenester i hjemmet   48 39 57 

Legevakt   28 25 41 

Tidsbegrenset opphold i institusjon  20 14 28 
Praktisk bistand og opplæring     7 9 13 
Brukerstyrt personlig assistanse - BPA  12 20 15 

Avlastning   18 6 19 
Omsorgslønn 7 4 4 

Fysioterapi  5 3 5 
Heldøgns omsorgstjeneste til rusmiddelavhengige  2 2 0 
Individuell plan 1 1 1 

Fengselshelsetjeneste  5 15 4 
Støttekontakt   2 4 6 
Dagtilbud  1 0 1 
Helsestasjonstjeneste 3 1 1 

Syketransport    3 

Ergoterapi/hjelpemidler    3 
Koordinator    3 

Jordmortjeneste    2 

Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold    1 
Barnebolig    1 
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Saker ombudet har tatt opp på generelt grunnlag i 2017 

 Fastlegekontorenes utforming 

 Øyeavdelingen  

 Fastvakt i sykehus 

 Tilgjengelighet på telefon ved fastlegekontorene 

 Generelle innkallingsbrev 

 Epikriser som sendes sammen med PLO meldinger til kommunene   

 Ledsagertjeneste administrert av helseforetaket 

 Fylkesmannens henvisning til lokal avklaring av tilsynssaker  

 Spørsmål om lovlighetskontroll av kommunale forskrifter om rett til opphold i sykehjem 

 Spørsmål om lovlig praksis når pasientene avlyser time for 3. gang  

 Anmodning om endring av informasjonsbrev til pasientene  

 Forsinkelser ved kontrolltimer til EKKO COR undersøkelser ved Ringerike sykehus 

 Kommunale avlastningstilbud i ferier  

 Pasienters rett til innsyn i prøvesvar og resultat av undersøkelser ved UNILABS 

 Synshemmede diabetespasienters behov for blodsukkerapparat med taleavlesning 

 Hjertepasienters behov for hjemmeapparat for måling av INR 

 Innkallingsbrev til time på sykehuset er for generelt formulert  

 Forsinkelser og manglende oppmøte fra taxiselskap som har oppdrag for Pasientreiser 

 Kapasitet til MR undersøkelser  

 Rutiner for avklaring med pårørende om eventuell obduksjon etter dødsfall 

 

 

Det gode svaret  

Gjennom hele året er vi spesielt oppmerksomme på gode svar til pasientene.  Årets vinner er avdelingsoverlege 
Stian Kristoffersen ved Kongsberg sykehus.  Han skriver følgende i et av sine svar: «Legen forstår at 

informasjonen fra henne var en glipp, og at dette ikke er tillitsvekkende. Når hun oppdaget at hun hadde 
feilinformert deg skal hun ha ros for at hun innrømmet denne feilen og ga tilbakemelding til deg om dette. 
Turnuslegen trekker lærdom av din tilbakemelding og vil forbedre seg» 

Det som gjør dette svaret så godt er at feilen innrømmes direkte, det gis aksept for hva dette gjør med tillitten til 

legen og sykehuset, leder viser at han også støtter legen og pasienten får beskjed om at legen har brukt 
tilbakemeldingen til egen forbedring. Full pott.  
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Fra sykesengen – en 

pasients skråblikk på 

pasientforløpet 

 
 

Det var en dag sist i april 
Jeg fikk smerter det hjalp ikke med Dispril 
Ambulanse til legevakten det var fort gjort 
derifra videre gjennom sykehusets port 
 
Der sov jeg  i morfinens avslappende  rus 
før rotet begynte på det fine sykehus 
Legen kom og sa det var gallesten og litt mer 
men ta en blodprøve så får vi se 
 
De tok blodprøve som viste høye tall 
og legen kom tilbake med sykepleier i sin stall 
Han hadde ikke sett på blodprøvene tatt dagen 
før 
men bestilte  MR og skyndte seg ut gjennom min 
dør 
 
Dagen etter visste han ingen ting  
hadde ikke sett på resultatet, ruslet kun rundt om 
kring 
Så rekvirerte han CT de ville se litt mer 
men rotet var ikke over, jeg la meg ned 
 
Drikk vann sa en, å nei sa en annen og tømte det 
ut 
og da jeg kom til CT så de på meg som en stor 
stut 
Gå opp på ditt rom og drikk en liter vann 
og kom tilbake som en tissetrengt mann 
 
Vel oppe på rommet kom legen på visitt 
men visste ikke om prøvene en skitt 
Skulle sjekke og komme tilbake til meg 
etter 5 timer ble jeg veldig lei 
 
Gikk for å lete etter den forsvunnede lege 
han var gått hjem ja da er de ikke trege 
Neste dag kom legen tilbake og ba meg ta CT 
men den er jo tatt etter ordre fra deg, å sier du det 
 
Sånn gikk ei ukes tid i sus og dus 
før jeg ble sendt hjem til mitt eget hus 
En uke etter jeg fikk et brev der de skrev 
«nå kan du bare komme hit ned» 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi skal operer deg og legger deg inn en dag før 
ja så dro jeg dit og tenkte jeg kom til å dø 
Nye prøver og hyggelig lege kom på visitt 
ja nå skal vi på magen din lage kikkhull gitt 
 
Neste dag gikk det fort og kniven lå klar 
like før jeg ble trillet inn ble legen litt rar 
nei og nei vi kan jo ikke røre deg 
du må bare reise din vei 
 
Det det må gå 3 mnd  før vi kan ta en operasjon 
uff for en pinlig situasjon 
Opererer vi deg nå så vil ikke det være bra 
så se nå å hjem igjen dra 
 
Vi kaller deg inn i slutten av juli en dag 
men skjer det noe i mellomtiden må du si fra 
Nyt ikke alkohol, røyke er jo heller ikke det beste 
men ta deg en snus det gjør far min og jeg og de 
fleste 
 
Heia Vestre Viken og de som jobber der hver dag 
blide, hyggelige, gjør sitt beste og jobber godt i 
lag 
Men ledelsen skulle vært filleristet og dratt i øra 
for udugelighet og dårlig styring det kan vi 
inneliggende dø av 
 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tollbugata 51, postboks 1637, 3007 Drammen  

Tlf. 32 23 52 00 

E-post. buskerud@pobo.no 

www.pasientogbrukerombudet.no 
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Årsmelding 2017 
 

Pasient – og brukerombudet i Oslo og Akershus 
Sosial- og eldreombudet i Oslo 

 



1 
 

Forord 
 

Ombudet skal ivareta den enkeltes rettigheter og interesser, og samtidig bidra til økt kvalitet på 

tjenestene. Det forutsetter en god dialog både med de som mottar og de som yter tjenestene, 

samtidig som vi skal ha et kritisk blikk for feil som begås. Balansegangen er krevende. Ikke minst når 

det som vil gagne den enkelte, kan bidra til et dårligere tilbud til andre. Den samme utfordringen 

møter helse-, omsorg- og sosialtjenesten. 

Det handler om prioritering. Den viktigste og vanskeligste utfordringen for alle aktører i 

velferdsstaten. Fra sosialarbeideren på et NAV kontor til det norske Storting. Vi må alle være på vakt 

mot at de som har den høyeste stemmen, det beste nettverket, de sterkeste pasient- og 

brukerorganisasjonene, de sterkeste pårørende og de beste mediekontaktene prioriteres før andre.  

Som Ombud er mitt mål å bistå de som trenger det mest, men jeg må erkjenne at mange av dem ikke 

oppsøker vårt kontor. Derfor prioriterer vi vår utadrettede virksomhet høyt. Vi besøker bruker- og 

pårørendeorganisasjoner, holder foredrag og møter tjenestestedene med alle de 6000 pasient- og 

brukererfaringer vi mottar hvert år. Dette gjør vi for å spre kunnskap om pasient- og 

brukerrettigheter og for å bidra til økt kvalitet ute på tjenestestedene. Vi rapporterer også våre funn 

til politikere, som blant annet i denne meldingen. 

Ombudets årsmelding er ikke en tilstandsrapport om helse- og omsorgstjenestene. De fleste mottar 

gode tjenester. Våre erfaringer er først og fremst viktige for å tydeliggjøre svakheter og 

forbedringspotensial. 

 

Les den, lytt til erfaringene fra pasienter, brukere og pårørende og kontakt oss gjerne om du vil høre 

mer! 

 

 

Oslo 15. mars 2018 

Anne-Lise Kristensen 

Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i Oslo 
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Ombudet anbefaler 
 

 Alle bydeler og kommuner bør følge opp Rundskriv Nr. 1-2/2016 om forebyggende 

hjemmebesøk til alle 75-åringer. 

 

 Pasient- og brukerrettighetene må bli bedre kjent blant ansatte i helse- og 

omsorgstjenestene 

 

 Pasienter bør tilbys kopi av henvisninger, epikriser og prøvesvar 

 

 Tolketilbudet må styrkes. Ombudet foreslår at det opprettes et Tolkehus i Oslo  

 

 Ungdom mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale egenandel hos fastlegen 

 

 Utskrivingssamtaler bør være en selvfølgelig avslutning av ethvert sykehusopphold 

 

 Barneverntjenesten i Oslo må bidra til at unge og deres foreldre kjenner til Ombudet 

 

 Rusavhengige må sikres mer sammenhengende behandlingsforløp, og bedre ettervern 

 

 Ansatte i kommunene og sykehusene må bli flinkere til å informere pasienter og brukere 

om adgangen til å henvende seg til pasient- og brukerombudet ved skade eller alvorlige 

komplikasjoner 

 

 Skal tilsynsmyndighetene være den rettssikkerhetsinstansen Stortinget har bestemt, må 

politikere ta et større ansvar for dagens ressurssituasjon 

 

 Saksbehandling og vedtak knyttet til pårørendestøtte må forholde seg til omsorgsyter 

ikke omsorgsmottaker 

 

 Det må sikres at NAV sosialtjenesten oppfyller Bystyrets vedtak om at 95 % av søknadene 

om økonomisk sosialhjelp skal behandles innen 14 dager 

 

 De etiske dilemmaene i helse- og sosialtjenesten har blitt flere og mer kompliserte. I 

2017 ble Nasjonalt råd for prioritering nedlagt. Det er viktig at det etableres nye arenaer 

der viktige prioriteringsspørsmål settes på dagsorden og der det inviteres til offentlig 

debatt 
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Om Ombudet  
 

Ombudets arbeidsområde omfatter statlige spesialisthelsetjenester og kommunale helse-, omsorg- 

og sosialtjenester, samt andre offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det offentlige 

dekker driftsutgifter eller kjøper tjenester.  

For innbyggerne i Oslo omfattes også tjenester fra NAV sosialtjenesten og barnevernet.  

Ombudet har 22 ansatte som er organisert i fire fagteam, og en eldrerådgiver som arbeider mer 

systematisk med utfordringer eldre har i møte med helse- og omsorgstjenestene i Oslo kommune.   

 

Skal vi kunne nå ut til en større andel av befolkningen og kunne hjelpe dem på en god måte, må 

ressurssituasjonen endres. Pasient- og brukerombudsordningen er en statlig pålagt oppgave. For å 

dekke tilbudet til Oslo og Akershus sine 1 270 000 innbyggere tilføres kontoret statlige midler som i 

utgangspunktet skal dekke 12 stillinger. Disse stillingene er ikke tilstrekkelig finansiert og det har 

vært nødvendig å redusere antallet ansatte siden forrige årsmelding. At vi likevel er så mange som vi 

er og når så mange som vi gjør, skyldes at Oslo kommune ser viktigheten av våre tjenester for sine 

innbyggere og tilfører oss ekstra midler, utover de ressurser som er knyttet opp mot brukere av 

sosialtjenesten og innbyggere som har spørsmål eller utfordringer knyttet til barnevernet. 

Arbeidet utføres i tråd med den instruks som er gitt om Ombudets virksomhet av Oslo bystyre 

23.9.2015 og pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 8.  

 

 

Alle kan henvende seg til ombudet. Vi kontaktes av pasienter, brukere, pårørende og ansatte. Det er 

mulig å ta kontakt anonymt, og tjenesten er gratis. Vi arbeider for å være et tilgjengelig tilbud for alle 

som har spørsmål, tilbakemeldinger eller klager i tilknytning til helse- sosial- og omsorgstjenestene. 

Arbeidet kjennetegnes ved tett og direkte kontakt med brukere, pasienter, pårørende og 

tjenestestedene. Ofte løses saken gjennom råd og veiledning over telefon, andre ganger bidrar en 

telefon til opprydding av misforståelser og reetablering av kontakt mellom bruker og tjenestested. 

Slik bidras det til oppklaringer som hindrer at det blir fattet uriktige vedtak og lange formelle 

klageprosesser unngås.  

Ombudet deltar også i møter mellom tjenestested og bruker, pasient og/eller pårørende for å bidra 

til avklaringer og bedre samarbeid. Erfaring viser at Ombudets arbeid ofte bidrar til å løse saker på 

lavest mulig nivå og med større sannsynlighet for at tillit kan gjenopprettes mellom pasienter, 

brukere, pårørende og tjenestested. Tilbakemeldinger fra ansatte i kommunene og i 

spesialisthelsetjenesten, bekrefter dette. Noen saker krever en mer formell saksbehandling. Det skjer 

ved skriftlig korrespondanse med blant annet tjenestestedene, kommunenes klagenemnder, 

Fylkesmannen eller Norsk pasientskadeerstatning.  
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Henvendelser til ombudet 2015 – 2017 fordelt på tjenesteområder 

 2015 2016 2017 
Spesialisthelsetjenesten 1041 1571 1646 
Kommunehelsetjenesten 1115 1534 1582 
Kommunale omsorgstjenester 325 378 446 
Nav sosialtjenesten 1691 1437 1435 
Boligkontorene/Boligbygg 207 82 112 
Barnevern 20 30 30 
Utenfor mandat 406 609 516 
Forespørsler* 1015 692 664 
Sum 5820 6333 6431 

*Forespørsler i dette diagrammet er henvendelser som ikke er knyttet til et konkret tjenestested. For eksempel 

et generelt spørsmål om hvilke regler som gjelder for innsyn i journal. 

Antall henvendelser har økt fra 3247 i 2010 til 6431 i 2017. Fra 1.1.2015 ble mandatet utvidet til også 

å omfatte Akershus. Oppgangen har vært jevn frem til 2016, for så å stabilisere seg i 2017. Dette er 

ikke et bilde på at behovet for Ombudets tjenester er innfridd, men skyldes nok at en ytterligere 

økning forutsetter en annen ressurssituasjon. Fortsatt er det mange vi møter som ikke kjenner til 

ordningen, og som sier »dette skulle vi ha visst tidligere». Det er en erkjennelse at vi ikke når alle som 

har behov for økt kunnskap om sine rettigheter eller som har behov for hjelp i en enkeltsak.  

Ombudet og kontorets ansatte prioriterer derfor utstrakt informasjonsarbeid. Ordningen er for lite 

kjent, og vi ønsker å lytte til erfaringer og ikke minst ønsker vi å dele våre erfaringer fra tusenvis av 

pasient- og brukeropplevelser, som kan bidra til bedre tjenester også for de som ikke selv er i kontakt 

med Ombudets kontor.  

I 2017 var representanter fra Ombudet ute og holdt foredrag, presentasjoner og deltok i møter i 

pasientforeninger, på pårørendeskoler, på pårørende/beboermøter og konferanser. Vi har kontakt 

med og har holdt foredrag for Somalisk kvinneforening, Oslo innvandrerråd, Norges 

Handikapforbund, Det sentrale eldrerådet i Oslo, ulike eldreråd og tilsynsutvalg i Oslo, Internasjonal 

helse- og sosialgruppe, Revmatikerforeninger, Pensjonistforeninger, Norsk forbund for 

utviklingshemmede, Pasientforeningen, Norges kvinne- og familieforbund, Funksjonshemmedes 

fellesorganisasjon, Unge funksjonshemmede, brukerutvalg i sykehusene, Velferdsetatens 

brukerutvalg, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Brobyggerne, Bydelsmødrene med flere.  

Vi informerer om ombudsordningen på helse- og sosialarbeiderutdanningene, Klinikker og avdelinger 

på sykehusene 

Vi har jevnlig kontakt med ulike tjenestesteder; tildelingskontorene i Oslo og Akershus, NAV sosi-

altjenesten og barneverntjenesten i Oslo, avlastningsenheter, helsehus, sykehjem, rusinstitusjoner, 

sykehus, Vern for eldre, Geriatrisk ressurssenter, TAKO og Oslo kommunale tannhelse med flere. I 

helseforetakene og i Sykehjemsetaten i Oslo har vi møte og uttalerett og møter jevnlig i kvalitets- og 

pasientsikkerhetsutvalgene.  

Vi har hatt møter med politisk og administrativ ledelse i Akershus og i Oslo kommune sentralt, og i 

bydelene og ordførere både i Oslo og Akershus. Det regionale helseforetaket, Helse Sør-Øst. 

Ombudet har i felleskap med resten av landets pasient- og brukerombud bidratt til innholdet i Stor-

tingsmelding 13 (2016-2017) om Kvalitet og pasientsikkerhet 2016 og bidro i høringen på Stortinget 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Hoeringssal1/02/26/Hoeringssal1-20180226-115520.mp4&msid=280&dateid=10004157
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26.02.18. Ombudet har på vegne av landets pasient- og brukerombud levert flere høringsuttalelser til 

sentrale lovendringsforslag.   

Ombudet benyttes stadig oftere som foredragsholdere på nasjonale og regionale kurs og 

konferanser. 

Andre viktige aktører vi har møter med og holder foredrag for er: Norsk pasientskadeerstatning, 

Helse- og sosialkomiteen i Oslo, Helse- og omsorgsdepartementet, Stortinget, Legeforeningen, 

Sykepleierforbundet, Sykehjemsetaten, Barne- og familieetaten, Velferdsetaten, Helseetaten, 

Kommunerevisjonen, Statens helsetilsyn, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Helsesenteret for 

papirløse migranter med flere. 

 

Arrangementer 

I 2017 avsluttet vi en besøksrunde til Barne- og ungdomspsykiatrien i Oslo og Akershus med en 

rapport og et seminar «Å snakke hverandre inn» med innledere fra barnevernet, barne- og 

ungdomspsykiatrien, brukere, politikere og Ombudet. 

Vi var medarrangør på seminaret: Brukermedvirkning gir bedre resultater, men er enklere med 

oppskrift i samarbeid med Velferdsetaten i Oslo. 

Vi var vertskap for den årlige fagsamlingen for alle ansatte i Pasient- og brukerombudsordningen, 

denne gangen på Oscarsborg festning. 

Under Arendalsuka arrangerte ombudene for første gang et eget arrangement: «Pasientrettigheter, 

gir de like rettigheter til alle?» Vi hadde også stand og Ombudet hadde innlegg på flere andre 

arrangementer. 

Kveldsmøte med Ungdomsrådene i på sykehusene i Oslo og Akershus. 
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Utvalgte tema 

Særlig arbeid rettet mot eldre brukere av helse-, omsorg- og 

sosialtjenester i Oslo 
Daglig mottar saksbehandlere hos Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og 

eldreombudet i Oslo henvendelser fra eldre som ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene de har 

behov for. For å samle erfaringer og innhente ny kunnskap for denne gruppen prioriterer Oslo 

kommune en eldrerådgiverstilling hos Ombudet. Eldrerådgiveren bidrar til å synliggjøre ulike 

utfordringer eldre har i byen vår både på individ- og systemnivå i møte med helse- og 

omsorgstjenestene.  

I dette arbeidet samarbeides det med ulike aktører som Senter for fagutvikling og forskning, Det 

sentrale- og de lokale eldrerådene, brukerrådet i alderspsykiatrisk seksjon på Oslo 

universitetssykehus Internasjonal Helse og Sosial Gruppe (IHSG), Velferdsetaten, Helseetaten og 

Sykehjemsetaten.  

Arbeidet blir presentert i ulike sammenhenger; på seniorsentre, pårørendemøter, i eldreråd, 

gjennom interesseorganisasjoner, til aktuelle fagorganisasjoner, politikere, høringer og gjennom 

kronikker.  

I 2017 er det sluttført to prosjekter som særlig har vært rettet mot byens eldre befolkning: 

 Besøk på omsorgsinstitusjoner for eldre rusavhengige i Oslo kommune   

 Beboer- og pårørendemøter i langtidshjem i Oslo kommune.  

 

 

Omsorgsinstitusjoner for eldre rusmisbrukere i Oslo kommune 

Ombudet er også pådriver for at også somatisk helse skal være fokus i møte med eldre rusavhengige. 

Eldrerådgiveren sitter i en tverrsektoriell gruppe som har som mål å løfte frem fokuset på økt 

forekomst av helseplager hos de eldste rusavhengige i Oslo, og hvordan disse blir møtt av kommune- 

og spesialisthelsetjenesten. 

For å bli bedre kjent med det kommunale tilbudet til eldre rusavhengige har vi besøkt samtlige syv 

omsorgsinstitusjoner for denne gruppen. Alle drevet i regi av Velferdsetaten. Vi ønsket å formidle 

informasjon om Ombudets virkeområde fordi vi vet at eldre rusmisbrukere er hyppige pasienter i 

både kommune- og spesialisthelsetjenesten, samtidig var vi usikre på om de kjenner godt nok til sine 

rettigheter. Det var også av interesse å få vite mer om hvordan brukere og institusjonene samhandlet 

med det øvrige tjenesteapparatet, og om de var tilfreds med samhandlingen.  

Vi møtte ledere som strakk seg langt for å tilrettelegge et tilbud for personer med levevaner som kan 

være vanskelig å romme i et ordinært tjenestetilbud. Og vi møtte beboerne som stort sett var 

fornøyd med tilbudet.  

Både beboere og ansatte skrøt av maten på de ulike institusjonene. En utfordring som gjentok seg 

var å komme frem til egnede aktivitetstilbud. Ansatte fortalte at det på grunn av redusert økonomi 

var utfordrende å sikre gode aktiviteter. Samtlige fortalte om varierende samarbeid med bydelene. 
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Dette handlet om deltakelse i ansvarsgrupper, planlegging av utskrivelse, variasjon i utmåling av 

lommepenger og samarbeid når beboere kunne ha behov for andre omsorgsnivå.  

 

Beboer- og pårørendemøter på langtidshjem 

Eldrerådgiveren og ombudet har deltatt på pårørendemøter på 40 av Oslo kommunes 43 

langtidshjem. Vi inviterte oss selv til pårørendemøter, men ble på et av de første møtene gjort 

oppmerksomme på av en beboer at også beboere bør være invitert til slike informasjonsmøter. Kun 

ved et fåtall av møtene var beboere representert og invitert. Det bør være en selvfølge at slike møter 

er åpne for både beboere og for pårørende.  

På nær samtlige langtidshjem har pårørende uttrykt ønske om at bemanningen burde styrkes, 

spesielt på kveld og i helgene. Flere steder ble denne bekymringen støttet av de ansatte. Det ble også 

klaget på at aktivitetene som skjedde på dagtid var dårlig kommunisert til kveldsvaktene, slik at de 

pårørende ikke fikk informasjon når de kom på besøk på ettermiddagen. Et annet tema de fleste 

hadde synspunkter på, var maten. Og ikke først og fremst næringsinnholdet, men tilberedningen og 

serveringen. På et langtidshjem hadde de ansatt en rullerende kokk som lærte de ansatte å lage små 

appetittvekkende måltider. Det ble det satt stor pris på. En tredje gjenganger var språk. Det ble 

uttrykt bekymring for om mangelfulle norskkunnskaper blant mange ansatte ga en utilstrekkelig 

faglig oppfølging av beboernes helse, samtidig som det vanskeliggjorde kommunikasjonen mellom 

beboerne og de ansatte. 

Sykehjemsetatens vedtok i januar 2017 en beskrivelse av den kvalitet som skal tilbys på kommunens 

langtidshjemhjem, Oslostandard 1.0. Hensikten er at det skal være tydelig både for pasienter, 

beboere, pårørende, medarbeidere, samarbeidspartnere og andre hva som er den grunnleggende 

standard i Oslos langtidshjem. Standarden bygger på Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften, og 

skal være et lett tilgjengelig dokument. Ombudet erfarte at dette langt fra var tilfelle. Standarden må 

gjøres bedre kjent og bør benyttes i det enkelte langtidshjems- og Sykehjemsetatens kontinuerlige 

forbedringsarbeid. Om den ikke innfris må det synliggjøres gjennom avviksrapportering og en 

tilrettelegging for beboere og pårørende til å si i fra. 

I møtene kom det også frem at det fortsatt er en utbredt klagefrykt hos eldre og deres pårørende. De 

ønsket ikke å være til bryderi eller framstå som utakknemlige. Flere pårørende uttrykte at de skulle 

kjent til ombudet tidligere. Blant annet kunne de hatt behov for bistand i søknadsprosessen om 

langtidshjem.  

Ombudet har på alle møtene formidlet at vår erfaring at det å si fra på en skikkelig måte ikke gir 

grunnlag for den klagefrykten som ble beskrevet, og at dersom det er ønskelig kan Ombudet bidra. 

 

Eldre med innvandrerbakgrunn 

For eldre innvandrere registrerer vi økte utfordringer som skyldes språkvanskeligheter.  De har 

vanskelig for å gjøre seg forstått, og de har vanskelig for å ta i mot informasjon. Antallet eldre 

innvandrere med norsk som andrespråk blir stadig flere. I motsetning til tidligere, der eldre ofte ble 

ivaretatt innen familien, vil flere etterspørre kommunale helse- og omsorgstjenester. Benyttes tolk i 

forsvarlig utstrekning når hjemmetjenesten skal besøke en kvinne som har glemt sine 

norskkunnskaper som følge av demenssykdom? Eller i omsorgen for en eldre mann på sykehjem som 



9 
 

bare behersker somali? Arbeidet med å tilrettelegge for en eldreomsorg som også kan møte eldre 

som ikke har norsk som morsmål, og som en følge av å ha utviklet en demenssykdom har mistet sitt 

andrespråk – norsk. Dette krever et godt samarbeid med innvandrerorganisasjoner og en strategi for 

å sikre at kommunes tilbud også til denne gruppen har en kvalitet og et omfang som møter tidens 

behov. 

 

Hjemmetjenestene 

Ombudet har lenge vært kritiske til organiseringen av hjemmetjenesten i Oslo. Vi har påpekt at det er 

utfordrende, å fange opp somatiske, psykiske eller andre endringer i en beboers liv når mange ulike 

mennesker er involvert. Kommunerevisjonens rapport 19/2017 «Bemanning og kontinuitet i 

hjemmetjenesten» bekrefter dette og må følges opp. Ut fra Ombudets erfaringer er det liten grunn 

til å tro at dette er forhold som er unike i de to bydelene som er revidert i rapporten. 

 

Pasient- og brukerrettighetene sikrer ikke likeverdige tjenester  
Pasient- og brukerrettighetene skal bidra til Pasientens helsetjeneste. Dette forutsetter pasienter og 

brukere som kjenner sine rettigheter, som etterspør de og eventuelt klager dersom de mener de ikke 

oppfylles. Ombudet blir kontaktet av pasienter som spør «hvordan er det meningen at jeg som 

pasienten skal vite alt det her?» når vi informerer om hvilke rettigheter de har og hvordan de må gå 

frem for å klage på at de ikke får den hjelpen de mener de har behov for.  

Det forutsetter også tjenesteytere som kjenner rettighetene, praktiserer de og sikrer at deres 

pasienter og brukere er kjent med dem og et klageorgan som effektivt bidrar til å sikre at tjenestene 

drives i samsvar med lov og forskrift.  

Det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem at kunnskapen pasientrettigheter og klagesaksbehandling er 

mangelfull i befolkningen og på tjenestestedene. 

Under et kurs Ombudet hadde om pasient- og brukerrettigheter på et eldretreff utbrøt en mann på 

90 år med lang fartstid som brukerrådsrepresentant på et sykehus: Hadde jeg visst alt dette når jeg 

satt i brukerutvalget hadde jeg vært et mye mer brysomt medlem. 

Vi ser at tjenestesteder som mottar en klage, ikke saksbehandler den korrekt. Noen klager behandles 

som en ny søknad hvor klager får avslag på ny. Noen behandler klagen, men sender den ikke videre 

til Fylkesmannen slik de skal dersom de opprettholder den påklagede avgjørelsen.  Pasienter og 

brukere forteller også om situasjoner hvor de føler seg utsatt for press for å la være å klage. De får 

beskjed om at dersom de får innvilget de tjenestene de søker om, vil andre pasienter få et dårligere 

tilbud.  

 – Vi har bare en pengesekk. Dersom du får mer hjemmesykepleie vil det gå utover tilbudet til alle de 

andre som trenger hjemmesykepleie.  

Dette bekymrer av flere grunner.  

For det første at så få klager. Det er grunn til å tro at flere ville fått medhold om de klaget. 

Omgjøringsprosenten samlet hos fylkesmennene er høy.  Tilsynsmelding 2016 fra Helsetilsynet viser 
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at 27 % av de som får sin klage behandlet av Fylkesmannen får helt eller delvis medhold. Og da må vi 

huske at mange saker omgjøres i 1. Instansen. Da er det mye at nær 1 av 3 får medhold. På noen 

områder er omgjøringsprosenten enda høyere, 48 % av de som klaget på mangelfull avlastning fikk 

medhold, og i avslag på sykehjemsplass var den 40 %. 

For det andre er det i et flertall av pårørende som henvender seg til Ombudet. Særlig i saker som 

angår eldre. Vi er derfor bekymret for de som ikke har pårørende.  

For det tredje er klagesakbehandlingstiden alt for lang hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  
Rettighetsklager skal i følge tilsynsmyndighetenes saksbehandlingsveileder behandles senest innen 

tre måneder. Svært ofte kan vi registrere mer enn dobbelt så lang saksbehandlingstid. Dette er 

rettigheter det kan vise seg at innbyggerne allerede har hatt rett på i svært lang tid. Det kan ha gått 

ett år fra de opprinnelig søkte om en sykehjemsplass til saken er ferdigbehandlet hos 

tilsynsmyndighetene. 

Det faktum at Fylkesmannens egen statistikk viser at omgjøringsprosenten er stor i saker knyttet til 

kommunale helse- og omsorgstjenester øker Ombudets bekymring ytterligere. Det betyr at det er 

flere som over tid må avfinne seg med tjenester i et mindre omfang enn hva som er forsvarlig og 

verdig, tjenester de har rett til.  

I tilsynssaker erfarer vi at det kan gå langt over 1 år, i noen tilfeller opp til 2 år eller mer før endelig 

avgjørelse faller. I saksbehandlingsveilederen er fristen seks måneder. Saksbehandlingstiden gir dårlig 

grunnlag for læring i tjenesten. Den bidrar til stor usikkerhet hos de som klager og bidrar ikke til å 

gjenopprette tillit verken til tjenesten eller de som skal vurdere om den behandling de har fått har 

vært forsvarlig.  I tilsynssaker etter uventede dødsfall bidrar den lange saksbehandlingstiden til at de 

etterlatte må vente lenge på endelig svar på sine spørsmål knyttet til forsvarligheten. Vi har bistått i 

flere saker der de etterlatte etter en stund har gitt uttrykk for at de skulle ønske at de ikke hadde 

klaget, da det har bidratt til å forlenge sorgprosessen.   

På bakgrunn av dette rettet Ombudet en henvendelse til Statens helsetilsyn i oktober 2017 der vi 

uttrykte vår bekymring og la ved et stort antall saker som bekreftet en tidsbruk sterkt i strid med 

kravene i tilsynets saksbehandlingsveileder. 

Helsetilsynet svarte: 

«Ombudet orienterer i brevet om sin alvorlige bekymring for pasient- og brukerrettighetene i Oslo og 

Akershus, og viser til svært lang saksbehandlingstid for rettighetsklager og tilsynsklager innen helse- 

og omsorgstjenester hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Statens helsetilsyn er godt kjent med 

problematikken rundt lang saksbehandlingstid for rettighetsklager og tilsynssaker innen helse- og 

omsorgstjenester i embetet, og det er løpende dialog mellom embetsledelsen i Oslo og Akershus og 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dette.» 

Ombudet mener dette er et alvorlig rettssikkerhetsproblem. Etter ombudets erfaring har både 

Statens helsetilsyn, Fylkesmannen og departementet vært kjent med at slik har situasjonen vært i 

flere år. Skal tilsynsmyndighetene være den rettssikkerhetsinstansen Stortinget har bestemt, må 

politikere nå ta et større ansvar for dagens situasjon. 
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Tenner - en del av helsebegrepet, men ikke tilbudet    
Personer som er i institusjon, som har mottatt hjemmesykepleie med minst en time i uken i over tre 

måneder eller som har mottatt psykisk helsearbeider med minst en time i uken i over tre måneder 

har rett på gratis offentlig tannbehandling. Det er også flere grupper som har rett på dette, jf Lov om 

tannhelse § 1-3.  

Flere av våre klienter har utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Mange her klarer ikke å ta godt 

nok vare på tennene sine. Flere unngår å gå til tannlege av økonomiske årsaker.  

En mann hadde omfattende helseutfordringer både fysisk og psykisk. I en periode med psykisk 

helsearbeider en time i uken startet han omfattende tannbehandling. Men så stoppet bydelen 

vedtaket om psykisk helsearbeider og han mistet således retten til gratis offentlig tannbehandling. 

Vedtaket ble påklaget og omgjort av Fylkesmannen. Umiddelbart etter det anmodet Ombudet 

bydelen om at klienten fikk ny henvisning til tannbehandling. Det fikk han ikke. Han måtte ha mottatt 

psykisk helsearbeider i tre måneder før ny henvisning kunne sendes. Klienten rakk aldri å starte opp 

med tannbehandling før bydelen reduserte vedtak om psykisk helsearbeider til en time annenhver uke 

slik at han mistet retten til gratis tannbehandling. Også dette ble påklaget av Ombudet, og først etter 

12 måneder mottar mannen nå den tannbehandling han hadde behov for.  

Saksgangen kan skyldes tilfeldigheter. Det kan også fremstå som en uvilje mot å tilrettelegge for at 

mannen fikk nødvendig tannbehandling som han selv var uten midler til å gjennomføre. 

Vi erfarer at institusjonsoppholdene blir kortere og kortere. Pasienter i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling rekker ikke å komme i gang med tannbehandlingen før vedkommende mister retten. 

Nødvendig tannbehandling bør etter Ombudets oppfatning sluttføres dersom den er startet opp, 

uavhengig av brukerens økonomiske situasjon. 

En rusavhengig mann hadde rett på gratis offentlig tannbehandling under innleggelse til tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling. Behandlingen tok lang tid, da tannklinikken avlyste to konsultasjoner på 

grunn av sykdom. I starten av behandlingen ble det trukket tenner, slik at han kun hadde to tenner 

igjen i munnen. Dette medførte at klienten over en lengre periode hadde svært liten tyggeflate og 

vanskeligheter med å spise. Klienten ble henvist for implantatvurdering, men det var lang ventetid 

både for implantatvurdering og selve implantatbehandlingen. I ventetiden skulle det lages proteser, 

slik at både tyggefunksjon og estetikk ble opprettet. Ombudet hjalp mannen med å klage på 

manglende forsvarlig tannbehandling. Helseetaten i Oslo kommune svarte at behandlingen hadde 

trukket ut av forskjellige årsaker og at de så at det hadde vært ønskelig å få laget proteser på et 

tidligere tidspunkt ut fra et sosialt og estetisk aspekt. 

Saken behandles nå hos Fylkesmannen. Ombudet er interessert i om tilsynsmyndighetene vurderer 

en slik tidsbruk som forsvarlig, i denne enkeltsaken, men selvfølgelig også som en tilbakemelding til 

tjenesten i forhold til organiseringen og ressursene i tjenesten mer generelt. 
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Påregnelig skade er et for mye brukt uttrykk i helsetjenesten 
Norsk pasientskadeerstatning(NPE) avgjør årlig rundt 4500 saker og gir medhold i rundt 30 % av 

disse. Avgjørelser som er viktige for den enkelte pasient og for pårørende. Avgjørelser som kommer 

etter en gjennomgang av den behandling som er gitt, og der konklusjonen er at det foreligger en 

skade som følge av helsehjelpen. Her er det med andre ord et materiale med stort potensiale for 

læring. Det er også en statistikk som kan være nyttig for å evaluere avvikskulturen på eget 

tjenestested. Er det meldt avvik i de sakene der NPE kommer til at det har vært svikt i helsehjelpen?  

Et hovedoppgaveprosjekt ved NTNU og St. Olavs Hospital undersøkte i hvilken grad pasientskader 

som hadde fått medhold i NPE, var registrert som avvik i sykehuset sitt eget meldesystem. Rapporten 

viste at 20 % av de totalt 167 medholdssakene som var inkludert hadde blitt rapportert inn i 

sykehusets meldesystem.  

NPE har nå startet et samarbeid med flere helseforetak for å kartlegge i hvilken grad sakene der NPE 

har gitt pasientene medhold også er registrert i helseforetakenes avvikssystem. Dette bør være av 

interesse for alle kommuner og helseforetak. 

I møter med tjenestene der vi har løftet denne problemstillingen ender vi ofte i en diskusjon rundt 

begrepet påregnelig. Ombudet mener dette begrepet brukes også om behandlingsresultat som ikke 

er optimale, som kunne vært håndtert bedre og som en bør lære av for at unngå at lignende skjer 

igjen, og vil i den sammenheng trekke frem et eksempel som kan belyse vårt synspunkt.  

På Lovisenberg diakonale sykehus bestemte Lars Vasli seg for 10 år siden for at de skulle spesialisere 

seg på brokkoperasjoner. Som han sa på et foredrag Ombudet hørte: Et område kirurgene ikke står i 

kø for å operere. I 2008 opererte de 189 pasienter, i 2017 opererte de 538 pasienter. Alle ble fulgt 

opp ett år etter operasjonen, og resultatene har endret sykehusets praksis og dokumentert 

forbedrede resultater. Fra 18 % residiv til omtrent 0. Et resultat av trening og ønske om å lære når 

resultatet ikke blir som ønsket. Trolig resultater som uten denne kvalitative tilnærmingen ville blitt 

kategorisert som – ja nettopp – påregnelig! 

 

Mangelfull offentlighet rundt kapasitetsproblemer 
Følger en med i media og snakker med ansatte i helse- og omsorgstjenestene uttrykkes ofte en 

bekymring for mangelfull kapasitet. Forventer en at det skal gjenspeile seg i antallet klagesaker blir 

en skuffet.  Ombudet oppfordrer ansatte til, i langt større grad enn i dag, å informere og bistå 

pasienter og brukere som bør klage på omfanget av de tjenestene de mottar.  

I følgende svar på en klage var helseforetaket uvanlig tydelig på kapasitetsutfordringene. I denne 

saken var det henvist til smertebehandling, pasienten hadde fått avslag, klaget med hjelp fra 

Ombudet og fikk hjelp. I etterkant ba Ombudet helseforetaket forklare hvorfor avslaget var omgjort, 

ettersom vi var kjent med nye momenter i saken: 

”… Jeg viser dessuten til tilsvar til pasient- og brukerombudet … som omhandler begrunnelser for 

avslutning av behandling ved vår smertepoliklinikk på et generelt grunnlag. I vårt tilsvar fremkommer 

det at manglende kapasitet ikke er et selvstendig grunnlag for å avslutte behandling av pasienter som 
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har effekt av den behandlingen vi kan tilby hos oss, og som ikke kan tilbys andre steder. RF 

behandling er en behandlingsform som utføres ved få institusjoner i HSØ: Så vidt meg bekjent utføres 

denne behandlingen kun …. Ved gjennomgang av pasientjournalen til pasient synes det klart at RF 

behandling har hatt en god effekt hos han og at effektvarigheten har vært av størrelsesorden 90 % 

smertelindring med 3-6 måneders varighet. Vi er således enig med innklager i at vi ikke kan avslutte 

behandlingen hos oss og begrunne dette med manglende kapasitet. Vi vil derfor på ny kalle han inn til 

ny behandling innen 3-4 måneder. Som tidligere nevnt har vi diskutert våre retningslinjer for inntak 

og avslutninger av behandlinger, og opprettholder beslutningen om at det alltid skal foreligge en 

medisinsk begrunnelse til at pasienter avsluttes hos oss. Jeg tillater meg allikevel å bemerke at 

kapasiteten på RF behandling i Helse Sør-Øst er alt for liten, og at vi i alt for liten grad klarer å dekke 

behovet.” 

Når ansatte i helsetjenesten sier de ikke kan gi forsvarlig helsehjelp fordi de har så mye å gjøre må 

dette selvfølgelig meldes internt, men de er også pålagt ved lov å melde slike tilstander til 

Fylkesmannen.  

Helsepersonelloven § 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter eller 
brukere 

Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre 
fare for pasienters eller brukeres sikkerhet. Det skal ikke gis informasjon om taushetsbelagte 
opplysninger. 
 

Ombudet erfarer at lite informasjon til pasienter ofte skaper usikkerhet. Dette gjelder også i 

klagesaker. Uten en begrunnelse kan pasienten sitte igjen med mange spørsmål. Var ikke den første 

vurderingen korrekt? Var det nye opplysninger som tilsa at man burde få behandling likevel? Eller var 

det enklere å gi pasienten tilbud om behandling i stedet for å behandle klagen? For å unngå slik 

usikkerhet, er det etter Ombudets mening viktig at sykehuset gir pasienten en faglig begrunnelse 

som forklarer hvorfor man har kommet til en ny konklusjon. Dette vil kunne fremme pasientens tillit 

til helsetjenesten. Samtidig vil det kunne bidra til at pasienten får bedre forutsetninger for å kunne 

ivareta sine egne interesser overfor helsetjenesten fremover.  

Den samme oppfordringen går til ansatte i kommunen.  Kapasitetsproblemer må ikke gi seg resultat i 

veiledning som i denne saken:  

En pårørende som ønsket å søke sykehjemsplass til sin mor fikk av saksbehandleren høre: «ikke noe 

vits i å søke fordi det er så vanskelig å få».   

 

Likeverdige helsetjenester – ikke like like for alle  
Migrasjonshelse har vært fokusområde for pasient- og brukerombudene i Norge i 2016 og 2017. Vi 

har hatt et særlig fokus på tjenestenes bruk av tolk. I tillegg en økning i aktiviteter rettet mot 

tjenesteytere og interesseorganisasjoner for innvandrere, der vi har informert om pasient- og 

brukerrettigheter generelt og ombudsordningen spesielt.  
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Pasient- og brukerrettighetsloven skal bidra til å sikre alle lik tilgang på tjenester av god kvalitet, 

fremme tillit og sosial trygghet, og ivareta respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd. 

For mange innvandrere utfordres denne retten av at de ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad og at 

de ikke kjenner den norske helsetjenesten. Det er derfor i tråd med vår strategiske plan å legge ned 

betydelig ressurser i arbeidet med migrasjonshelse for å sikre at personer med minoritetsbakgrunn 

får likeverdige helse-, sosial- og omsorgstjenester. Likeverdige helsetjenester forutsetter lik tilgang på 

informasjon og lik reell mulighet for medvirkning. Informasjonen må gis på en måte og på steder der 

innvandrerbefolkningen beveger seg. Vi kan ikke forvente at de som ikke kjenner systemene, selv 

oppsøker de rette kanalene. 

Ombudet er medlem i SOHEMI, Helsedirektoratet rådgivende organ i minoritetsspørsmål. Esperanza 

Diaz, fungerende direktør i NAKMI, etterlyser blant annet flere endringer i Statistikkloven slik at vi i 

større grad enn i dag kan krysse data i helseregistrene med informasjon om landbakgrunn. En 

endring Ombudet støtter. Innvandrere skal ha likeverdige helse- og omsorgstjenester som resten av 

Norges befolkning. Vi vet lite om de faktisk får det. Dette vil gi bedre statistikk og helsedata for 

innvandrere, og gi kunnskap om sykdomsrisiko hos ulike grupper av innvandrere.  Aftenposten 

22.09.17 «La oss sette innvandrere i bås – slik at vi alle får bedre helsetjenester.»  

For å bistå overfor en særlig utsatt gruppe har Ombudet innledet et samarbeid med Helsesenteret 

for papirløse i Oslo.  

En kvinne uten midler og lovlig opphold fikk regning fra sykehuset etter fødsel fra sykehuset. 

Ombudet og Helsesenteret for papirløse bisto pasienten i klageomgangen, og kravet ble ettergitt.  

I samarbeid med Helsesenter for papirløse har Ombudet fremmet flere klager som har gått til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Personer uten lovlig opphold i Norge, eventuelt med lovlig 

opphold, men uten rett til helsehjelp, har likevel rett til noen tjenester. I de fleste tilfeller avslås 

ønske om hjelp med begrunnelse i at helsehjelpen ikke er helt nødvendig på det nåværende 

tidspunkt, og at pasienten kan reise tilbake til hjemlandet og få hjelp der uten at det er fare for liv 

eller alvorlig forverring av helsetilstanden. I en avgjørelse hos Fylkesmannen ble det imidlertid slått 

fast at avslag på behandling for Hepatitt C var i strid med en av unntaksbestemmelsene i forskrift om 

rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket. Der står det nemlig at alle 

som oppholder seg i Norge har rett til smittevernhjelp. I dette tilfellet hadde pasienten blitt avvist 

både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.  

 

Mangel på tolk og mangel på kvalifisert tolk 

I henvendelser til vårt kontor møter vi pasienter som ikke har fått den helsehjelpen de skal, fordi tolk 

ikke har vært benyttet. Pasientene har ikke forstått informasjonen som er gitt og helsepersonellet 

har ikke forstått hvordan pasienten beskriver sine symptomer, tidligere behandling, sykdommer i 

familien med mer. I våre tilbakemeldinger til tjenestestedene, understrekes ansvaret deres for å 

tilrettelegge for forsvarlig kommunikasjon. Lederforankring, planlegging og budsjettering for 

nødvendige utgifter til kvalifisert tolk, er nødvendig for å sikre rettsikkerheten til språklige 

minoriteter slik at de får forsvarlig helsehjelp.  

 

Ombudet møter både pasienter, brukere, pårørende og ansatte i helse-, omsorg- og sosialtjenestene 

som er bekymret for bruken av tolk og kvaliteten på tolketjenestene. I barnevernet er bekymringen 
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så sterk at et stort flertall av barneverntjenestene i Oslo har uttalt til Ombudet at dette er et 

rettssikkerhetsproblem. 

Ombudet har i enkeltsaker tatt opp manglende bruk av tolk med ansatte i spesialisthelsetjenesten og 

i kommunene. Ansatte har argumentert med at tolketilbudet er lite tilgjengelig og økonomiske 

argumenter har også blitt brukt. 

 
En ansatt i introduksjonsprogrammet i Bydel Vestre Aker ringte og klaget på en fastlege som ikke 
tilbyr tolk til brukere av introduksjonsprogrammet da pasientene ved legekontoret «pleier å ha med 
seg noen som kan norsk».   
 

I en sak fra spesialisthelsetjenesten var det utarbeidet et henvisningskjema som utelukket pasienter 

med behov for tolk til en viss type helsehjelp: 

 

Ombudet mottok i 2017 en henvendelse fra en lege angående kravet til norsk- eller engelskkunnskap 

hos par som ønsket henvisning til infertilitetsutredning og assistert befruktning, hvor det ble stilt 

spørsmål til om denne praksisen var diskriminerende. I følge henvisningsskjemaet forutsatte 

behandling tilstrekkelig språkforståelse uten tolk. På bakgrunn av henvendelsen rettet Ombudet en 

henvendelse til avdelingen med spørsmål om dette kravet var brudd på formålet bak pasient- og 

brukerrettighetene som skal sikre befolkningen lik tilgang på helse- og omsorgstjenester. Ombudet 

ble invitert til møte med avdelingen, hvor blant annet språkkravet ble diskutert. Etter møtet ble 

henvisningsskjemaet vedrørende språkkrav endret, og avdelingen oppga til Ombudet at de pasienter 

som ønsker det nå vil få tilbud om tolk.   

Flere som tar kontakt med Ombudet har utfordringer knyttet til forståelse av det norske språket. Vi 

har snakket om viktigheten av at tjenestestedene benytter seg av tolk i møte med denne delen av 

befolkningen. Samtidig ser vi at mange mottar brev fra det offentlige der de ikke forstår innholdet. 

Det kan være at de ikke forstår begrunnelse for et avslag, eller reglene rundt klagefrist. Det kan også 

være at de ikke forstår at de må sende inn tilleggsopplysninger før en sak kan avgjøres eller at de ikke 

forstår innholdet i en epikrise fra sykehuset, der det står noe om at de skal til kontroll om et år og at 

de må kontakte fastlegen i forkant av dette. Dette kan gjøre at enkelte mennesker ikke får innfridd 

sine rettigheter etter helse- og omsorgslovgivningen og kan i verste fall få helsemessige 

konsekvenser for den enkelte. Med utgangspunkt i dette foreslår Ombudet at det utredes muligheter 

for å opprette et eget TOLKEHUS for Oslo eller for Oslo og Akershus. Et samlingssted åpent for 

publikum med små og store spørsmål, dokumenter de ikke forstår og der tolker kan ha tilknytning, ha 

undervisning og få nødvendig faglig opplæring. 

Hva gjør vi med de etiske dilemmaene? 

De etiske dilemmaene i helsetjenesten har blitt flere og mer kompliserte. I 2017 ble Nasjonalt råd for 

prioritering nedlagt. Det er viktig at det etableres nye arenaer der viktige prioriteringsspørsmål settes 

på dagsorden og der det inviteres til offentlig debatt. 

Kliniske etikk-komiteer (KEK) er opprettet i alle norske helseforetak for å bidra til et mer systematisk 

etikk-arbeid, og kommunale helse- og omsorgstjenester har hatt en satsning på økt etikk-

kompetanse siden 2007. Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo har fått ansvaret 
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for å understøtte dette arbeidet med undervisning, veiledning, nettverksbygging og forskning og 

evaluering.  

Ombudet vil fremheve det viktige etikk-arbeidet som utføres i de kliniske etikk-komiteene, og 

verdien av det arbeidet som gjøres ved Senter for medisinsk etikk. De er et uavhengig miljø som 

bidrar til forskning og oppmerksomhet om viktige prioriteringsspørsmål. Gjennom veiledning bidrar 

de til at eksisterende etikk komiteer gjør en god jobb, og de bidrar til oppstart der de fortsatt ikke er 

etablert. Etter Ombudets oppfatning vil det i kommunene blir et stadig større behov for fora der en 

kan diskutere etiske problemstillinger og prioriteringsspørsmål. 

 

Prioritering av barn og unge – Ombudet etterlyser mindre snakk, mer 

handling 
Det fokuseres i stadig større grad på forebygging, ikke minst når vi snakker om barn og unge. Det er 

positivt. Ombudet erfarer likevel at tjenester til barn og unge ikke i tilstrekkelig grad møter de reelle 

behovene. 

Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler og 

helsestasjonstjeneste. I dag er det store forskjeller i barn og unges tilgang til helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, jfr. Rapport IS-2543 Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten.  

Helsedirektoratet vil ha en veiledende bemanningsnorm for helsesøstre i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, men vil ikke at den skal være juridisk bindende og redegjør for dette i rapporten: 

Utredning av bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  En tilsvarende 

norm ble forsøkt i 2010, uten at ønsket effekt ble oppnådd. Hvorvidt det er øremerkede midler eller 

andre løsninger som er svaret, er usikkert. 

Det uttrykkes også bekymring for tilbudet til barn- og unge med psykiske lidelser. Fra foreldre, 

ungdom og ansatte i tjenestene etterspørres en økning i kapasiteten ved poliklinikkene og 

døgnavdelingene, men også at samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten styrkes, 

for bedre å utnytte hverandres kompetanse og ressurser. 

Barn mellom 16 og 18 år må betale egenandel hos fastlegen. Dette til tross for at den helserettslige 

myndighetsalderen er 16 år. Dersom du som ungdom er uten inntekter og ønsker en samtale med 

legen din uten å informere dine foreldre, kan dette bli vanskelig. Kanskje er det nettopp problemer 

mellom deg du ønsker å snakke om, alt fra mer vanlige konflikter til vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Ombudet anbefaler Stortinget å sikre denne ungdomsgruppen retten til å snakke med sin fastlege 

uten å betale egenandel. 
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Barnevernet utfordres av dårlige tolketjenester 
Barnevernets ansvar er regulert i lov om barneverntjenester, og gjelder alle barn under 18 år som 

oppholder seg i Norge. Barneverntjenestens oppgave er å gi hjelp til barn som lever under forhold 

som kan skade deres helse og utvikling. All hjelp skal ta utgangspunkt i hva som er til barnets beste. 

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet i Oslo kommune i perioden 2004–2016 økte fra 3 266 til 

7 051meldinger i året. I 2016 var det flest barn med melding i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, 

og færrest i Ullern og Vestre Aker. Antall iverksatte undersøkelser økte fra 2 068 i 2004 til 6 018 i 

2016. Antall undersøkelser som førte til tiltak økte også, men ikke like kraftig, fra 1 032 i 2004 til 2 

175 i 2016. I 2016 hadde 4,5 prosent av alle barn 0–17 år en form for tiltak fra barnevernet. 

Oslospeilet nr. 2, oktober 2017. 

Til Ombudet henvender forsvinnende få seg med spørsmål om barnevernet. Det bekymrer, for vi er 

sikre på at også dette er mennesker med behov for råd og veiledning, eller klagebistand. I fjor mottok 

vi 30 henvendelser som berørte barneverntjenesten. Dette til tross for at vi i 2017 gjennomførte 

besøk ved alle byens barneverntjenester, der vi informerte om hvordan vi jobber og oppfordret de 

ansatte til å øke informasjonen om Ombudet til sine brukere. Alle vi møtte var enige om at dette var 

mennesker ofte med et stort behov for slike tjenester, og at de gjerne ville bidra med slik 

informasjon. Resultatet er nedslående. Om det skyldes at slik informasjon likevel ikke ble gitt, eller 

om det er andre årsaker vet vi ikke. Vi vil i 2018 ha en ny besøksrunde til barneverntjenesten, i tillegg 

vil vi intensivere besøkene til ulike interesseorganisasjoner som bistår mottakere av 

barneverntjenester. 

Ansatte ved flere av kontorene uttrykte bekymring for kapasiteten i Barne- og ungdomspsykiatrien. 

Dette er et kjent område for Ombudet. Vi gjennomførte i 2016 besøk til alle Barne- og 

ungdomspsykiatriske avdelinger i Oslo og Akershus. Svært mange ansatte der uttrykte den amme 

bekymringen. Vår oppfordring var igjen å informere om Ombudet, slik at de som ønsket å klage og 

ønsket bistand til det, kunne få det hos oss. 

Det som vekket størst bekymring på besøksrunden var de ansattes unisone bekymring knyttet til 

rettssikkerheten knyttet til bruk av tolk. Nær alle kontorene uttrykte sterk bekymring for kvaliteten 

på tolkene de benyttet. De kunne fortelle om tilfeller der ansatte ved kontoret deltok i samtaler med 

tolk, der de også behersket språket og avdekket at tolken enten ikke snakket tilstrekkelig norsk til å 

foreta gode oversettelser, eller at de kjente begrepene som blir benyttet i barnevernet så dårlig at de 

ikke kunne gi en god fremstilling til familien. Dette er en problemstilling Ombudet mener kommunen 

må ta svært alvorlig. Vi deltar gjerne med våre erfaringer i en oppfølging av dette. Se gjerne vårt 

forslag om et Tolkehus i denne sammenhengen. 

De få som kontakter Ombudet med spørsmål om barneverntjenesten har gjerne spørsmål om sine 

rettigheter. Noen ber om råd og veiledning i forbindelse med at de skal ha møte med 

barneverntjenesten. Ungdom har spørsmål om retten til ettervern. Også andre tjenester tar kontakt, 

for eksempel med spørsmål om samarbeid, saksbehandling og klagemuligheter. 

Ombudet får noen ganger henvendelser fra personer som har blitt meldt til barnevernet. De har 

spørsmål om hva som kommer til å skje og hvilke rettigheter de har. Det gis råd og veiledning om 

hvordan barneverntjenesten arbeider med bekymringsmeldinger og vi oppfordrer til å samarbeide 
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med barneverntjenesten. Vi informerer også om hvilke rettigheter man har i forbindelse at 

barnevernet gjennomfører en undersøkelsessak. 

Rusavhengige må sikres bedre behandlingsforløp  
Rusavhengige har ofte behov for ulike hjelpetiltak over tid. Da er det avgjørende at tiltakene er 

koordinert. Opphold i behandlingsforløpet kan være sårbare overganger der mange rykker tilbake til 

start. Slike situasjoner finnes blant annet fra tidspunktet pasienten gir utrykk for å ønske behandling 

og frem til oppstart avrusning, eller i perioden mellom gjennomført avrusning og oppstart 

behandling. Andre overganger er opphold fra behandlingen er gjennomført til bolig er på plass, eller 

til skole, jobb eller andre aktiviteter er på plass. Dette må planlegges, helst bør dette arbeidet starte 

for oppstart behandling. En mer aktiv bruk av individuell plan vil kunne bidra til bedre 

behandlingsforløp. Ombudet erfarer at mange rusavhengige fortsatt ikke har individuell plan.  

Når pasienten har fått en individuell plan må det sikres at ikke planen fremstilles som et mål i seg 

selv, men som et nødvendig verktøy for å koordinere ulike hjelpetiltak og arbeidsoppgaver, noe som 

blant annet påpekes av Rusmiddelbrukerens interesseorganisasjon. 

En ROP-pasient skrives ut fra sykehus i april. Hun har ikke fast bolig og ordner selv et rom på 

pensjonat. Pasientens behandler ved DPS kontakter Ombudet på bakgrunn av manglende tilbud om 

ansvarsgruppe for pasienten. Vi kontakter saksbehandler ved NAV sosialtjenesten, som lover å 

innkalle til dette. I mai søker pasienten om omsorgsbolig. I september kontakter pasienten Ombudet 

på nytt og ber om hjelp på grunn av manglende oppfølging fra bydelen. Kvinnen bor fortsatt på 

midlertidig overnatting, må flytte til annet pensjonat og opplever dette som svært utfordrende. Også 

Ombudet erfarer at det er vanskelig å få kontakt med saksbehandler og at vi ikke får tilbakemelding 

på våre henvendelser. Ombudet får kontakt med enhetsleder ved NAV sosialtjenesten. Vedkommende 

opplyser at bydelen arbeider med saken og at de er i dialog med Boligbygg for å finne muligheter for 

å tilby kvinnen kommunal bolig, til tross for at pasienten har gjeld til Boligbygg. Vedkommende 

opplyser videre at de jobber med å vurdere hva slags oppfølging pasienten trenger i boligen. I januar 

holdes et møte med NAV sosialtjenesten, boligkontoret, behandler ved DPS, pasienten og Ombudet. 

Først i dette møtet får kvinnen tilbud om bolig fra bydelen, ni måneder etter at hun ble skrevet ut. 

I tillegg til sømløse forløp etterlyses mer medvirkning ved valg av medikamenter og ulike forhold 

rundt henteordninger og bruk av urinprøver for LAR-pasienter. Fortsatt mottar vi klager fra pasienter 

som forteller om mangel på brukermedvirkning ved valg av medisiner. De forteller at deres erfaringer 

ikke blir lyttet til og at LAR- veilederen følges for slavisk, spesielt i forhold til valg av 

substitusjonsmedikament.  

Det må være en forutsetning at pasienter også i denne delen av helsetjenesten får en individuell 

vurdering av sin tilstand. Ombudet har bistått noen brukere med å skrive klage i slike saker, og vi ser 

at alle klagene har blir tatt til følge ved sykehuset og ikke blitt sendt videre til Fylkesmannen.  

En pasient ble skrevet ut fra en kommunal rusinstitusjon. Han klaget skriftlig på dette og ba om 

oppsettende virkning. Han fikk ikke svar på klagen, ble fjernet med politiet og fikk plass på en 

lavterskel institusjon for rusavhengige. Ombudet kontaktet den institusjonen som han ble utskrevet 

fra: 
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De benektet at de hadde mottatt skriftlig klage, hevdet at denne var levert muntlig og at de hadde 

besvart den muntlig med opprettholdelse av avgjørelsen. De stilte seg uforstående til at klagen skulle 

oversendes Fylkesmannen og poengterte at muntlige klager ble besvart muntlig. Videre at de ikke 

hadde rutiner for klagebehandling. Etter hvert behandler Velferdsetaten klagen, som opprettholdt 

utskrivningen og sendte saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opphever 

vedtaket på grunn av vesentlige saksbehandlingsfeil som kunne ha innvirket på avgjørelsens innhold. 

Fylkesmannen viste til at Oslo kommune ved Velferdsetaten ikke hadde dokumentert at det var 

foretatt nødvendige og lovpålagte helse- og omsorgsfaglige vurderinger av bruker før vedtakene blir 

fattet, samt at kommunen ikke hadde tatt stilling til hvorvidt utskrivningen innebar at hans rett til 

helse- og omsorgstjenester var oppfylt. Fylkesmannen konkluderte med at Oslo kommune i denne 

saken hadde brutt bestemmelser om saksbehandling i pasient- og brukerrettighetsloven og at 

klagesaksbehandlingen ikke var i samsvar med forvaltningslovens krav om utredning og begrunnelse. 

Flere pasienter har opplevd at informasjon om viktige avgjørelser om endringer i 

behandlingsregimet, for eksempel at man går over fra ukentlig til daglig henting på apotek, blir 

formildet via SMS. I noen av disse sakene har det vært lite kontakt mellom pasient og behandler i 

forkant og pasienten opplever at vedkommende ikke har hatt anledning til å medvirke. 

Det etterlyses bedre begrunnede avgjørelser, som muliggjør økt forståelse for beslutningene, 

eventuelt gir bedre grunnlag for en klage. 

I løpet av 2018 innføres pakkeforløp også innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virkningene 

bør følges nøye og evalueres forløpende. Pakkeforløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale 

faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes. Målet er stadig å forbedre 

behandlingstilbudet og redusere uønsket variasjon slik at alle får så god og effektiv behandling som 

mulig. De skal ikke redusere den individuelle tilpasningen. Det er få fasitsvar om hvilken behandling 

som faktisk sikrer ønsket resultat, og det utfordrer standardiserte forløp mer enn på mange andre 

områder. 

 

Bekymring for helse-, sosial- og omsorgsrettigheter til bostedsløse rusavhengige og andre 

bostedsløse på grunn av utmelding fra Folkeregisteret  

Ombudet har mottatt en bekymringsmelding fra en ansatt ved et lavterskeltilbud om at flere av 

deres beboere ikke får oppfylt sine rettigheter til helse-, sosial- og omsorgstjenester på grunn av 

bostedsløshet, som er særlig utbredt for denne gruppen. Skatteetaten har rutine på at personer som 

står registrert uten adresse over en viss tid blir registrert som utvandret. Dette fører blant annet til at 

de ikke kan få fastlege. Ombudet har skrevet brev til Skatt-øst, og fått til svar at denne 

problemstillingen er tatt opp både av Helsedirektoratet og Byrådsavdelingen uten at det er funnet en 

løsning på problemet.  

 

Ombudet skal følge opp saken videre. Vi retter i første omgang en henvendelse til lavterskel 

tilbudene i Oslo og oppfordrer dem til å henvise deres brukere til vårt kontor for klagebistand i slike 

situasjoner.   
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NAV SOSIALTJENESTEN 
 

Nav sosialtjenesten er velferdsstatens siste sikkerhetsnett. Daglig møter Ombudet mennesker som er 

avhengig av hjelp derfra for å ha til sitt livsopphold i en periode i livet.  

Henvendelsene har fordelt seg som følger mellom de ulike bydelene de siste tre årene: 

     Pr bruker i 
bydel 

 

Sosialtjenestene 2015 2016 2017  2016 2017 
Nav Gamle Oslo 355 287 311  9,45 % 10,24 % 
Nav Alna 216 133 157  11,32 13,36 
Nav Grünerløkka 206 159 112  6,34 % 4,47 % 
Nav St. Hanshaugen 114 122 108  10,20 % 9,03 % 
Nav Frogner 138 111 104  7,13 % 6,68 % 
Nav Sagene 124 91 98  4,68 % 5,04 % 
Nav Søndre Nordstrand 71 84 91  5,17 % 5,60 % 
Nav Stovner 85 80 73  5,81 % 5,31 % 
Nav Bjerke 95 83 67  7,75 % 6,26 % 
Nav Grorud 64 47 69  4,40 % 6,03 % 
Nav Østensjø 53 58 62  5,51 % 5,89 % 
Ubestemt  59 54 48    
Nav Nordstrand 31 32 46  4,13 % 5, 94 % 
Nav Vestre Aker 19 28 40  4,43 % 6,33 % 
Nav Ullern 31 37 29  9,44 % 7, 40 % 
Nav Nordre Aker 30 31 20  3,57 % 2,30 % 
Sum 1691 1437 1435  6,60 % 6,66 % 

 

Det er særlig en bydel som utpeker seg ved at få av deres brukere benytter seg av Ombudets 

tjenester. Det har sikkert flere forklaringer, men kanskje er det noe å lære for de andre bydelene?  

 

Tilgjengelighet er fortsatt et knapt gode for mange brukere av NAV 

sosialtjenesten 
Manglende tilgjengelighet en av de hyppigste årsakene til at NAV sosialtjenestens brukere kontakter 

Ombudet. Som Ombud for brukere av NAV sosialtjenesten i Oslo har vi noen synspunkter knyttet til 

begrepet service, også for den statlige delen av NAV. Kjernen i NAV-reformen var aldeles utmerket. 

Tanken var samordning – å gi NAV-brukere én dør, hvor brukeren skal møte en NAV-veileder som er 

generalist, en som kan hjelpe de fleste med det aller meste, om det er sosialhjelp, økonomisk 

rådgivning, sykepenger, arbeidsledighet eller trygdeordninger. Målet var økt tilgjengelighet og bedre 

samordning mellom de ulike tjenestene.  

Ikke alle opplever at det er resultatet. Mange opplever en ytterligere forverring ved innføringen av 

det som kalles kanalstrategien og tjenestepakker fra 1. april 2017. Også for Ombudet begreper som 

sier lite om innholdet. I følge kanalstrategien og tjenestepakkene, skal NAV-kontorene oppfordre 

brukerne til å bruke andre kommunikasjonsmåter når de vil ha kontakt med NAV, enn å møte opp 

uanmeldt på NAV-kontorene. Dette er for å frigjøre tid til saksbehandling og forberedte brukermøter. 



21 
 

Kort oppsummert betyr det at brukerne skal henvises til internett og ordinær post. Strategien gjelder 

for de statlige tjenestene i NAV, men også brukere av de kommunale tjenestene erfarer endringer i 

tilgjengeligheten som følge av denne innføringen. 

Med jevne mellomrom får vi henvendelser fra brukere som forteller at de har levert dokumenter til 

sitt NAV-kontor, men at de får beskjed om at NAV-kontoret ikke har mottatt og de må levere på nytt. 

I slike situasjoner opplever mange avmektighet og at de ikke blir trodd. Vi råder derfor brukerne til å 

be om å få stemplet kopi, slik at de har bekreftelse på at de har levert. 

Et NAV-kontor har nektet å gi ut stemplet kopi av innleverte dokumenter. Begrunnelsen er 

kanalstrategien og at henvendelser som ikke krever oppfølging skal håndteres av brukeren selv. 

Ombudet kontaktet NAV-kontoret og etterspurte mulighet til å få en stemplet kopi av innlevert 

dokumentasjon. I svarbrevet ble det vist til implementeringen av kanalstrategien og at henvendelser 

som ikke trenger oppfølging skal kunne håndteres av brukerne selv. Det ble videre svart at all 

dokumentasjon som kommer inn blir poststemplet av de ressursene som tømmer postkassene tre 

ganger om dagen. Det var ikke ønskelig å opprette en ad hoc løsning for de av brukerne som ønsker 

datostempel på sin kopi, ”da unntakspraksis hadde en tendens til å etablere seg”. Avslutningsvis ble 

det svart at de kan notere i sine fagsystemer at bruker er blitt henvist til å levere sin dokumentasjon i 

postkassen.  

Problemstillingen ble som følge av dette svaret tatt opp med byrådsavdelingen. De fant det vanskelig 

å gå inn i den konkrete saken, men var generelt av den oppfatningen at NAV-kontorene skal være 

åpne og tilgjengelige og at de i møte med brukerne skal utvise fleksibilitet og sendte følgende brev til 

alle NAV-kontorene den 06.06.17 vedrørende tilgjengelighet.  

«Tjenestepakkene er tilpasset statlige ytelser. Det er ingen endringer i de kommunale tjenestene. 

Kommunen har ansvar for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret. Sosialtjenesteloven som 

samfunnets siste sikkerhetsnett er ikke endret. Etter sosialtjenesteloven har NAV et særlig og 

omfattende råd og veiledningsansvar, og til å fange opp og bidra til å løse sosiale problemer… 

Forsvarlighet er et lovkrav, og stiller krav til tilgjengelighet, saksbehandlingen, tjenestens innhold og 

tjenestens omfang. NAV-kontorene må derfor være åpne og tilgjengelig for dem som trenger det, og 

for å sikre at man bistår mennesker som trenger råd, veiledning, tilrettelegging og individuell 

oppfølging… Noens tidligere erfaringer med NAV eller andre offentlige instanser, kan også medføre et 

særlig behov for forsikringer om at deres sak er mottatt og vil bli behandlet. Byrådsavdelingen minner 

om viktigheten av at NAV-kontorene utviser fleksibilitet og gir tilpasset oppfølging, råd og 

veiledning». 

Ombudet kunne etter dette fortsatt ikke se at vår henvendelse var endelig. Det ble ikke bekreftet 

hvorvidt det skulle være mulig å få en bekreftelse på innlevert dokumentasjon, dersom det ble 

etterspurt. Dette ble i etterkant diskutert i møter mellom Ombudet og byrådsavdelingen, før vi fikk 

følgende svar fra byrådsavdelingen: 

«Det kan være enkeltinnbyggere med særlige utfordringer og særlige behov. Det er viktig at disse blir 

ivaretatt på en god måte. Noen kan ha et særlig behov for forsikringer om at deres sak er mottatt og 

vil bli behandlet. Byrådsavdelingen har bedt om at dette blir imøtekommet uten at det fra 

byrådsavdelingens side blir lagt føringer på bydelene/NAV-kontorene om hvordan dette skal gjøres». 
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Ombudet mener det er uheldig at brukere av NAV sosialtjenesten som av ulike årsaker ønsker å få en 

bekreftet kopi av innlevert dokumentasjon ikke kan være sikker på å motta dette. 

Ombudet mottar også andre saker som berører spørsmål om tilgjengelighet. Noen brukere erfarer å 

bli avvist når de henvender seg til NAV: 

En mann med syk ektefelle og syv barn med ulike helseutfordringer, samt økonomiske problemer, 

henvendte seg til Ombudet etter å ha fått avslag på sosialhjelp og sitt ønske om en timeavtale. Ved 

hjelp av Ombudet fikk mannen timeavtale. Til avtalen møtte en statlig og en kommunal veileder. 

Ingen av de med kunnskaper om familiens situasjon. Det var heller ingen mulighet til å hente opp 

opplysninger elektronisk fra statlig eller kommunalt fagsystem i møtet. Først etter møte ble familiens 

situasjon og behov kartlagt og de fikk innvilget sosialhjelp til en husleierestanse, dokumenterte 

ekstrautgifter, samt løpende supplerende sosialhjelp. Familien fikk også fått bistand til å søke grunn- 

og hjelpestønad, og det ble planlagt et samarbeidsmøte mellom NAV, barneverntjenesten, PPT og 

fastlegen og familien skal få tildelt koordinator.  

Ombudet mener NAV skulle ha fanget opp familiens problemer på et tidligere tidspunkt og at det er 

kritikkverdig at mannen ble avvist da han forsøkte å få timeavtale. Oppfølgingen i etterkant viser at 

familien hadde et omfattende behov for bistand. Det ville de ikke fått uten Ombudets bistand i 

saken. 

 

Mangelfull tilgjengelighet for brukere uten gyldig legitimasjon 
Ombudet mottar henvendelser fra brukere som ikke kan framvise gyldig legitimasjon på grunn av 

forhold i opprinnelseslandet. Noen blir nektet sosialhjelp på grunn av dette. 

Brukeren kontaktet Ombudet sammen med et familiemedlem da hun over en periode på åtte 

måneder gjentatte ganger hadde blitt nektet å levere sosialhjelpssøknad fordi hun ikke kunne 

framvise pass. Tolk ble ikke benyttet i samtalene. Kvinnen hadde opphold i Norge på grunn av sterke 

menneskelige hensyn/særlig tilknytning til Norge, men hadde problemer med å framskaffe pass på 

grunn av forhold i opprinnelseslandet. I følge rundskriv til Lov om sosiale tjenester i Nav har hun rett 

på sosialhjelp. Ombudet skrev et brev til Nav sosialtjenesten hvor vi anmodet om at vedlagt søknad 

om sosialhjelp, med kopi av oppholdskort og oppholdstillatelse, skulle behandles. Ombudet ba 

samtidig om en redegjørelse for behandlingen av kvinnens henvendelser. Kort tid etter kunne Nav 

informere om at kvinnen nå mottar hjelp. Det ble vist til at brukeren hadde svake norskkunnskaper, 

og at det på bakgrunn av dette var mulig at det hadde oppstått misforståelser. Det var ikke skrevet 

journal i løpet av de åtte månedene som var gått. Og først etter Ombudets henvendelse ble det 

benyttet tolk.   

Nav sosialtjenesten informerte om at oppholdskort i utgangspunktet ikke er gyldig legitimasjon, men 

at flere brukere ved deres kontor mottar sosialhjelp på bakgrunn av dette i tillegg til vedtak om 

oppholdstillatelse.  

Ombudet vurderer at det er alvorlig at brukeren over en lengre periode har blitt avvist av 

sosialtjenesten uten at det har blitt benyttet tolk for å utrede forholdene rundt brukeren. Vi mener 

det burde vært fattet et skriftlig avslag på sosialhjelp med en gang hun henvendte seg, dersom Nav 

sosialtjenesten vurderte at hun ikke hadde krav på sosialhjelp. Dette ville ha gitt henne mulighet til å 
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påklage saken til Fylkesmannen for en utenforstående vurdering. Ombudet er også kritisk til at det 

ikke finnes journalnotater fra hennes henvendelser fra første gang hun henvendte seg og frem til hun 

mottok sosialhjelp. Dette gjør det vanskelig å se hvilke vurderinger som er gjort i ettertid.      

På bakgrunn av dette rettet vi en henvendelse til bydelene der vi etterspurte praksis i slike 

situasjoner. Også praksis rundt journalføring av henvendelser og hvorvidt det ble ført journal dersom 

brukerne kun fikk en muntlig beskjed om at de ikke ville få hjelp uten legitimasjon, ble etterspurt. Til 

slutt ble praksis omkring bruk av tolk etterspurt. Vi har foreløpig fått svar fra 7 av 15 bydeler. Nav 

Gamle Oslo, Alna, Søndre Nordstrand og delvis Grünerløkka, som alle er bydeler med stor andel med 

minoritetsbakgrunn, kjente til problemstillingen. De svarer at de ikke avviser brukerne på grunn av 

manglende legitimasjon og at de innhenter annen dokumentasjon, som oppholdskort og vedtak fra 

UDI. De svarer videre at de er bevisste på å bruke tolk når det er behov for dette. 

 

Manglende registrering av henvendelser og dokumenter før sak åpnes i 

fagsystemet Fasit 
Felles for bydelenes tilbakemeldinger på vår henvendelse vedrørende brukere uten gyldig 

legitimasjon, er at det ikke er mulig å registrere henvendelser i Fasit før det «åpnes sak». Noen 

bydeler svarer at de benytter henvendelsesskjema, håndskrevne notater eller notater i word 

dokument, andre bydeler journalfører henvendelsene i det statlige journalføringssystemet Arena, 

GOBO (boligsosialt fagsystem) og eget journalsystem. En av bydelene kommenterer at Fasit burde 

hatt en henvendelsesmodul, for registrering av henvendelser før det blir opprettet sak på bruker, slik 

tidligere fagsystem Oskar hadde. Disse tilbakemeldingene er verdt å merke seg ikke bare for brukere 

som ikke har gyldig legitimasjon, men også ved blant annet saker med uavklart tilhørighet. I slike 

tilfeller kan bruker ha flere samtaler ved NAV-kontoret, levere inn søknader og dokumentasjon, men 

hvor dette blir ikke registrert.  

Ombudet har vært i kontakt med de som er ansvarlige for fagsystemet Fasit i Helseetaten 

vedrørende dette. De opplyser at det var planlagt å ha en egen henvendelsesmodul ved innføring av 

Fasit i 2015 - 2016, men at dette ble nedprioritert blant annet på grunn av ressurser og rammer. De 

opplyser videre at de hadde fått tilbakemeldinger om at det kun var en av bydelene som faktisk 

benyttet henvendelsesmodulen i Oskar og at de derfor ikke prioriterte dette. De opplyser også at det 

i løpet av 2018 skal innføres Digisos, som innebærer at brukerne skal søke sosialhjelp elektronisk. 

Videre at denne innføringen er planlagt sommeren 2018 og at det er planlagt innføring av del to av 

dette nyttår ved 2019 og at de håper å få med henvendelsesmodul her. 

Ombudet er bekymret for rettsikkerheten til brukere som har møter og samtaler med NAV 

sosialtjenesten, leverer søknader og dokumenter i forbindelse med dette, men hvor NAV 

sosialtjenesten ikke registrerer dette i fagsystemet. Vi er bekymret for at Oslo kommune valgte å 

nedprioritere dette ved innføring av Fasit i 2015-2016 og vil følge opp dette. 
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Tilgjengelighet på telefon  
NAV ønsker at kontakt med brukerne skal være planlagt. Dette skal effektivisere tjenesten og frigjøre 

ressurser til oppfølging av de brukerne som trenger det mest. Brukere som ønsker samtale med sin 

saksbehandler, henvises til å kontakte vedkommende på telefon for å avtale mulig møte.  

Men Ombudet får mange henvendelser fra brukere som ikke får kontakt med sin saksbehandler på 

telefon. Brukere som ikke blir kontaktet tilbake når de legger igjen beskjed om dette og som ikke får 

svar på SMS. Det fører til at noen oppsøker kontoret i håp om å få snakke med noen, og blir avvist. 

Ansatte i publikumsmottaket lover at de skal gi beskjed til saksbehandler om at bruker har kontaktet 

dem og bedt om møte, men heller ikke dette hjelper alltid.  

Brukere som ringer de ulike vakttelefonene opplever at det heller ikke her er lett å komme igjennom, 

og at dette sjelden fører til at de oppnår kontakt med sin saksbehandler.  

Også Ombudet erfarer at det kan være vanskelig å få kontakt med saksbehandlere ved NAV 

sosialtjenesten og at det kan være vanskelig å komme igjennom på vakttelefonene, selv om enkelte 

kontor strekker seg langt i sin service når Ombudet ringer. Vi setter pris på slik imøtekommenhet, 

men mener at hvem som ringer ikke skal være avgjørende for den servicen som ytes. 

 

Saksbehandlingstid som bryter med Oslo bystyrets vedtak 
Lang saksbehandlingstid er en av de hyppigste årsakene til at brukerne fra NAV sosialtjenesten 

oppsøker vårt kontor. Mange forteller at de heller ikke får foreløpig svar om når de kan forvente å få 

svar på søknaden sin.  

Kvalitetshåndboken til sosialtjenesten i NAV i Oslo kommune sier at NAV sosialtjenesten i Oslo 

kommune har mål om å saksbehandle 95 % av alle søknader innen 14 dager jfr. måltall fra budsjett 

for Oslo kommune. 

I følge Oslo kommunes bydelsstatistikk for 2016 blir kun 79 % av alle søknader om sosialhjelp 

behandlet innen 14 dager. I årene før har tallet ligget på 83 % - 84 %. Det er med andre ord en 

betydelig nedgang. Få NAV-kontor klarer å holde fristen på 14 dager. Noen kontor klarer kun å 

saksbehandle 60 % til 70 % innen 14 dager. Problemstillingen er tatt opp med de kontorene som 

dette gjelder og de svarer at de har utfordringer med bemanning og stor pågang av saker.  

Problemstillingen er også tatt opp med byrådsavdelingen. De har opplyst at de mener at det har vært 

utfordringer knyttet til rapporteringer etter innføring av fagsystemet FASIT og at de således er usikre 

om tallene er til å stole på, men at kravet uansett er ambisiøst. 

Ombudets oppfatning er at når bystyret angir et mål for saksbehandlingstiden, gir det brukeren en 

berettiget forventning. En forventning som i hovedsak bør innfris, ikke som her hvor det er det 

motsatte som skjer.  

Ombudet har derfor henvendt seg til byrådsavdelingen og etterspurt hvilke tiltak som gjøres for å 

sikre korrekt rapportering etter innføring av FASIT, samt hvilke tiltak som gjøres for å sikre at 

bydelene så langt som mulig innfrir bystyrets krav om 95 % saksbehandling innen 14 dager. 

Byrådsavdelingen svarer følgende: 
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«Bystyret har vedtatt et måltall om 95 % av søknadene om økonomisk sosialhjelp skal behandles 

innen 14 dager. Dette er et ambisiøst mål som det for de fleste bydeler er utfordrende å nå. Enkelte 

bydeler kan, av ulike årsaker, ha større utfordringer enn andre. Dette handler vanligvis om 

ressurssituasjonen ved det enkelte NAV-kontor. Byrådsavdelingen følger opp situasjonen, og tar dette 

opp med bydeler som over tid har en lav måloppnåelse.  

I forbindelse med innføring av nytt fagsystem, Fasit, har det vært en del usikkerhet knyttet til ulike 

rapporter og statistikker som tas ut fra fagsystemet. Fasit er under stadig utvikling og forbedring, og 

alle bydelene har nå hatt systemet i bruk i over et år. Vi legger da til grunn at en del 

innføringsproblemer nå er rettet opp og at man i all hovedsak kan legge til grunn at det som tas ut av 

rapporter gir et riktig bilde av faktisk situasjon». 

Ombudet vet ikke om manglende innfrielse av målkravet skyldes dårlig organisering eller mangel på 

ressurser.  

Ombudet vil følge opp saken, og forventer en rask forbedring av saksbehandlingstiden i tråd med 

bystyrets forventninger. 

 

Levekår 
Ombudet er opptatt av tilbudet til levekårsutsatte familier. I Oslo lever 17,6 % av barna, 19.000 barn, 

i husholdninger med vedvarende lav inntekt. Oslo ligger langt høyere en landet for øvrig, hvor 10,3 % 

av barna lever under slike økonomiske forhold. (SSB).  

Rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV sier at barn og unge skal ha en levestandard og livsvilkår 
som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, åndelige og sosiale utvikling. Barn og unge er 
spesielt sårbare i vanskelige livssituasjoner, og NAV-kontoret må sørge for at deres særskilte behov 
blir ivaretatt i møte med familien. 
 
Vi har gjentatte ganger tatt opp med byrådsavdelingen at teksten i kvalitetshåndboken, som 

omhandler barnerike familier er uheldig. Her står det følgende: 

«I henhold til bystyrets veiledende retningslinjer for sosialhjelp, skal det beregnes barnetillegg for 

hvert barn til og med familiens tredje. Det forutsettes allikevel at den enkelte families hjelpebehov blir 

individuelt vurdert, basert på det antall barn familien faktisk har, jfr. bystyrets vedtak av 28.09.11: 

«Byrådet bes umiddelbart presisere ovenfor bydeler at barnefamilier med flere enn tre barn skal 

behandles individuelt ved utmåling av barnetillegg, og at eventuell praksis med automatikk i bortfall 

av ytterligere barnetillegg opphører». 

Ombudet erfarer at praksis ved NAV-kontorene er at regelen om utmåling av barnetillegg for inntil 

tre barn benyttes. Videre at det i svært liten grad kartlegges hvilken situasjon og behov barna har. 

Vedtakene inneholder mye standardtekst og lite individuelle vurderinger, slik følgende klagesaker 

viser: 

Etter klage fra Ombudet erfarer vi at flere slike saker omgjøres av sosialtjenesten.  

En enslig forsørger med fire barn ble innvilget sosialhjelp ut fra utgifter til tre barn. Vedtaket 

inneholdt ingen kartlegging eller vurdering av barnas situasjon og behov. Innvilget beløp ble 
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begrunnet med at dette «vurderes som tilstrekkelig for familien ut fra en helhetsvurdering». Kvinnen 

opplyste at hun har mye utgifter på barna, at de sliter mye klær og sko, at det derfor var vanskelig 

med gjenbruk i tillegg til at det er utfordrende for guttene å gå i jenteklær og omvendt. Hun opplyste 

og dokumenterte at hun hadde utgifter til barnehage og aktivitetsskole og at to av barna trener 

basketball og har utgifter til treningsavgift, treningstøy/sko og utstyr til dette. Kvinnen opplyste 

videre at hun har helseproblemer med tilhørende utgifter. Ombudet bisto kvinnen med å formulere en 

klagemal. NAV sosialtjenesten tok klagen til følge og det ble beregnet livsoppholdsutgifter for alle fire 

barna. 

Andre av Fylkesmannen: 

En familie med fire barn har restanse på husleie, barnehage og aktivitetsskole, søker sosialhjelp og får 
avslag. I avslaget utgiftsberegner NAV sosialtjenesten livsopphold for kun tre av fire barn. De tar 
heller ikke hensyn til familiens faktiske økonomiske situasjon, men inntektsfører et tenkt overskudd 
fra inntekter de har hatt flere måneder tilbake i tid. Vedtaket påklages og Fylkesmannen omgjør 
sosialtjenestens vedtak delvis. Fylkesmannen fastsetter at familien har rett på sosialhjelp fra den 
faktiske situasjonen på søknadstidspunktet og med livsoppholdsnorm for ektepar med fire barn. De 
konkluderer videre med at det ikke foreligger opplysninger om særlige behov for barnehage eller 
aktivitetsskole. Ombudet har møte med familien for å gjennomgå Fylkesmannens vedtak. I møtet blir 
det klart at familien har omfattende utfordringer knyttet til barnas helse og språk og at det er store 
behov for barnehage og aktivitetsskole. Et av barna har ADHD, et annet barn har språkvansker og 
oppmerksomhetsvansker/konsentrasjonsvansker og det yngste barnet har Downs syndrom, alvorlige 
respirasjonsvansker og hjerteproblemer. Begge foreldrene har reduserte norskkunnskaper. Yngste 
barnet krever mye pleie og omsorg av foreldrene. Barnet er avhengig av pustemaskin og hyppige 
sykehusinnleggelser. NAV sosialtjenesten har mottatt informasjon og dokumentasjon om barnas 
helseutfordringer, men dette er ikke tatt med i saksbehandlingen.  
 
Ombudet anmoder Fylkesmannen om å behandle klagesaken på nytt. Fylkesmannen omgjorde 
deretter sin egen avgjørelse i nytt vedtak og avslag på utgifter til barnehage og aktivitetsskole ble 
opphevet.  
 
Fylkesmannen konkluderte med at NAV sosialtjenesten hadde brutt saksbehandlingsregler ved at de 
ikke utredet saken tilstrekkelig før vedtaket ble fattet.   
 
Store barnefamilier/levekårsutsatte familier er alltid et tema i dialogmøtene mellom NAV-kontorene 

og Ombudet. Ulike prosjekter er igangsatt i mange bydeler for å møte disse utfordringene, og selv 

om flere erkjenner bruk av den såkalte 3-barnsregelen, presiseres det også at det foretas individuelle 

vurderinger og innvilgelse av tilleggsytelser til fritidsaktiviteter, ferie med videre. 

Trolig kan ikke den økonomiske sosialhjelpen alene bidra til nødvendig endring. Kommunens 

tjenester må samarbeide tett for å sikre disse familiene og deres barn best mulig oppvekst vilkår.  

 
 

Nav sosialtjenesten vurderer ikke faktisk økonomisk situasjon i 

nødhjelpssaker 
Sosialtjenesten har ikke lagt søkers faktiske økonomiske situasjon til grunn i avslaget. Dette er den 

setningen vi skriver mest i klager på avslag på økonomisk stønad. Vi har forståelse for at bruker ofte 

burde har disponert skatteutbetalinger/feriepenger/engangsstønader til annet enn å leve på 



27 
 

sosialhjelpsnorm, men vi har mange eksempler på at personer som ikke kjenner systemet og som når 

de søker sosialhjelp etter fire, fem måneder når engangsutbetalingen er brukt opp, får avslag. 

Sosialtjenesten setter da opp et regnskap som viser hvordan sosialtjenesten mener de burde ha levd 

på sosialhjelpsnorm, og ikke tar utgangspunkt i den faktiske økonomiske situasjonen. Alle disse 

klager blir omgjort, men siden saken tar unødig lang tid hoper problemene til bruker seg opp. 

En eldre mann som til vanlig ikke søker sosialhjelp kom i en uforutsett økonomisk situasjon, manglet 

midler til mat og øvrig livsopphold og søkte sosialhjelp. Mannen ble innvilget kr 33,76 per dag i 13 

dager i påvente av ny utbetaling av alderspensjon. Mannen opplevet at innvilget beløp ikke var 

tilstrekkelig og fikk bistand fra Ombudet til å påklage vedtaket. Vedtaket ble omgjort. 

En enslig kvinne med to barn, flytter fra voldelig samboer, har ikke økonomiske midler og søker 

livsopphold og nødhjelp i påvente av svar på søknad om livsopphold. Kvinnen innvilges nødhjelp for 

17 dager og får muntlig beskjed om at hun ikke vil få innvilget livsopphold. Vedtaket er beregnet ut 

fra midler som sosialtjenesten vurderer at brukeren skulle hatt fra forrige måned, men som faktisk er 

brukt opp. NAV sosialtjenesten dekker utgifter til midlertidig bolig for kvinnen og barna. Ombudet 

bistår kvinnen med klage på utmåling av nødhjelp for 17 dager og NAV sosialtjenesten tar klagen til 

følge. 

 

Vilkår 
Fra 1.1.17 ble reglene om bruk av vilkår i Lov om sosiale tjenester i NAV endret. Det skal nå stilles 

vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, men mindre det er 

tungtveiende grunner taler mot det.  

Ombudet får noen henvendelser som handler om bruk av vilkår. Mange opplever at vilkåret ikke er 

satt i samarbeid med NAV sosialtjenesten og at dette ofte henger sammen med lite kontakt og lite 

oppfølging. Vi får også henvendelser som gjelder vedtak der brukeren får for kort tid på seg til å 

oppfylle vilkåret før neste utbetaling, og dermed står uten midler til sitt livsopphold.  

Andre får avslag på sosialhjelp fordi de ikke har tatt imot tilbud om aktivitet eller deltatt i 

sysselsetting tilbake i tid. I disse tilfelle har det ikke vært satt vilkår på det tidspunktet som brukeren 

fikk tilbud om aktivitet eller sysselsetting. I slike tilfeller at ikke NAV sosialtjenesten anledning til å 

avslå sosialhjelp.  

En mann fikk avslag på søknad om nødhjelp. Begrunnelsen var at han ikke hadde oppfylt vilkår om 

sysselsetting (deltakelse på Jobbfinner`n) i vedtak om nødhjelp to måneder tilbake i tid. Vi påklaget 

vedtaket og viste til at det ikke er anledning til å stille vilkår i en nødssituasjon og at det heller ikke er 

anledning til å stille vilkår med tilbakevirkende kraft. Vi viste også til at det ikke er anledning til å 

stanse stønad ved brudd på vilkår. Vi har ikke fått svar på klagen og har purret opp dette. 

 

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres. Dette kalles konsekvensvedtak. 

Ombudet har fått henvendelser der det har tatt tid før brukeren har fått konsekvensvedtaket. NAV 

sosialtjenesten opplyser at de bruker litt tid på å saksbehandle slike vedtak fordi de må komme i 

dialog med bruker for å finne ut hvorfor vedkommende ikke har oppfylt vilkåret. Fylkesmannen 
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mener at det er viktig at brukerne får konsekvensvedtaket i tide. Ombudet mener at det er viktig at 

NAV sosialtjenesten har gode systemer for å følge opp disse sakene. 

En bruker fikk konsekvensvedtak med redusert sosialhjelp med begrunnelse at han ikke hadde oppfylt 

vilkårene i vedtaket. Hans vilkår var: Søke dagpenger, sende meldekort, komme til avtaler ved NAV 

sosialtjeneste og ta imot tilbud om tiltak. Brukeren mente selv han hadde oppfylt vilkårene og 

Ombudet kontakter NAV sosialtjenesten for å avklare hva brukeren ikke hadde oppfylt. 

Sosialtjenesten opplyste at brukeren hadde fått avslag på søknad om dagpenger fordi han ikke hadde 

ført jobblogg. De opplyste at brukeren hadde en egen avtale med statlig veileder på NAV om at han 

må føre jobblogg for å ha rett på dagpenger. Vedtaket er påklaget. 

En annen bruker fikk vilkår om å gå til psykolog: 

En bruker kontakter Ombudet i forbindelse med at hun fikk vilkår om å gå til behandling hos psykolog 

for å få sosialhjelp. Hun opplevet det som svært belastende å bli tvunget til å gå til psykolog. 

Ombudet kontaktet saksbehandler og det blir raskt avklart at NAV sosialtjenesten ikke har anledning 

til å stille vilkår om behandling. Ombudet ble med brukeren på et møte med NAV sosialtjenesten og 

det blir avtalt annet arbeidsrettet vilkår i samarbeid med brukeren. 

Boligspørsmål 
Ombudet mottar mange henvendelser knyttet til bolig. Vi får henvendelser fra brukere som ikke har 

bolig og som bor midlertidig hos venner og kjente. NAV sosialtjenesten har plikt til å skaffe 

midlertidig bolig til den som ikke har noe sted å sove. Ikke alle brukere er klar over dette og flere 

forteller at de ikke har fått informasjon om dette når de har tatt opp sine problemer knyttet til 

manglende bolig med sosialtjenesten. Ombudet får også henvendelser fra brukere som ikke har 

egnet bolig eller som må flytte ut av boligen sin i løpet av kort tid. Mange har vanskeligheter med å 

skaffe seg ny bolig på egen hånd. Ombudet ser at flere NAV sosialtjenester har ansatt 

boligfremskaffere for å bistå brukere med slike problemer og vi ser at dette kan bidra til at brukere 

unngår å måtte bo på midlertidig bolig over tid.  

Ombudet får flere henvendelser som handler om avslag på søknad om eller bytte av kommunal bolig, 

og avslag på forlengelse av kontrakt. Vi erfarer at få saker omgjøres i klagenemnden. Flere brukere 

forteller at de ikke får tilstrekkelig råd og veiledning i slike situasjoner.  

I følgende sak fikk en søker avslag på midlertidig bolig fordi han ikke ønsket å flytte fra Oslo. I dette 

tilfelle til Moss. Det var ikke Fylkesmannen enig i: 

”Etter lovens § 3 har kommunen ansvar for å tilby tjenester for de som oppholder seg i kommunen. Av 

denne bestemmelsen følger det at NAV-kontoret i utgangspunktet ikke kan kreve at klienten flytter til 

annen kommune. NAV-kontoret kan kun bistå med flytting til en annen kommune dersom 

vedkommende ønsker det selv. ” 
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KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
 

Kommunene tilføres stadig nye oppgaver og utfordres både i forhold til økonomiske og menneskelige 

ressurser, samt i forhold til organisering. Dette fordrer økt kompetanse hos de som jobber i denne 

delen av det norske helse- og omsorgssystemet. Det er nødvendig ikke bare å fokusere på «antall 

hender» innenfor denne sektoren, men også den samlede kompetanse som kreves med endrede 

oppgaver hos ansatte og ledere. 

Henvendelser til Ombudet i perioden 2015-2017 

 2015 2016 2017 2017 
Oslo 

2017 
Akershus 

Fastlegene 281 485 542 357 185 

Heldøgns boform 383 421 406 301 105 

Hjemmesykepleie 101 121 155 117 38 

Praktisk bistand 134 110 98 83 15 

Barnebolig/omsorgsbolig 81 93 94 61 33 

Avlastning/støttekontakt 51 74 86 64 22 

Legevakt 35 79 75 35 40 

Brukerstyrt personlig assistent 41 45 55 35 20 

Omsorgsstønad 35 26 29 24 5 

Fengselshelsetjeneste 15 13 10 4 6 

      

Kommunehelsetjenesten 1115 1534 1582 1154 428 

Kommunale omsorgstjenester 325 378 443 357 89 

      

Sum 1440 1912 2028 1511 517 

 

Det har vært en sterk og ønsket økning i antall henvendelser om kommunale helse- og 

omsorgstjenester de siste årene.  

Fastlegeordningen er utfordret 
Stadig flere oppgaver tilføres fastlegene som følge av politiske beslutninger og oppgaveforflytninger. 

Et eksempel er oppfølging og kontroller etter behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Andre 

endringer i arbeidsoppgaver fører til at legen må bruke mer tid for å følge opp den enkelte pasient. 

Samhandlingsreformen har medført at langt sykere mennesker enn tidligere skrives ut fra sykehus til 

kommune. Den politiske målsettingen om at flest mulig skal bo i eget hjem gir et økt behov for 

oppfølging fra fastlegen, både fordi de vil ha pasienter som ikke kommer til kontoret, men som vil ha 

behov for hjemmebesøk og fordi pasientene kommer til å ha et mer sammensatt sykdomsbilde, et 

sykdomsbilde som tidligere krevde sykehusinnleggelse. Pasient- og brukerombudene har i flere år 

etterlyst en evaluering av fastlegeordningen. Ikke fordi den er dårlig, men fordi endringer i 

oppgavene utfordrer. Ombudet mener derfor Stortingets vedtak høsten 2017 om å evaluere 

fastlegeordningen var riktig og nødvendig. 



30 
 

Pasienter er i stadig større grad avhengig av informasjon om sine rettigheter, for å kunne manøvrere 

godt i Pasientens helsetjeneste. Vi mener fastlegeordningen må ivareta dette i større grad enn i dag, 

men ikke nødvendigvis av legen selv. Dette bør inngå i pilotene med primærhelseteam.  

I henvendelsene om fastlegene kommenteres ofte manglende tilgjengelighet. Det kan være vanskelig 

å komme gjennom på telefonen og få kjenner til at 80 % av alle telefonsamtaler normalt skal 

besvares innen to minutter. Det kan også være vanskelig å få time innen ønsket tid. Vi ser eksempler 

på at fastleger på sine nettsider finner det nødvendig å minne om at hos dem tar det 2 – 3 uker å få 

time, og helsesekretærer som sier at hovedregelen om å få time innen fem dager er «umulig» å 

etterleve i praksis. 

Kommunene bør i dialog med fastlegene blant annet snakke om deres tilgjengelighet. Skyldes 

ventetidene for lange lister, eller dårlig organisering? I dag ser det ut som om fastlegeforskriften – 

Stortingets forventninger til fastlegeordningen - lever sitt eget liv, og at manglende etterlevelse er 

totalt uten konsekvenser.  

Kunnskap om pasientrettigheter blant helsepersonell er en forutsetning for at pasientene skal få 

innfridd sine rettigheter. I noen saker kan det se ut som om deler av denne kunnskapen mangler. At 

pasienten får en kopi av egen journal når han eller hun ber om det bør være en selvfølge: 

En mann tok kontakt med pasient- og brukerombudet fordi legekontoret ikke ville gi ham kopi av 

pasientjournalen. Han hadde forsøkt både skriftlig og muntlig henvendelse. Han hadde fått til svar av 

legesekretæren at hun ikke hadde tid til å kopiere og gi ham journalen. Ombudet henvendte seg 

skriftlig til legekontoret på vegne av mannen. Mannen mottok da umiddelbart kopi av sin journal.   

Det samme gjelder retten til fornyet vurdering: 

Pasienten kontaktet sin fastlege for å be om en fornyet vurdering hos annen fastlege. Ved 

legekontoret fikk pasienten beskjed om at det ikke eksisterte en slik ordning. Ombudet tok opp 

forholdet med legekontoret og praksis ved kontoret er nå endret i tråd med lovverket. 

Pasienter etterlyser svar på alle prøvesvar, og ikke som i dag; «Du får beskjed om noe er galt». En del 

alvorlige klagesaker knyttet til forsinket diagnostisering skyldes nettopp mangelfull oppfølging av 

prøvesvar:  

En pasient var til undersøkelse på sykehus etter at fastlegen hadde påvist unormale blodverdier. I 

epikrise fra sykehuset til fastlegen sto det at pasienteten jevnlig måtte følges opp med nye 

blodprøver. Pasienten ble ikke informert om dette, og fastlegen fulgte ikke opp.  Etter noen måneder 

kontaktet pasienten fastlegekontoret med økende plager. Nye blodprøver ble tatt, og mannen kunne 

betydelig forsinket få nødvendig behandling.  

Kopi av alle prøvesvar bør være et tilbud til pasientene.  

I en stadig mer multikulturell befolkning stilles økende krav til kulturforståelse og bruk av tolk:  

En pasient kontaktet ombudet og opplyste at hun syntes det var vanskelig å formidle sine behov til 

fastlegen. Hun hadde bedt om tolk, men dette ble ikke etterkommet. På henvendelse fra ombudet 

svarte legen: «Jeg ser ingen grunn til å tilkalle tolk, da dette ikke vil gi noen tilleggsopplysninger -  for 
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meg». Ombudet kontaktet kommuneoverlegen, som sørget for at den påklagede fastlegen fikk økt 

forståelse for sine plikter og sørget for at pasienten fikk tolk.  

Helsetjenestens plikt og ansvar for å bestille tolk ved behov må etterleves. Ikke bare skal legen forstå 

pasienten, legen har også et ansvar for at pasienten forstår nok til å kunne ivareta sin egen helse. 

Henvisninger til spesialisthelsetjenesten må gi tilstrekkelig informasjon, for å gi mottakeren 

muligheten til raskt å avklare pasientens behov for spesialisthelsetjenester. Mangelfulle henvisninger 

ble nylig omtalt i Riksrevisjonens Dokument 3:4 (2017-2018): «Riksrevisjonens undersøkelse av 

myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten»:   

«Fastleger og sykehusleger samarbeider ikke godt nok om henvisningene, som ofte mangler 

nødvendig informasjon. Undersøkelsen viser at fastlegene og sykehuslegene i mange tilfeller har ulik 

forståelse av hva som er nødvendig informasjon i en henvisning. Halvparten av sykehuslegene i 

utvalget opplever jevnlig at det ikke kommer klart fram av henvisningen hvorfor pasienten har behov 

for spesialistbehandling, og 9 av 10 sykehusleger opplever at det er stor variasjon i kvaliteten på 

henvisningene.»  

Ombudene mener at et av flere tiltak for å bedre dette vil være å gi pasientene en kopi av 

henvisningen. Det vil gjøre det enklere å oppklare eventuelle misforståelser og kan sikre bedre 

kvalitet. Her bør det også være standardisert informasjon om at spesialisthelsetjenesten skal ha 

vurdert og besvart henvisningen innen 10 dager.  

Enkelte fastlegekontor er ikke universelt utformet, slik at pasienter med forflytningsutfordringer 

kommer seg inn i bygget. Andre har ikke lokaler som er tilrettelagt med tanke på personvern. Dersom 

kommunene inngår avtaler med fastleger som ikke har nødvendige fasiliteter, må kommunen følge 

opp at dette utbedres. 

Også fastlegene selv etterlyser tettere oppfølging fra kommunene når vi treffer de ute i kommunene. 

Kommunene må ha større fokus på avtaleinngåelse og oppfølging av avtaler, det må sikres at deres 

fastleger snakker godt nok norsk til å gi forsvarlig helsehjelp. Det må etableres rutiner for 

oppfølgingen av kvalitet i den daglige driften og oppfølging av klagesaker og tilbakemeldinger fra 

tilsynsmyndigheter. Fastlegens deltakelse etterlyses i det kommunale samarbeidet. Dette må styrkes 

for å gi mer helhetlig helsehjelp til pasienter med sammensatte behov. 

Fastleger som har eller mottar informasjon om at personer på deres liste har behov for helsehjelp, 

men som selv ikke søker hjelp, skal tilby konsultasjon eller hjemmebesøk. Dette gjelder i følge 

fastlegeforskriften bare i tilfeller hvor pasienten har en påvist lidelse, og det fra en medisinsk 

vurdering er et åpenbart behov for behandling eller oppfølging. Hva med situasjoner der en nabo 

eller lignende melder bekymring om en person som ikke har en påvist lidelse. Hvem har da ansvaret?  

Med jevne mellomrom får vi henvendelsen knyttet til manglende mulighet for å betale kontant 

når man har vært hos fastlegen, på poliklinikk eller andre tjenesteytere innen helse- og 

omsorgstjenesten. En som tok kontakt med oss fortalte: 

Jeg har ikke betalingskort og når timen var over ønsket jeg å betale kontant. Da sa fastlegen at det 

skulle jeg ha sagt fra om før konsultasjonen. 
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Ombudet er positive til tiltak som iverksettes for å bedre pasientenes muligheter til å komme i 

kontakt med fastlegekontoret, men pasienten skal ikke pålegges ekstra gebyrer for dette. Veldig 

mange legekontor tilbyr timebestilling på SMS. Pasientene må imidlertid betale 6 kroner for hver 

melding, både meldinger de sender og meldinger de mottar.  

Fastlegene mener dette ikke er et ulovlig gebyr, ettersom de selv ikke tjener penger på dette. 

Helsedirektoratet og Helsedepartementet er uenige. Hva som skal koste penger i forbindelse med 

fastlegeordningen er regulert i normaltariffen for fastleger og legevakter. Her fremkommer det ikke 

at det er lov å påføre pasientene en ekstra kostnad for å bestille time. Helsedepartementet og 

Helsedirektorat mener denne avtalen er uttømmende og har konkludert med at praksisen med å ta 

betalt er ulovlig og må opphøre. Dette er legene informert om flere ganger, men mange fortsetter 

likevel denne praksisen. Ombudet mener fastlegene enten må ta hele kostnaden selv eller avvikle 

tjenesten i sin nåværende form.       

Fra e-post:  

Hei. Er det riktig at jeg skal betale 6 kr for legens SMS samtaler med meg? Jeg sikter til bruk av 2097 

for timebestillinger og andre henvendelser. Det blir fort mye penger for en som er ufør. Dette gjelder 

hos min fastlege XX. Det er mulig å ringe, men ringetiden deres er liten og man kommer sjeldent 

igjennom. 

Når Ombudet har vært på fastlegemøter ute i kommuner eller bydeler møter vi jevnlig fastleger som 

sier at de ikke tar imot kontant betaling. Begrunnelsen for dette er at det er kostbart og krever ekstra 

papirarbeid for legekontoret. De sier også at løsningen for dem som ikke har betalingskort er å få 

faktura, men det fordyrer legebesøket ettersom de da må betale et fakturagebyr. Det er fastslått fra 

Helsedirektoratet ved flere anledninger at pasienter har rett til å betale kontant. Dette forventer vi at 

det enkelte fastlegekontor retter seg etter. 

Pasient- og brukerombudene etterspurte i fjorårets felles årsmelding en endring av 

egenandelsreglene for unge mellom 16 og 18 år for å sikre at den helserettslige myndighetsalderen 

faktisk er 16 år. Vi gjentar denne utfordringen. Unge mellom 16 og 18 år bør fritas for å betale 

egenandel ved legebesøk. 

 
 

Fengselshelsetjenesten varetektsfengslede i Oslo 
Norske fengsler har rundt 11 000 nyinnsettelser årlig. Av disse har rundt 65 % til dels store 

rusmiddelutfordringer og hele 92 % har psykiske plager. I tillegg til dette kommer somatiske lidelser. 

Dette stiller store krav til fengselshelsetjenesten. Ombudet mottar med jevne mellomrom 

henvendelser fra innsatte. De omhandler manglende utredning, ikke tilstrekkelige omsorgstjenester 

og spørsmål knyttet til medisinering. Henvendelsene er likevel få. Dette kan ha mange årsaker. Trolig 

er det få som kjenner til oss. En annen årsak kan være at de innsatte har begrensninger i bruk av 

telefon, de har ikke tilgang til e-post, samtidig som det å skrive brev for mange kan være 

utfordrende. Vår anbefaling for å bøte på noe av dette er økt informasjon og at telefoner til Pasient- 

og brukerombudet må være unntatt fra begrensningene i ringetid.  
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I 2017 besøkte vi de ansatte ved helseavdelingen i Oslo fengsel for å høre deres erfaringer. Oslo 

fengsel var tidligere et fengsel med innsatte både på dom og i varetekt. Fra 2017 ble domsavdelingen 

nedlagt, noe som har gitt endrede utfordringer for dem som jobber med å tilby nødvendige, 

forsvarlige og verdige helse- og omsorgstjenester. På bakgrunn av møtet med de ansatte valgte 

Ombudet å rette en henvendelse til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

«… Oslo fengsel var tidligere fengsel både for varetektsfanger og innsatte på dom. I mai i år ble 

avdelingen for domsinnsatte nedlagt. Slik vi forstår det er bemanningen i helseavdelinger i 

varetektsfengsler lavere enn i ordinære fengsler. Dette skal ha fått betydning for de tjenestene 

helseavdelingen i Oslo fengsel kan gi. Frem til mai i år var det helsepersonell til stede i fengselet på 

dag- og kveldstid. Etter hva Ombudet er informert om er helseavdelingen nå kun bemannet på dagtid, 

fra klokken 0830 til 1700 på ukedager og fra 1000 til 1700 i helgene. … Ombudet har mottatt 

informasjon om at pasienter med aktive psykoser skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til Oslo 

fengsel. Dette skal også gjelde pasienter som i utgangspunktet har behov for døgnkontinuerlig 

oppfølging og observasjon av helsepersonell, selv om behandlende lege ikke finner grunnlag for 

ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten.  

 

Tilsvarende gjelder også for somatiske tilstander. Ombudet har fått beskrevet situasjoner der innsatte 

med nyoppdaget diabetes skrives ut fra sykehus med behov for fortsatt helsefaglig oppfølging. De har 

behov for hjelp både til å måle blodsukker og sette insulin. Øvrig fengselspersonale har ikke anledning 

til å måle blodsukker eller sette insulin, dette er oppgaver som er tillagt fengselshelsetjenesten. Vi har 

snakket med helsepersonell i fengselet som opplever dette som medisinsk uforsvarlig.  

 

Også når det gjelder tilgangen på helse- og omsorgstjenester utenfor fengselet er det utfordringer. I 

varetektsfengsler er det politiet som er ansvarlige for transport av innsatte til undersøkelse, 

behandling eller kontroll i spesialist- eller kommunehelsetjenesten. Transport må koordineres med 

øvrige oppgaver i politidistriktet, noe som gjør at transportoppdrag jevnlig avlyses.  

 

På bakgrunn av dette anmoder Ombudet Fylkesmannen om å vurdere et stedlig tilsyn for å undersøke 

om de innsatte i Oslo fengsel mottar nødvendige, forsvarlige og verdige helse- og omsorgstjenester i 

tråd med spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og 

brukerrettighetsloven.»  

 

Et tilnærmet likelydende brev er sendt Enhet for torturforebygging hos Sivilombudsmannen. 

 

 

Samlokaliserte boliger og andre tjenester til personer med sammensatte 

behov  
Personer med utviklingshemming er en uensartet gruppe, som mottar ulike typer helse- og 

omsorgstjenester i et svært variert omfang. Som for alle andre skal det foretas en individuell 

vurdering av funksjonsnivå og tjenestebehov, og tildeles tjenester som best mulig kan utnytte den 

enkeltes potensiale og bidra til et verdig liv. I 2016 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende 

tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Tilsynet 

oppsummeres i rapporten «Det gjelder livet» som kom høsten 2017. Her ble det slått fast at det var 



34 
 

store mangler i kommunene når det gjelder å sørge for tilstrekkelige og tilpassede tjenester. Dette 

var også funnene i de tilsyn som ble gjort i kommuner og bydeler i Oslo og Akershus.  

Pasient- og brukerombudet blir jevnlig kontaktet av pårørende til personer med utviklingshemming. 

Mange av disse ønsker hjelp i forhold til bolig og tjenester i boligen. Noen tar kontakt fordi de ikke får 

tildelt bolig, mens andre tar kontakt fordi de tjenestene som gis i boligen er for dårlige eller mangler 

kontinuitet. Ofte har svikt i tjenestetilbudet bidratt til et dårlig samarbeidsklima mellom bolig og 

pårørende. Foreldre eller søsken, i enkelte tilfeller også ansatte, forteller om manglende 

tiltaksplaner, mangelfull dokumentasjon og for lite kunnskap om den enkeltes funksjonsnivå og 

helseutfordringer. I tillegg at det er for mange ansatte rundt den enkelte beboer, noe som øker 

risikoen for at det gjøres feil og at den som mottar tjenester blir påført en skade eller ikke gis 

anledning til å utnytte sitt funksjonspotensiale. 

Mange av beboerne i samlokaliserte boliger har aktiviteter utenfor boligen på dagtid. Det gjør at 

mesteparten av tjenestene som gis i bolig skjer på kveld, natt og i helgene. Det kan være en 

utfordring å skaffe ansatte med relevant fagkompetanse til å jobbe innenfor disse tidsrammene. Ikke 

minst i helgene vil det være en stor andel ufaglærte på jobb. Dette stiller store krav til 

kompetanseoverføring og gode rutiner. Vi anbefaler alltid de som tar kontakt med oss å etterspørre 

konkrete tiltaksplaner for alle ukens dager. Det skal også være klare retningslinjer for hva som skal 

gjøres dersom det tilkommer forutsigbare endringer i hjelpebehov samt rutiner for hva som skal 

gjøres når det uforutsigbare inntreffer. Vi anbefaler at så få som mulig jobber rundt den enkelte 

beboer, noe som skaper trygghet og forutsigbarhet for beboer, dennes pårørende og de ansatte i 

boligen. Leder i boligen må sikre at den enkelte ansatte har tilstrekkelig kompetanse og sørge for en 

god dialog med alle som jobber i boligen, slik at disse gis tid og mulighet til å heve kompetansen der 

det er nødvendig. Dette er en sårbar gruppe, mange av dem er uten språk, noe som stiller store krav 

til dem som jobber med dem.  

Noen pårørende opplever at de ikke blir sett på som en ressurs, men som et uromoment som bare 

klager. Den kunnskap de pårørende har om beboeren som kan bidra til at det blir enklere å yte 

forsvarlige og riktige tjenester blir for ofte ikke benyttet. Regelmessige samarbeidsmøter bør sikre at 

denne informasjonen overføres, samtidig som de ansatte gis anledning til å si noe om hva deres 

fagkompetanse tilsier må gjennomføres for å sikre forsvarlig hjelp. Ombudet har deltatt i situasjoner 

som i utgangspunktet fremsto som fastlåste, der konfliktnivået fremsto som høyt under møtet, 

samtidig som både bruker og kommunens representanter, hver for seg, i ettertid uttalte: «Det var jo 

mulig å snakke med hverandre. Dette er det beste møtet vi har hatt.» 

I sin tilsynsrapport sier i tillegg Helsetilsynet at ledere i kommuner og bydeler må følge med og 

etterspørre om tjenestene fungerer som forutsatt. Helsetilsynet mener dette er grunnforutsetninger 

for gode tjenester.  

Ja, det gjelder livet 
I oktober 2017 publiserte Helsetilsynet sin rapport «Det gjelder livet» som gjaldt tilsyn med 

kommunale helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Rapporten påviste 

omfattende og til dels alvorlig svikt. Tjenestene var mange steder utilstrekkelige og lite individuelt 

tilpasset. Det ble pekt på mangelfull brukermedvirkning og informasjon. Ombudene deler 

erfaringene til Helsetilsynet på dette området.  
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Vi møter brukere og pårørende som må kjempe en kamp for å få på plass dagligdagse ting som de 

fleste av oss tar for gitt. 

Det er i all hovedsak pårørende som kontakter ombudet i slike saker. Pårørende melder om 

manglende eller ikke fungerende koordinator, mangelfull plan for tiltak, stor bruk av vikarer og 

ufaglært personell og lite informasjon og medvirkning. I flere saker er tjenestene gitt som kollektive 

tjenester til en hel brukergruppe, uten mulighet for individuell tilpassing. I slike saker bistår ombudet 

gjerne i møter mellom bruker/ pårørende og tjenesteleder for å få sikret bedre informasjon, 

samhandling og individuelt tilpassede tjenester.  

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)  
BPA er ment å bidra til at innbyggere med funksjonsnedsettelse i størst mulig grad skal ha mulighet 

til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Som regjeringen sier i sitt rundskriv 

datert 18.12.18: «Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og 

samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand.» 

BPA er ment å dekke oppgaver som normalt tildeles som praktisk bistand og personlig stell, men det 

er samtidig ment å dekke mye mer, så som mulighet for et aktivt liv utenfor hjemmet. Av den grunn 

er det enkelte som har tatt til orde for at denne retten bør tas ut av lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Ombudet har ikke tatt stilling til om dette vil være et klokt trekk, men samtidig ser 

vi behovet for å tenke noe annerledes ved tildeling av denne tjenesten enn ved tildeling av en del 

andre omsorgstjenester. Når vi i enkelte saker ser at kommunen legger seg ned mot en 

forsvarlighetsgrense, forsvinner noe av likestillingstanken rundt tjenesten bort. 

 Ombudet har bidratt i en sak der en mann fikk redusert omfanget av praktisk bistand til det halve 

som følge av at han fikk en samboer med barn, samtidig som han fikk avslag på BPA som kunne gjøre 

det mulig for han å delta i oppfølgingen av samboerens barn. 

Kommunen skrev i saksfremstillingen til Fylkesmannen: 

I tidligere vedtak ble det estimert et behov for 9 timer praktisk bistand, dette behovet har blitt vurdert 

endret til 4,5 time i nytt vedtak. Begrunnelsen for dette er at klager nå er samboer, og ved innvilgelse 

av praktisk bistand til personer med funksjonsnedsettelse som har en funksjonsfrisk samboer stiller 

kommunen et vilkår at det praktiske arbeidet/ hjemmehjelpsoppgavene fordeles likt dem i mellom. 

Klager har oppgitt at de deler oppgavene seg i mellom. Klager påpeker i sin klage at det har blitt flere 

oppgaver med hensyn til at de nå er en familie på tre. Kommunen vurderer at klager ikke har 

omsorgsplikt for barnet og det økte behovet for praktisk bistand da de er tre i husholdningen ikke 

omfattes av Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b. 

Ombudet kan ikke se at dette vedtaket og denne begrunnelsen bidrar til at søker i størst mulig grad 

gis samme muligheter for et aktivt og sosialt liv som funksjonsfriske. 

I en annen sak skriver en kommune i saksfremstillingen: 

X kommune anser at hennes tjenestetilbud har ligget over et forsvarlig nivå sett i forhold til de behov 

som skal dekkes. X kommune har ikke lenger mulighet til å tilby tjenester utover den forsvarlige 

minstestandarden, og ser det derfor nødvendig å redusere NN sitt tjenesteomfang. 
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Vi ser også at det er store ulikheter mellom kommuner og bydeler både når det gjelder omfang av 

antall timer som tildeles, men også i hvilken grad man tildeler BPA i de tilfeller bruker tildeles færre 

timer omsorgstjenester enn 32 timer i uken, eventuelt 25 timer i uken. Enkelte kommuner tildeler 

tjenester organisert som BPA ned i timetall godt under 25 timer i uken, mens andre svært sjelden 

fatter vedtak om BPA dersom timetallet er under 32. Slik bør det ikke være. Fylkesmannen omgjør 

enkelte av disse sakene, som denne: 

I sitt omgjøringsvedtak skriver Fylkesmannen at bruker ikke har krav på BPA etter pasient- og 

brukerrettighetslovens § 2-1d. Bruker mottar totalt 14,5 timer med bistand pr uke og etter 

bestemmelsen i § 2-1d skal tjenestebehov tilsvare minst 25 timer pr uke. «Selv om bruker ikke har et 

rettskrav på BPA etter pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1d, har kommunen likevel en plikt til å 

vurdere om det er hensiktsmessig å tilby BPA også til brukere som ikke fyller vilkårene etter pasient- 

og brukerrettighetslovens § 2-1d, jf helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. 

Brukerstyrt personlig assistanse vil særlig være aktuelt når tjenestebehovet er stort og det er behov 

for mer fleksibilitet enn ordinære tjenester kan gi, for å sikre en meningsfull og aktiv tilværelse. I dette 

tilfelle har bruker behov for fleksibilitet, hun er ung og skal tilbake i arbeid. Hun har X barn som skal 

fraktes på skole, barnehage, samt diverse aktiviteter. I tillegg behov for bistand til trening og annen 

sosial kontakt. Fylkesmannen ser at BPA vil være en stor hjelp for bruker slik at hun kan leve et så 

aktivt og selvstendig liv som mulig. Vi kan heller ikke se at bydelen begrunner hvorfor det ikke vil være 

hensiktsmessig med en slik ordning.» 

Omgjøringsprosenten i saker om BPA er høy. I helsetilsynets Tilsynsmelding kan vi lese at 83 av 207 

klager til Fylkesmennene ble omgjort i 2017.  Ombudet oppfordrer kommuner og bydeler til å sette 

seg inn og lære både av egne og andres klagesaker, og vi oppfordrer den enkelte til å klage. Tallene 

viser at det nytter. Og Ombudet kan gi råd og veiledning, eventuelt bistå i klagesaken ved behov. 

 

Omsorgstrappen 
Omsorgstrappen er et begrep som ble innført for å visualisere kommunens ansvar for å tilby 

tjenester på ulike nivå, fra lavt til høyt omsorgsnivå, fra praktisk bistand i form av hjelp til vask av 

bolig til plass i heldøgnsinstitusjon. Ombudet ser at det tidvis råder uenighet om hvor på 

omsorgstrappen den enkelte befinner seg. Den som søker om tjenester mener det er behov for mer 

tjenester enn tildelingskontoret mener. Pårørende, fastlegen og representanter fra 

spesialisthelsetjenesten kan igjen ha andre oppfatninger. Der kommunen/bydelen tilbyr den enkelte 

mindre tjenester enn hva annet helsepersonell tilrår i sine uttalelser, vil dette kunne skape utrygghet 

hos både tjenestemottaker og pårørende. Her påligger det kommune/bydel et særlig ansvar for å 

trygge den enkelte, gjennom å klargjøre den behovskartlegging de har gjennomført og de tjenester 

bydelen tilbyr. Det er ikke alle som vet at hjemmesykepleien i dag skal håndtere brukere med mer 

sammensatte lidelser og mer komplekse pleie- og omsorgsfaglige behov enn hva som var tilfelle for 

bare få år siden.  
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Hjemmetjenesten 
Ombudet har lenge vært kritiske til organiseringen av hjemmetjenesten i Oslo. På bakgrunn av 

henvendelser fra både brukere, pårørende og ansatte har vi påpekt at det er utfordrende, for ikke å 

si umulig å fange opp somatiske, psykiske eller andre endringer i den hjemmeboendes liv når mange 

ulike mennesker er involvert. Kommunerevisjonens rapport 19/2017 «Bemanning og kontinuitet i 

hjemmetjenesten» bekrefter dette.  

Datagrunnlaget i rapporten var hentet fra to bydeler som har et godt rykte når det gjelder 

hjemmetjenester. Det er således grunn til å mene at de andre bydelene i Oslo og kommunene i 

Akershus kan ha mange av de samme utfordringene, og dermed ha mye å lære av rapporten. Det 

pekes på at den sårbare bemanningsfaktoren kombinert med høyt sykefravær medfører flere 

ufaglærte og et stort antall ansatte som besøker den enkelte. Den gjennomsnittlige bruker fikk besøk 

av 15 ulike personer hver måned. De mer hjelpetrengende, de med behov for mer enn 2,3 besøk pr 

dag, mottok 27 ulike personer i måneden. Rapporten beskriver i tillegg mangelfull dokumentasjon og 

mangel på oppfølging og observasjon av brukers helsetilstand. Språk var en annen stor utfordring i 

hjemmetjenesten. Språk har vært satsningsområde i begge bydelene, men tiltakene har aldri blitt 

evaluert.  

Hvis svaret på de omtalte utfordringene skal være den tillitsreform som kommunen er i ferd med å 

innføre, er det viktig med en løpende følgeevaluering der nettopp disse risikofaktorene følges tett.   

En måte å bo i egen bolig, men med tettere tilknytning til hjelpetjenester, matservering og aktiviteter 

er omsorgsboliger og det som i Oslo betegnes som Omsorg+. Slik Ombudet kjenner situasjonen er 

det lange ventetider på plass i Omsorg+, noe som kan føre til at omsorgstrappen ikke fungerer etter 

målsettingen.  

For mange er hjemmetjenesten det eneste besøket i løpet av døgnet. Når det klare målet er at eldre 

skal bo hjemme så lenge som mulig, må også ensomhet og mulighet for sosial kontakt være tema. 

Det er viktig at det settes av tid til å gi den enkelte en opplevelse av verdighet i møte med 

tjenesteyter. For mange vil det for eksempel ikke være nok at maten settes på bordet. For at de 

faktisk skal spise den, trenger de også litt selskap. Når en vet hvor viktig ernæring er, må også dette 

være et tema som omfattes i tiden som tildeles. 

 

Helsehus 
Ombudet har fått informasjon om at det ved tildeling av plass på helsehus ikke lenger skilles mellom 

ordinær korttidsplass og rehabiliteringsplass. Tidligere var dette avgjørende for hvor mange timer i 

uken den enkelte hadde rett til gjenopptrening med fysioterapi. Ombudet fikk flere henvendelser fra 

brukere og pårørende om ulikt tjenestetilbud ut fra hvilken type vedtak som ble gitt, dette synes å ha 

avtatt. Likevel får vi fortsatt henvendelser som går på sen iverksetting av rehabilitering og lite 

omfang.  

 

En yngre pasient skriver i sin henvendelse til Ombudet: 

 

«Rehabiliteringen var under enhver kritikk. I løpet av en uke tror jeg at jeg fikk en time effektiv 

fysioterapi. En samtale kunne fortone seg slik:  
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- Vi har fire minutter på oss skal vi gå litt? 

- Fire minutter? Har dere møte eller et hjemmebesøk? 

- Det er lunsj. 

- Da foreslår jeg at du spiser lunsj og kommer tilbake til meg etterpå, for jeg 

trenger mer enn fire minutter.» 

Pasienten var på helsehuset i seks uker og skriver: «Oppholdet på X Helsehus var så lite effektivt at 

musklene raskt ble svakere.» 

 

En datter tok kontakt med oss i forbindelse med at hennes far var på et av byens helsehus for 

gjenopptrening etter et slag. I samtale med Ombudet sa hun at «tjenestene som ble tilbudt ikke var å 

anse som trening, kun oppbevaring».  

 

Medisinering er et annet tema som har blitt tatt opp i henvendelser til Ombudet. Det har både gått 

på hvilke medikamenter som foreskrives, feil i dosering og feil ved utlevering. Feil i forbindelse med 

utlevering har både vært at det var feil dose eller type medikament, at enkelte tabletter manglet 

eller ble gitt til feil tidspunkt, i tillegg til at noen kunne fortelle at de ved gjentatte anledninger 

opplevde å få utlevert medisiner som var ment for en annen pasient.  

 

Flere har henvendt seg til oss som følge av manglende tildeling av plass i helsehus etter 

sykehusopphold. De har da vært i kontakt med bydelen som har hatt ulike begrunnelser for avslaget. 

I en del av tilfellene har det vært begrunnet med at bydelen mener at tilstrekkelig hjelp, både av 

praktisk art og til gjenopptrening, kan gis i hjemmet. Her mener vi at bydelene fortsatt kan bli flinkere 

til å trygge pasient og pårørende med tilstrekkelig informasjon om omfang av tjenester og mulighet 

for utvidelse av omfanget dersom det skulle vise seg å bli nødvendig. Men det er også en del av de 

som kontakter Ombudet som sier at begrunnelsen fra bydelen har vært at det ikke er ledige plasser 

på helsehusene. Ombudet er av den oppfatning at mangel på plasser ikke skal være en begrunnelse 

for at pasienten i stedet får tilbud om hjelp i eget hjem. Beslutningene skal gjøres ut fra forsvarlighet. 

På Oslo kommunes hjemmesider opplyses det om ledige plasser på sykehjem og helsehus. For 

helsehusenes del står det som oftest «ingen» i rubrikken for ledige plasser i ordinær avdeling. Dette 

må være en utfordring i den daglige tildelingen av plasser på helsehus. 

 

En annen problemstilling som har blitt tatt opp med oss er der aleneboende uten pårørende som 

følger opp post og økonomi tildeles korttidsplasser. Noen av disse kan bli værende på korttidsplass i 

flere uker. I et tilfelle mottok vi informasjon om en eldre person som kom på helsehus etter 

utskriving fra sykehus. Etter at han hadde vært på helsehuset i noen måneder, ble det fattet vedtak 

om langtidsplass i sykehjem. På dette tidspunktet mottok bydelen informasjon om at husleien ikke 

hadde vært betalt for denne perioden, husleiekravene hadde gått til inkasso og namsmannen var 

kontaktet. Representanter fra bydelen dro hjem til mannen og fant da at postkassen inneholdt flere 

fordringer og inkassokrav gjeldende ulike abonnementer, men også brev knyttet til uteblivelse fra 

timer i helsetjenesten. Det viste seg at han hadde fått innkalling til flere kontroller og undersøkelser 

fra spesialisthelsetjenesten. Den det gjaldt måtte da betale for uteblivelsen, i tillegg til at det kan 

stilles spørsmålstegn ved om pasienten fikk en forsvarlig oppfølging, uten at Ombudet tar stilling til 

hvem som har ansvar for å sikre dette i slike tilfeller.  
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En mulig løsning vil kunne være at hver bydel, og kommuner i Akershus, har rutine for å kartlegge 

nettverk og ressurspersoner til brukere av helse- og omsorgstjenester. Ved kjent innleggelse i 

institusjon vil man da kunne sikre at slike situasjoner ikke oppstår, for eksempel ved at bydelen sikrer 

omadressering eller tømming av postkasse. Dersom det skulle vise seg å være vanskelig å fatte 

vedtak om en slik tjeneste ut fra lovverket, mener vi likevel dette vil være en viktig og riktig hjelp for 

de dette er aktuelt for, og absolutt en tjeneste kommuner og bydeler bør kunne tilby.  

 

Sykehjem og langtidshjem 
Øverste trinn på den før omtalte «omsorgstrappen» er langtidsplass på sykehjem eller tilsvarende 

institusjon. Ombudet mottar ulike henvendelser vedrørende dette tilbudet. I hovedsak gjelder 

henvendelsene enten avslag på søknad om sykehjemsplass, eller kvaliteten på tilbudet.  

Når Ombudet kontaktes vedrørende avslag på sykehjemsplass har vi i hovedsak bistått med råd og 

veiledning rundt klageprosessen. Det er gitt råd og veiledning i forhold til hva som er viktig å ha med 

en slik klage og hvor den skal sendes. Ombudet følger også opp slike klager inn til Fylkesmannen, og 

erfarer at klager ofte får medhold.  

Erfaringen etter møter med beboere og pårørende på alle Oslos sykehjem, samt samtaler med 

ansatte i bydelene og helsehusene, gir grunnlag for å mene at det er flere enn dem som har det i dag, 

som oppfyller vilkårene for å få tildelt plass på sykehjem. Pårørende forteller at søknadsprosessen 

går langsomt, flere har opplevet å bli veiledet bort fra å søke, og de forteller at søknadsprosessen er 

utformet på en måte som gjør det vanskelig å klage. 

En pårørende kontaktet Ombudet og fortalte hun var blitt avvist fra å søke om sykehjemsplass av 

saksbehandler: «det er ikke noe vits i å søke for det er så vanskelig å få». Etter samtale med Ombudet 

søkte de likevel. En uke senere var moren innvilget korttidsopphold i påvente av fast plass på 

sykehjem. 

Fra pårørende til sykehjemspasienter hører vi om varierende kvalitet, med variasjoner fra en avdeling 

til en annen. Det kan være manglende legetilsyn eller svikt i hjelpen til basale behov som spising og 

toalettbesøk. Vi hører om fallskader som ikke oppdages, liggesår, og feilmedisinering, og saker med 

mangelfull ernæring og dehydrering. 

Vi mottar også historier om skrøpelige eldre som i sine sykdomsforløp har svært mange forflyttinger, 

fra hjemmet, via fastlege/legevakt, til sykehus eller til kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (KAD), 

hjem igjen, nytt. sted ny seng – forflyttet i sin skrøpelige tilstand.  

Ombudet mottok en telefon fra en pårørende som beskrev mange flyttinger også innad i 

Sykehjemsetaten i Oslo.  

Hun var pårørende til en eldre dame med en langt kommen demenssykdom. Sykdommen hadde også 

medført at hun mangler språk, noe som stilte krav til kompetanse og kontinuitet hos de som ytte 

hjelp til henne. Det ble innvilget langtidsplass i sykehjem for 4 – 5 år siden. Plass ble tilbudt ved et av 

byens sykehjem, etter noe tid måtte hun flytte til en annen avdeling ved samme sykehjem før hun ble 

flyttet til nok et annet sykehjem. Så ble dette sykehjemmet nedlagt og hun måtte flytte til en 

spesialavdeling for personer med demens ved Grünerløkka sykehjem. Som følge av en redusert 

etterspørsel etter sykehjemsplasser fra bydelene, ble det besluttet at også dette sykehjemmet ble lagt 
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ned og kvinnen måtte flytte til et femte sted. Nå har de pårørende fått varsel om at hun nok en gang 

skal flytte, ettersom hun ikke lenger står i fare for å «stikke av». Hun fremstår nå som rolig og trygg i 

avdelingen, samtidig som de pårørende opplever at de som jobber der har blitt kjent med henne og 

gir henne god og riktig hjelp. Når hennes ektefelle spurte om det virkelig var nødvendig å flytte 

henne, hadde han fått til svar: «Om dere ikke er fornøyd kan dere jo bare benytte dere av fritt 

sykehjemsvalg.»  

Ombudet stiller spørsmålstegn ved verdigheten i denne saken. Selvfølgelig skal beboere på 

sykehjem/langtidshjem bo på den type avdeling som er korrekt ut fra den enkelte hjelpebehov. I 

denne saken etterspør vi likevel en individuell vurdering tatt i betraktning hennes fortid som 

omreisende sykehjemsbeboer. 

Noen ganger kan det være vanskelig å forstå forskjellen på tilbudet i en sykehjemsplass og i en 

bemannet omsorgsbolig. Hvilke tjenester de eldre skal søke om forutsetter kunnskap om de ulike 

tilbudene, og hva som vurderes som best for den enkelte. Det er ulikt lovverk for sykehjemsplass og 

omsorgsbolig. I en omsorgsbolig betaler man husleie for boligen og man må søke om helse- og 

omsorgstjenester. Ved behov for lege er det fastlegen som skal benyttes. Pasienter på sykehjem 

betaler for oppholdet. Betalingen avhenger av om man har korttidsplass eller langtidsplass. Som 

pasient på sykehjem er det sykehjemslegen som er ansvarlig for det medisinske tilsynet og 

oppfølgingen.  

 

Dagsenter 
Kommunen plikter å gi sine innbyggere nødvendige, forsvarlige og verdige tjenester. For mange 

omfatter et verdig liv også sosialt samvær med andre. Som vi tidligere har skrevet lar ikke dette seg 

nødvendigvis løse gjennom korte besøk fra hjemmetjenesten. For noen vil det å ha et verdig 

dagtilbud være en nødvendighet, for god psykisk helse, men også for å bidra til en bedre fysisk helse 

gjennom mulighet for bevegelse og felles måltider. Det er samtidig viktig å huske at heller ikke 

«dagsenterbrukere» er en ensartet gruppe. Det er derfor viktig å ha et variert tilbud som er tilpasset 

ulike brukere. Noen kan ha kognitiv funksjonsnedsettelse, men ha behov for tilbud om fysisk aktivitet 

i til dels stort omfang, andre trenger tilbud om aktiviteter som kun krever moderat innsats, mens 

andre igjen har best utbytte av bare det å være sammen med andre. 

Et eksempel fra henvendelser til Ombudet: 

En kvinne kontaktet Ombudet på vegne av sin mann som hadde Alzheimer.  Han er i 60-årene og i god 

fysisk form. To dager i uken hadde han tilbud om plass på en avdeling for yngre personer med ulike 

demensdiagnoser, mens den tredje dagen fikk han tilbud om plass på et «ordinært» dagsenter. På 

dette dagsenteret var brukerne betydelig eldre og tilbudet et helt annet. Ektefellen hadde klaget, uten 

å få medhold. 

Ombudet rettet en henvendelse til byrådsavdelingen der dette ble beskrevet. Byrådsavdelingen 

takket for tilbakemeldingen og ville skrive et brev til alle bydelene der det ble minnet om fritt 

brukervalg.  
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Vi har fått tilsvarende eksempler vedrørende dagtilbud til yngre personer med demens eller med en 

kognitiv svikt som følge av slag eller kreftsykdom, der bydeler eller kommuner i Akershus ikke har et 

tilpasset tilbud til yngre brukere. 

 

Kapasitet på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten 
Det fokuseres i stadig større grad på forebygging, ikke minst når vi snakker om barn og unge. Det er 

positivt. Ombudet erfarer likevel at helsetjenester til barn og unge ikke i tilstrekkelig grad møter de 

reelle behov. 

Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjeneste i skoler og 

helsestasjonstjeneste.  

En forutsetning for å nå foreldre og ikke minst barn og ungdom, er at de kjenner til tilbudene og at de 

oppleves som lett tilgjengelige. I dag er det store forskjeller i barn og unges tilgang til helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, jfr. Rapport IS-2543 Kartlegging av årsverk i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten.  

Helsedirektoratet vil ha en veiledende bemanningsnorm for helsesøstre i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste, men vil ikke at den skal være juridisk bindende og redegjør for dette i rapporten: 

Utredning av bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. En tilsvarende 

norm ble forsøkt i 2010, uten at ønsket effekt ble oppnådd. Hvorvidt det er øremerkede midler eller 

andre løsninger som er svaret, er usikkert. 

Helseetaten har kartlagt tilbudet ved helsestasjonene i Oslo i 2016- kun en bydel gav et tilbud i tråd 
med den aktuelle veileder. Ombudet har etterspurt hva Helseetaten tenker rundt dette og hvilke 
tiltak som er satt i gang/skal settes i gang.  

 
 

Fysioterapi 
En stor andel av fysioterapitjenestene i kommunene gis av fysioterapeuter med kommunal avtale. 

Det vi si at de mottar driftstilskudd fra kommunen og har anledning til å kreve refusjon fra HELFO. Og 

det er også bare hos terapeuter med avtale at reglene om frikort er aktuelt. For mange pasienter er 

det en utfordring å finne en avtalefysioterapeut med ledig kapasitet innen «rimelig tid». En 

kartleggeling gjennomført for noe år siden viste at 20 prosent av fysioterapeutene i Norge hadde en 

ventetid på 12 uker eller mer. I våre kommuner og bydeler har vi flere ganger de siste par årene hørt 

om ventetider på over et halvt år. Etter hva Ombudet kjenner til er det i de fleste kommuner eller 

bydeler ingen sentral oversikt over ventetid hos fysioterapeutene i bydelen/kommunen og den 

enkelte pasient må selv kontakte de ulike instituttene for å høre hvor ventelisten er kortest. Vi har 

også snakket med kommuner og terapeuter som forteller at dette i noen tilfeller fører til at pasienter 

står på flere lister, noe som gir et uriktig bilde av ventetid, samtidig som det skaper merarbeid for 

den enkelte fysioterapeut i forbindelse med administrering av ventelisten, prioritering og innkalling 

av pasienter.  

Det er også slik at mange fysioterapeuter har ekstra kompetanse på enkelte områder, for eksempel 

rehabilitering av slagpasienter, behandling av idrettsskader eller psykomotoriske fysioterapeuter. 
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Dersom man ikke anbefales av fastlege eller andre å ta kontakt med en bestemt fysioterapeut vil det 

kunne være tilfeldig om denne kompetansen utnyttes på en god måte.  

Ombudet vil anbefale kommunene å se på muligheten for sentraliserte ventelister, der kapasiteten i 

kommunen utnyttes best mulig, både i forhold til ventetid og kompetanse. En vurdering av hvem 

som skal prioriteres til raskere behandling, vil også kunne bidra til mer likeverdige tjenester i den 

enkelte kommune/bydel. Vi vet at enkelte kommuner har startet med dette og anbefaler øvrige 

kommuner/bydeler å etterspørre deres erfaringer. Rask og riktig rehabilitering og gode 

habiliteringstjenester vil bidra til at den enkeltes rehabilitering-/habiliteringspotensial utnyttes 

bedre, funksjonsnivået på sikt høynes, behovet for helse- og omsorgstjenester reduseres både nå og i 

fremtiden, og for dem som er i jobb eller skole, vil dette kunne medføre at de er raskere tilbake.  

 

Støtte til pårørende 
Det er en uttalt politikk at innbyggerne skal bo lengre i eget hjem. Opphold på sykehus blir kortere, 

pasienter skrives ut til hjemmet raskere. I tillegg mottar pasienter stadig mer avanserte tjenester i 

kommunen, da også ofte i hjemmet, enn de gjorde bare for få år siden. Med denne 

samfunnsutviklingen er pårørendes innsats ofte avgjørende. En studie utført på oppdrag av 

Pårørendealliansen i 2016 viste at pårørende yter rundt 110.000 årsverk i ubetalt omsorg. Dette 

avlaster den offentlige helse- og omsorgstjenesten. Mange av disse pårørende må sette egne behov 

til side for å yte omsorg til andre. Ovennevnte studie viste også at mange utfører helsefaglige 

oppgaver de i utgangspunktet ikke er skolert til å gjøre. I 2017 kom det en endring i den kommunale 

helse- og omsorgsloven. For å tydeliggjøre kommunens plikter ovenfor denne store gruppen ble det 

skrevet inn en egen «pårørendeparagraf», § 3-6, som sier at kommunen skal tilby nødvendig 

pårørende støtte blant annet i form av opplæring og veiledning, avlastningstiltak og omsorgsstønad.  

Mange pårørende synes det er utfordrende å yte avansert omsorg til familiemedlemmer eller andre 

man er pårørende til. Datter til alvorlig psykisk syk dame på over 80 å sa det slikr: 

«God opplæring og det å vite at det er noen jeg kan ringe til i bydelen vil gjøre at jeg kanskje klarer å 

hjelpe moren min til å bo hjemme lengre uten at hun må være avhengig av hjelp fra utenforstående, 

for det ønsker hun ikke. Man blir så aleine og usikker når man ikke har noen å snakke med 

utfordringene om.» 

Det er viktig at kommunen tilbyr tilstrekkelig opplæring for å trygge både den som yter og den som 

mottar omsorg. I tillegg vil opplæring fra kommunen bidra til å kvalitetssikre den omsorg som ytes.  

 

Avlastning og omsorgsstønad 
Avlastningstiltak er tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Dette skal 

hindre overbelastning, gi omsorgsyter nødvendig fritid og ferie og mulighet til å delta i vanlige 

samfunnsaktiviteter. Det er viktig at de pårørendes behov for avlastning blir ivaretatt, også i et 

forebyggende perspektiv. Ingen er tjent med at omsorgsyter blir utslitt, faller ut av arbeidsliv og 

sosiale sammenhenger, eller selv blir pasient. Dette er viktig for den det det gjelder, fra den som 

mottar omsorgen, andre familiemedlemmer og samfunnet generelt.  
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Omsorgsstønad er ikke ment å være en lønn for hver time man utfører omsorg, det er ment som en 

delvis økonomisk kompensasjon for all den tid man legger ned. Denne er noe av bakgrunnen for at 

lovteksten ble endret fra «omsorgslønn» til «omsorgsstønad» På lik linje med avlastningstiltak er 

vilkåret at man utfører et særlig tyngende omsorgsarbeid.  

I flere saker ser vi at kommunen ikke klarer å skille mellom pårørendes behov for avlastning og 

pasient eller brukers omsorgsbehov. Vedtak fattes der avlastning knyttes opp mot pasienten eller 

brukeren i stedet for omsorgsyter. Noen pårørende opplever det som en belastning at pasienten eller 

brukeren får tilsendt vedtak hvor pårørendes behov for avlastning drøftes. Det er også eksempler på 

at behovet for avlastning vurderes utelukkende ut fra pasientens funksjonsnivå, uten at 

omsorgsarbeidet til den som søker avlastning er kartlagt.  

Flere etterlyser bedre kontinuitet og rutiner for gjennomføring av avlastning for eksempel ved 

sykdom hos ansatte. I en sak minnet Ombudet kommunen på at det er de som har det endelige 

ansvaret, også der avlastningen utføres av private tilbydere.  

Det er få som klager på vedtak om avlastning, men de pårørende som gjør det vinner ofte frem. Tall 

fra årsrapportene til Helsetilsynet viser at det for årene 2014, 2015 og 2016 ble gitt helt eller delvis 

medhold i pårørendes klager til fylkesmennene om avlastning i nesten halvparten av 

sakene.  Fylkesmennene behandlet gjennomsnittlig 207 klagesaker om avlastning årlig i denne 

treårsperioden. Det er urovekkende når kommunenes avgjørelser på dette området ikke står seg i 

nesten halvparten av klagesakene. For omsorgslønn, nå omsorgsstønad, er tallene noe lavere, men 

også her var omgjøringsprosenten stor. I over 35 % av sakene omgjorde Fylkesmannen helt eller 

delvis. Dette kommer i tillegg til de sakene som omgjøres i førsteinstans, enkelte ganger uten at det 

fremkommer nye opplysninger i klageomgangen. Det at omgjøringsprosenten hos Fylkesmannen er 

så stor, kan tyde på at det er et stort behov for kompetanseheving i kommunen, blant annet 

gjennom at avgjørelser fra Fylkesmannen tas til etterretning slik at de vurderinger som er gjort i disse 

vedtakene får betydning for andre som søker om samme tjeneste.   

Som et eksempel på ulik praksis kan nevnes en sak der en familie fikk redusert stønad etter flytting 

mellom to bydeler og der Fylkesmannen uttalte:  

«Imidlertid oppholder bruker seg uansett i Oslo kommune som i følge helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-1 er pliktsubjektet for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester (s. 7)» (…) «Fylkesmannen 

finner grunn til å presisere at vi står overfor en kommune og at det er forståelig at mor stiller 

spørsmål ved et nytt vurderingsbesøk, forklaringer og eventuell innhenting av dokumentasjon rundt 

brukers bistandsbehov må legges frem på nytt når dette var klarlagt av bydel Nordstrand» (s. 9).» (…) 

«For øvrig vil Fylkesmannen bemerke at vårt vedtak av (…) 2016 er bindende ettersom man står 

overfor en og samme kommune, så sant det ikke fremlegges nye opplysninger som tilsier et annet 

bistandsbehov» (s. 9). … Søknadsskjema er en ren formalitet og det ligger implisitt ved at det ble 

avholdt overføringsmøte at mor ønsket tjenester og samme omfang som hun tidligere har hatt i 

samme kommune, bare i en annen bydel. Fylkesmannen finner det således sannsynliggjort at 

vilkårene for innvilgelse av omsorgslønn var til stede (…). Fylkesmannen finner på denne bakgrunn at 

det er åpenbart urimelig at omsorgslønn ikke er blitt innvilget fra den dato mor meldte flytting til ny 

bydel.(s. 9)» 
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SPESIALISTHELSETJENESTEN 
 

Helseminister Bent Høie uttalte nylig at det er «for mange som fortsatt blir skadet» i norsk 

helsetjeneste. Ombudet er helt enig. Og vi mener at den innsatsen som settes inn for å endre dette 

kan bli bedre. Det samme gjelder ubegrunnet variasjon og ventetid, og uønskede vridningseffekter av 

rapporteringskrav som ikke følges opp. 

Antall pasientskader i Norge måles årlig med verktøyet Global Trigger Tool (GTT) Helsedirektoratet, 

Rapport IS-2663. Tall derfra viser at det oppstår en skade ved 13,9 % av pasientoppholdene på 

norske sykehus, at andelen lettere skader er redusert eter at målingene startet i 2010, mens 

moderate skader som har ført til forlenget sykehusopphold har økt. I Sverige benyttes samme 

verktøy. De måler også noe som vi ikke gjør i Norge, nemlig om pasienter utsettes for økt risiko om 

de legges på en annen avdeling enn innleggelsesårsaken skulle tilsi, de kaller det «utlokalisering». 

Pasientene i denne gruppen har nesten dobbelt så høy forekomst av pasientskader sammenlignet 

med pasienter som legges på avdelinger som er spesialisert på deres innleggelsesdiagnose. Det bør 

kartlegges om risikoen er den samme i Norge. Dersom det er slik kan det anses som en uønsket 

vridningseffekt av kravet til 0 korridorpasienter, og tiltak må settes inn. 

 

Henvendelser om HFene i Oslo og Akershus til Ombudet i Oslo og Akershus i perioden 2015-2017 

 2015 2016 2017 

Oslo universitetssykehus 456 601 667 

Lovisenberg Diakonale sykehus 44 78 75 

Diakonhjemmet sykehus 37 87 83 

Akershus universitetssykehus 279 448 416 

Vestre Viken 70 111 140 

Privat helsetjenesten med avtale 106 246 265 

Sum 1041 1571 1646 

 

Tallene er relativt jevne og krever ingen særlige forklaringer, bortsett fra stigningen ved Akershus 

universitetssykehus og Vestre Viken, som i hovedsak er Bærum sykehus. Dette skyldes at vårt 

mandat ble utvidet til også å omfatte Akershus fra 2015.  

 

I Semmelweis sine fotspor 
En pasienthistorie: 

En pasient kontaktet Ombudet for å få informasjon om klagemulighetene etter en 

sykehusinnleggelse. Han fortalte om en sykepleier som tømte et bekken i do, satte fingeren på 

nedtrekk og gikk tilbake til pasienten uten å vaske seg på hendene. Pasienten fortalte om bekken som 

ble brukt to ganger og hvor bekkenet i mellomtiden hadde vært lagret på toalettet som flere 

pasienter benyttet. Sengeklær som det var tilsølt med urin ble lagt på felles bordet på pasientrommet 

og lå der inntil en annen sykepleier tok et av lakenene for å legge det under et nyoperert ben hos en 
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av de andre pasientene på rommet. Pasienten fortalte om en fysioterapeut som fjernet en bandasje 

for å måle lengden på operasjonsåret uten at hun vasket seg på hendene først. Etterpå tok 

fysioterapeuten et målebånd hun oppbevarte i skjortelommen og la det ved siden av det nyoperert 

såret. Alt skjedde under samme opphold.  

Vi venter på kommentarer fra sykehuset. 

Dette er forhåpentligvis unntaket, men det generelle inntrykket – også etter samtaler med de 

ansatte selv- er at dette må følges opp og bli bedre enn det er i dag. Det vil gi kortere 

sykehusopphold, mindre lidelse og trolig også noen færre dødsfall. 

 

Ungdomsråd på sykehusene 
Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at ungdom har rett til å si sin mening og bli hørt. 

I Nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2016-2019 ba regjeringen om at det som en del av 

arbeidet med å skape pasientens helsetjeneste ble opprettet ungdomsråd i alle helseforetak. Fra 

flere hold, blant annet Barneombudet, roses Ungdomsrådet ved Akershus universitetssykehus for sin 

viktige innsats og pådriverrolle for å få til dette. Ungdomsrådet i Vestre Viken har lykkes med 

informasjonsfilmer på facebook. Fortsatt har ikke alle helseforetakene lykkes med å etablere et slikt 

råd. De går glipp av mye kunnskap om hvordan tilbudet til barn og unge på sykehus kan bedres. 

Dette gjelder for eksempel i forhold til overgangen fra å være barne- og ungdomspasient til 

voksenpasient, men også om det å være pårørende som barn og ungdom. 

Gjennom henvendelser til Ombudet og i kontakt med ungdomsråd, er vi gjort oppmerksom på at 

overgangene mellom barne- og voksenavdelinger kan by på store utfordringer for pasientene. I 

overgangene settes samhandling på prøve og dette går ut over pasientene. De opplever mangelfull 

informasjon og manglende flyt i behandlingsforløpet. Det skaper utrygghet. I møte med 

Ungdomsrådene nevnte de også at helsepersonell må snakke enklere. De de må skrive norsk og ikke 

«medisinsk», slik at ungdommen forstår innholdet i de papirer som angår dem selv. 

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2018 tydeliggjøres en forventning om at 

de nå må sørge for at helseforetakene utvikler rutiner for god overføring fra barne- til 

voksenorientert helsetjeneste. Rutinene skal være basert på beste tilgjengelige kunnskap. Ifølge 

dokumentene skal rutinene omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og 

primærhelsetjenesten. Pasient- og brukerombudene forutsetter at ungdomsrådene blir en tett 

samarbeidspartner i dette viktige arbeidet, og at de sykehusene som ikke har et ungdomsråd 

etablerer dette. 

Frem til 1.1 2018 var alle som fikk hjelpe fra psykiatrisk ungdomsteam og barne- og 

ungdomspsykiatrien fritak for egenandel. Etter denne dato må alle over 18 år betale egenandel. 

Ombudet har allerede mottatt bekymringsmeldinger fra ansatte i disse tjenestene, antallet ikke møtt 

til konsultasjon har økt. Dette bør følges tett opp. Hvis resultatet av endringen er at færre får 

nødvendig helsehjelp i denne utsatte gruppen, bør det iverksettes tiltak. 
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Kontaktlege  
Pasienter i spesialisthelsetjenesten ønsker seg en fast lege å forholde seg til. Dette har vært forsøkt 

løst på forskjellige måter tidligere. Fra september 2016 ble pasienter med alvorlig sykdom, skade og 

lidelse og med behov for behandling eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet, 

gitt en rett til å få oppnevnt en kontaktlege. Aktuelle pasienter skal orienteres om hvem som er deres 

kontaktlege, hva det innebærer og hvordan de kan ta kontakt. Ombudet erfarer at denne 

pasientrettigheten ikke følges opp på tilfredsstillende måte. Ved en del sykehus ser det ut som at 

ordningen kun fungerer som en rett på papiret.  

En pasient ble fulgt opp for uhelbredelig kreft. Pasienten fortalte om flere episoder som ga inntrykk av 

mye rot, uorganisert system og generelt svært mangelfull informasjon. Pasienten hadde vært i 

kontakt med sykehuset og etterlyst kontaktlege. Sykehuset besvarte henvendelsen med at det er noe 

avdelingen ikke hadde mulighet til å få til. Ombudet sendte klage til sykehuset. Pasienten fikk en 

kontaktlege, men formidlet til ombudet at ordningen ikke fungerte. Ombudet har tatt det opp med 

sykehuset at ordningen med kontaktlege ikke er på plass.  

Selv om det er etablert rutiner for kontaktlege, viser det seg at disse ikke alltid er kjent blant de 

ansatte. Ombudet har fått opplyst at enkelte leger vegrer seg mot å ta på seg denne type 

oppgaver/funksjoner, fordi de ikke kjenner til innholdet i kontaktlegeordningen.  

En pasient med sammensatt sykdomshistorie hadde sendt en henvendelse til sykehuset og bedt om å 

få kontaktlege. Pasienten hadde fått avslag på dette, med begrunnelse om at denne ordningen ble 

opprettet med tanke på kreftpasienter. Pasienten tok kontakt med Ombudet for å høre om denne 

ordningen kun gjaldt for kreftpasienter, noe Ombudet kunne avkrefte.  

Pasientene har rett til informasjon og medvirkning, og de forventer koordinerte tjenester. Ombudene 

erfarer at ordningen med kontaktlege i dag ikke synes å fungere som forutsatt. Målet med 

kontaktlegeordningen er at oppfølgingen av hver enkelt pasient skal bli bedre, tryggere og mer 

effektiv. Mye arbeid gjenstår før dette er på plass.  

Med disse erfaringene stiller Ombudet spørsmålet om det igjen er etablert en for vidtrekkende 

ordning, en ordning som nettopp derfor ikke fungerer for pasientene. Kanskje kunne en ordning som 

omfattet færre pasienter hatt større sjanse til å lykkes. Så kunne jo flere pasienter fått en 

forløpskoordinator, slik det er etablert i pakkeforløpene og som i hovedsak er sykepleiere. Det ser ut 

til at dette er en ordning som fungerer bedre. 

 

Avtalespesialister 
Avtalespesialister er en viktig del av norsk spesialisthelsetjeneste og skal brukes mer og inkluderes 

tettere i den offentlige helsetjenesten. I 2016 stod avtalespesialistene for 25 prosent av all poliklinisk 

aktivitet innen somatiske fagområder og for 26 prosent i psykisk helsevern. Dette viser tall fra 

Helsedirektoratet/Norsk pasientregister (NPR). 

Det stiller krav til avtalespesialistene. Ombudet er bekymret for at pasientrettighetene ikke er godt 

nok kjent og blir godt nok ivaretatt av avtalespesialistene. Vi erfarer at henvisninger blir avvist med 
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en gul Post-it lapp, og at pasienter ikke blir orientert om sin klageadgang. Vi er også bekymret for 

klagebehandlingen hos avtalespesialistene.  

En pasient med en komplikasjon etter en øyeoperasjon, måtte reopereres. Klinikken ba henne 

om å betale egenandel på kontrolltime og reoperasjon, og pasienten fikk beskjed om at kravet 

ville bli sendt til inkasso dersom hun ikke betalte. Pasienten mente klinikken skulle dekke dette 

ettersom behovet for time og reoperasjon skyldes at klinikken ikke gjorde en god nok jobb 

første gangen. Vi anbefalte pasienten å bestride kravet. Pasienten sendte klinikken en skriftlig 

henvendelse, men fikk beskjed om at de ikke hadde tenkt å svare på den. To måneder senere 

fikk hun likevel et svar, der det ble fastholdt at hun måtte betale for kontrolltimen. I brevet 

fremgikk det at «personale på resepsjon og på telefon har opplevde deg som en uhyggelig og 

ubehagelig person». Et par dager senere frafalt klinikken alle sine krav. Samtidig mottok 

Ombudet et brev fra legen som finner fremgangsmåten til Ombudet rar, og spurte hvordan 

ombudet kunne anbefale en pasient å klage uten å høre legens side av saken.  

Etter Ombudets oppfatning ga nettopp pasientens klage legen anledning til å forklare sitt syn på 

saken. 

En kvinne kontaktet Ombudet angående avbestillingspraksis av timer hos en psykolog med 

driftsavtale. Hun fortalte at psykologen satte opp timene for behandling et halvt år av gangen, og at 

hun måtte betale for disse timene selv om hun avbestilte timene i god tid før avtalen. Det samme 

gjaldt etter at hun ønsket å avslutte behandlingen. Ombudet kontaktet Norsk Psykologforening som 

fortalte at de anbefalte sine medlemmer en uke avbestillingsfrist. De oppga at pasienten og 

psykologen inngår en form for kontrakt ved oppstart, hvor pasienten bør informeres om 

avbestillingspraksis.  

Ombudet har tatt kontakt med Helse Sør-Øst for å høre om denne praksisen er i strid med deres 

avtaler med spesialisten.    

Sendes det en henvisning fra fastlegen til et helseforetak gjøres det en rettighetsvurdering av 

henvisningen. Dette skal skje innen 10 dager og pasienten skal få en (individuell)frist for når 

behandling eller utredning skal starte. Diskusjonen om utredning og behandling lar vi ligge i denne 

sammenhengen. Klarer ikke helseforetaket å innfri denne fristen har pasienten krav på å få 

helsehjelpen fra et annet helseforetak, fra private tjenesteytere eller om så må være i utlandet. 

Vurderingene skal følge lover og regler, retningslinjer og veiledere. Retten til en frist ble gitt for at 

pasientenes rettsstilling overfor helsetjenesten skulle styrkes. 

Sendes henvisningen til en avtalespesialist får ikke pasienten en tilsvarende rett. Avtalespesialistene 

er gjennom avtaler mellom Staten og Legeforeningen pålagt å følge de samme lover, regler, veiledere 

og rundskriv, men uten at dette følges opp av en beslutning som kan påklages eller en rett til 

innvilgelse fra et annet tjenestested og annonsert ventetid ikke overholdes. 

Regjeringen setter nå i gang pilotprosjekter der utvalgte avtalespesialister også skal gis hjemmel til å 

rettighetsvurdere. Er alt da såre vel? 

Ombudet er bekymret for den allerede eksisterende variasjonen i helsetilbudet i Norge. Dette på 

tross av at for resten av spesialisthelsetjenesten hjemler lovverket krav til prioritering av henviste 

pasienter med utgangspunkt i det overordnede kravet i pasient- og brukerrettighetsloven «… å sikre 
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befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor 

helse- og omsorgstjenesten.»  

I en Rammeavtale mellom De regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for 

legespesialister står blant annet følgende: «Avtalepraksis er desentraliserte og effektive 

spesialisthelsetjenester av høy kvalitet.» 

Er dette et reelt bilde? Tilgangen til avtalespesialister bidrar ikke gjennomgående til et geografisk 

likeverdig tilbud av polikliniske spesialisthelsetjenester. Dette er blant konklusjonene i 

Riksrevisjonens undersøkelse av hvordan helseregionene forvalter ordningen med private 

avtalespesialister. Undersøkelsen er en del av Riksrevisjonens kontroll med statlige selskaper for 

2014. Til tross for at noe av formålet med spesialisthelsetjenesteloven er å sikre befolkningen lik 

tilgang til polikliniske tjenester uavhengig av hvor de bor, er forbruket av slike tjenester lavere i de 

mindre sentrale kommunene, hevder rapporten. Ifølge Riksrevisjonen er det liten grunn til å tro at 

det er systematiske forskjeller i behovet for polikliniske tjenester, og at ulikhetene i forbruket 

dermed skyldes at enkelte områder har et overforbruk eller underforbruk. I tillegg peker rapporten 

på at det varierer hvor tett helseregionene følger aktiviteten og kvaliteten til avtalespesialistene. 

Kan det være en bedre løsning at helseforetakene fortsatt gjør den opprinnelige 

rettighetsvurderingen, og at pasienten så kan benytte den hos en ønsket avtalespesialist? Dette vil gi 

større mulighet for likebehandling, gjennom det at vurderingene fortsatt foregår mer samlet i et 

medisinsk kollegium som vurderer flere saker. 

Regional sikkerhetsavdeling – rykk tilbake til start? 
Regional sikkerhetsseksjon er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. 

Seksjonen mottar pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om dette, vedvarende utagering 

eller så alvorlige voldshandlinger at det kreves ressurser utover det som de generelle psykiatriske 

avdelinger, forsterkede langtidsavdelinger eller lokale sikkerhetsavdelinger kan tilby. Den har det 

høyeste sikkerhetsnivået for psykiatrisk behandling i Norge, og er en av tre i Norge (Brøset i 

Trondheim, Sandviken i Bergen) 

Dagens bygning på Dikemark er fra 1926. 

Allerede i 2014 beskrives den i en NOU 10-2014 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. «Utvalget 

har ved selvsyn konstatert at regional sikkerhetsavdeling på Dikemark står langt tilbake når det 

gjelder bygningsmessig standard og dermed også i hva som kan tilbys de særreaksjonsdømte. Flere 

utredningsgrupper har gjennom årene foreslått forbedringer i bygningsmassen og nye bygninger. De 

er ikke kommet. Dette er beklagelig(kap 1. s ). … Utvalget har ved selvsyn observert betydelige 

forskjeller på institusjonstilbudet i Norge. Det er en vesensforskjell på den materielle og 

innholdsmessige standarden ved to av landets tre regionale sikkerhetsavdelinger – Oslo 

Universitetssykehus HF, Regional sikkerhetsseksjon på Dikemark og St. Olavs Hospital HF, Divisjon 

psykisk helsevern på Brøset. Der førstnevnte benytter eldre bygninger med åpenbare 

rehabiliteringsbehov, benytter sistnevnte en mer moderne og tilpasset bygningsmasse. Behovet for 

materiell og innholdsmessig oppgradering ved Oslo universitetssykehus HF fremstår som åpenbart, 

først og fremst av hensyn til pasientene, men også for å sikre en attraktiv arbeidsplass for 

helsepersonellet som arbeider der. «(Kap 24. s 237) 

https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Selskapskontrollen2014.aspx
https://www.riksrevisjonen.no/presserom/Pressemeldinger/Sider/Selskapskontrollen2014.aspx
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-10/id2008986/?q=&ch=5#fn212
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Den 15.6.2017 vedtok styret i Helse Sør-Øst å bygge en ny regional sikkerhetsavdeling. Etter å ha 

vurdert 13 andre steder var det tre av dem oppfylte kravene som var satt og ett som ble valgt og fullt 

utredet. Det skulle ligge på Grini. 

Det var bare et problem. Tomten ligger innenfor Markagrensen. Saken er prøvd for departementet, 

som har vendt tommelen ned og sagt at helseinstitusjoner faller utenfor unntaksbestemmelsene i 

loven. Nå hviler fortsettelsen på Regjeringen om kan vedta en statlig reguleringsplan for området. 

(Aftenposten 11.12.17) 

Helse Sør-Øst og Sykehusbygg – hvordan kunne dette skje? Og hva er alternativene hvis dette ikke lar 

seg gjennomføre? 

 

Oppfølging etter uønskede hendelser 
Alt helsepersonell har som mål å skape bedre helse og mindre lidelse. Likevel skjer det uventede. Det 

uønskede. Pasienter får alvorlige komplikasjoner, noen dør som følge av svikt i den helsehjelpen som 

gis eller ikke gis.  

Da er det viktig med gode rutiner som sikrer at både pasient, pårørende og det involverte 

helsepersonellet følges opp på en god måte. 

Helsetilsynsloven pålegger nå tjenesten å til by en samtale innen 10 dager etter en slik hendelse. 

Ombudet mener dette er uheldig. 

Det er en misforståelse å tro at det er lurt å vente litt med å tilby samtaler. Noen mener at alle fakta i 

saken må være tilgjengelig før et slikt møte. Det tror jeg de færreste pasienter og pårørende 

forventer. De forventer seg åpenhet og ønsker seg medfølelse/empati. Tilbudet bør komme straks 

etter hendelsen, og så blir det opp til pasient og pårørende om det blir da eller senere. Og så bør ikke 

ballen spilles til de uten å følges opp. Ikke alle klarer å ta initiativ til en samtale de egentlig ønsker seg 

og trenger i en slik situasjon. Da er det tjenestens plikt å følge opp og tilrettelegge for slike samtaler. 

Klagesaker oppstår når folk føler at de ikke er sett, hørt eller tatt på alvor. Å få snakke med den som 

har gjort en feil føles godt for den som er rammet av feilen. Utsetter man samtaler risikerer man at 

folk tenker: de gjemmer seg, planlegger hvordan de skal slippe unna, de er feige eller lignende. 

Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene må sikre de ansatte opplæring i hvordan slik oppfølging skal 

skje, og bør gi dem anledning til å trene på det.  

Og så må de huske at i en slik situasjon er de også pålagt å informere om pasient- og 

brukerombudsordningen og eventuelt tilby seg å opprette kontakt. 

Det inngir tillit. 

Pasientreiser – hvor galt skal det gå? 
Ombudet har den senere tid mottatt flere henvendelser fra pasienter som klager på Pasientreiser. 

Det gjelder ventetider opptil 3-5 timer etter behandling, manglende oppmøte fra bil, manglende 

informasjon i ventetiden, forsinkede biler som gjør at de ikke rekker legeavtalen sin og dårlig 

oppførsel fra sjåførene. Ansatte forteller at det kan sitte titalls pasienter på venterommene på 



50 
 

sykehus, medtatte etter omfattende behandling. Kreftpasienter som kaster opp i søppelbøttene etter 

cellegiftbehandling. En lege ga til slutt opp og kjørte pasienten hjem selv.  

Ombudet har sammen med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Akershus hatt møte med 

Pasientreiser. Slik vi forsto det ser Pasientreiser det som en mulig løsning at de drifter en ordning for 

en gruppe av pasientene. Det innebærer imidlertid en lovendring vedrørende løyveplikt knyttet til 

transport av personer mot vederlag. Gjennom media er vi kjent med at OUS HF nå arbeider med en 

løsning nettopp for selv å kunne transportere sine pasienter.  

Det er tydeligvis nødvendig med en stabilt bedre løsning på lang sikt, men det er også nødvendig at 

dagens situasjon bedres. Slik vi får beskrevet situasjonen fra nevnte parter fremstår den uforsvarlig 

for pasientene. Det må forventes at det snarest finner en løsning, om nødvendig ved politisk 

inngripen. Inntil en mer løsning finner sted, må pasientene få et midlertidig tilbud som sikrer en 

verdig pasientbehandling.  

Ombudet har tilskrevet Direktøren ved Oslo universitetssykehus med denne forespørselen. 

 

Psykisk helsevern 
Ombudet mottar mange henvendelser fra pasienter i psykisk helsevern som omhandler nytte av 

behandler. De forteller at de har fått en behandler det er vanskelig å kommunisere med, en de ikke 

har tillit til og de sier at det frarøver de muligheten til god behandling. De får støtte i ulike fora, blant 

annet i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser 

En god relasjon mellom bruker og hjelper er en nødvendig forutsetning for både utredning, 

behandling og oppfølging. En rekke studier viser at en god terapeutisk relasjon har betydning for 

utfallet av behandling, både poliklinisk og i institusjon (Horvath, 2006). Dersom kvaliteten på den 

terapeutiske relasjonen er god, blir pasienter/klienter lengre i rusbehandling (Meier, 2005). Overfor 

mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser blir betydningen av langvarige relasjoner 

fremhevet som spesielt viktig (Mueser et al., 2003). Visse behandleregenskaper har betydning for et 

godt behandlingsresultat. Disse blir ofte beskrevet som viktigere enn hvilken metode som blir brukt 

(Miller and Rollnick, 2002). Klassiske utslagsgivende behandleregenskaper er beskrevet som ekthet, 

ubetinget positiv oppmerksomhet og empati (Rogers, 1959). I terapeutisk arbeid med ruslidelse og 

psykisk lidelse kan det være nødvendig å balansere relasjonsfaktorer som aksept og empatisk lytting 

med relasjonsfaktorer som tydelighet og utfordring. Dette er et utfordrende arbeid som krever mye 

oppmerksomhet fra den enkelte behandler. I tillegg vil behandleren trenge en mulighet for å diskutere 

relasjoner i et kollegafellesskap eller gjennom veiledning. 

Ombudet anbefaler ledere og ansatte i psykisk helsevern å behandle ønsker om bytte av behandler 

mer fleksibelt enn det kan se ut som det gjøres i dag. 

Styrk behandlingsforløpene og ikke minst utskrivingsprosedyrene 
Pasienter ønsker seg trygge, forutsigbare behandlingsforløp av god kvalitet. Behandlingsforløpene 

starter gjerne med kontakt med fastlegen, og en henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller ved en 

akutt innleggelse i sykehus. Mange forteller om møter med dyktige og engasjerte helsepersonell, 

men mange har også erfaringer med pasientforløp som ikke oppleves som sømløst.  

http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.43.3.258
http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15733244
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=030638291&kid=biblio
http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=020563647&kid=biblio
http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://psycnet.apa.org/psycinfo/1960-03103-001
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Vi vet at det arbeides kontinuerlig med forbedringer, både i forhold til kvalitet og effektivitet. 

Ombudet vil likevel trekke frem noen punkter som utfordrer de gode pasientforløpene:  

 Dårlige henvisninger og varierende vurderinger av disse, manglende internhenvisning i 

utredningsfasen slik at pasienten eventuelt må tilbake til fastlegen for å få ny henvisning  

 Mangelfull planlegging av neste behandlingstiltak, for eksempel konkret operasjonstidspunkt 

eller neste kontroll.  

 Mangelfullt samarbeid internt og mellom ulike behandlingsteder  

 Mangelfull informasjon til pasient og pårørende, både underveis i forløpet og i forbindelse 

med utskriving. 

En pasient hadde fått gjennomført omfattende og komplisert behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Etter utskriving fra sykehuset satt pasienten igjen med en del ubesvarte spørsmål om behandling og 

prognose som gjorde henne usikker. Hun tok derfor kontakt med aktuelle avdeling på sykehuset for å 

få informasjon om dette. Avdelingen på sykehuset opplyste at de ikke hadde kapasitet til å svare. 

Pasienten fikk beskjed om at hun måtte be fastlegen henvise henne inn til avdelingen på ny dersom 

de skulle sette av tid til å gi aktuell informasjon om behandlingen. Ombudet orienterte pasienten om 

retten til å få informasjon, og retten til å få nødvendig innsikt i sin helsetilstand og innholdet i 

helsehjelpen. Pasienten kontaktet avdelingen på ny og orienterte om dette, og fikk den informasjonen 

hun trengte.    

Pasientene har i dag kort liggetid på sykehus, og de opplever at helsepersonellet har det travelt. 

Noen får med seg epikrisen ved hjemreise. Vi erfarer likevel at både kommune og pasienter 

etterlyser informasjon om den mottatte behandlingen, om hvordan de skal forholde seg etter 

utskriving, og hva som skal følges opp. Mangelfull informasjon går igjen som et tema i de fleste av 

sakene hos ombudene.  

PasOpp undersøkelsene viser at sykehusene har dårligst score på informasjon ved utskriving fra 

sykehus. Resultatene i disse årlige undersøkelsene viser liten bedring på dette punktet. «Trygg 

utskrivning» inngår som et av tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Ombudene 

forventer at slike utskrivingssamtaler blir en selvfølgelig avslutning på et hvert sykehusopphold.  
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Ta kontakt med oss 

Enten du er barn, ung voksen eller eldre, pasient eller ansatt i helse-, sosial og 

omsorgstjenesten kan du ta kontakt med oss. 

 

Lille Grensen 7 (inngang Arbeidergata) 

0159 Oslo 

Tlf. 23 13 90 20 

post@ombudet.no 

ombudet.no 

 

Følg oss på Facebook og Twitter 

 

 

 
 



 
 
 
 

 Dato: 26. 04. 2018 
Saksbehandler: Rune A. Abrahamsen 
  
  
  
  

 
   

 
NOTAT 
 
 
Til: Styret  
Fra: Administrerende direktør 
 
 
Risikovurdering og ensengsrom 
 
Bakgrunn 
I forbindelse med orientering om planarbeidet for nytt sykehus i styremøte 19. mars 
2018, fattet styret følgende vedtak: 

 
1. Styret ber om at det etableres en risikomatrise for sykehusprosjektet. 
2. Styret ber om en vurdering av å kombinere enkeltrom med flermannsrom i 

sengekorsene. 
3. Styret ber om at prosjektet vurderer mulighet for å omgjøre to enkeltrom til 

tremannsrom i sengekorsene slik at en unngår problematikken med 
korridorpasienter. 

 
Vedtaket er drøftet med prosjektledelsen og administrerende direktør legger fram en 
oppsummering fra dialogen. 
 
Saksutredning 
 
Risikovurdering  
Planarbeid av store byggeprosjekter setter krav til løpende risikovurdering. Risikovurdering av 
forprosjekt nytt sykehus legges fram for prosjektstyret, og er ikke offentlige dokumenter frem til 
forprosjektet er ferdig. Når forprosjektet er ferdig i oktober, vil det bli presentert en 
risikovurdering som følger saken til styret i Vestre Viken og Helse Sør-Øst i forbindelse med 
godkjenningsprosessen. 
 
Vestre Viken vil på sin side foreta risikovurderinger knyttet til foretakets arbeid og 
mottaksprosjektet. Dette vil legges fram for styret som ledd i orienteringer om prosjektet.  
 
Flersengsrom/fleksibilitet  
Konseptet for nytt sykehus som er fremmet av styret i Vestre Viken og godkjent av styret i Helse 
Sør-Øst baseres på gjennomgående løsning med ensengsrom.  
Denne føringen er også fulgt opp i forprosjektet så langt. Det er ikke lenger mulig å endre denne 
forutsetningen uten betydelig omarbeidelse med risiko for betydelig meromkostninger og 



 
 
 
forsinkelser i planarbeidet. Det er derfor konkludert med at konseptfaserapporten fortsatt 
legges til grunn for forprosjektarbeidet.  
 
I detaljplanleggingen må det sikres tiltak som kan gi fleksibilitet for sesongvariasjoner og 
særskilt belastning i enkelte perioder og at dette kan ivaretas med god pasientkvalitet og 
pasientsikkerhet.  
 
Vurdering 
Administrerende direktørs vurdering er at det ikke gjøres endringer i konseptet. 



 
 
 
Referat 
 

Møte: SKU Tilstede: Lisbeth Sommervoll, Britt Elin 
Eidsvoll, Halfdan Aass, Inger Lise 
Hallgren (Hans Christian), Jardar Hals, 
Kirsti Hørthe, May Janne Botha, Hanne 
Juritzen, Pedersen, Mette Walberg, 
Wesley Caple, Elisabeth Kaasa, Anita 
Haugland Gomnæs, Anne Lene 
Egeland Arnesen,  
Observatører: Henning Brueland, 
Bente C Monsen,  

Møtedato: 10.04.18 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
Sted: Glitre 1-2 Wergelandsgate 

10, Drammen 
Møteleder:  Lisbeth Sommervoll for 

Nils Fredrik Wisløff 

Referent: Aud Synnøve Holsether Forfall: Ylva Sandness Nils Fredrik Wisløff, 
Toril Krogsund, Kari Jussie Lønning, 
Henning Brueland 

 
 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
    
 Beskrivelse 
08/2018 
 

Godkjenning av innkalling 
Vedtak:  Godkjent 

09/2018 
 

Rapportering smittevern 
v/smittevernoverlege Mette Walberg 
Smittevernavdelingen overvåker og rapporterer resultater fra flere risikoområder 
av smittevern i Vestre Viken for å gi styringsstøtte til ledere på ulike nivåer. denne 
gang omfattes resultater for følgende overvåkinger: 
1. Insidens av postoperative sårinfekjsoner (NOIS-tall, NOIS=Norsk Overvåking 
av Infeksjoner i Sykehustjenesten) Norske sykehus er pålagt å registrere 
postoperative sårinfeksjoner etter utvalgte inngrep. Arbeidet følger mal fra 
Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI). NOIS-overvåkingen omfatter 
keisersnitt, hofte-protese-, galle- og tykktarmskirurgi. 
2. Prevalenstall av sykehusinfeksjoner  
Smittevernavdelingen registrerer prevalenstall for helsetjeneste-assosierte 
infeksjoner (HAI) fire ganger årlig. Målet for Helse Sør Øst er prevalens < 3 %.  
Årets første prevalensundersøkelse viste 2. 8 %. 
Resultatene viser at det gjøres mye godt arbeid for å redusere 
helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det er imidlertid behov for fortsatt 
kontinuerlig arbeid med postoperative sårinfeksjoner.  
 
Etablering av insidensregistrering for andre infeksjonstyper er også nødvendig på 
utvalgte avdelinger. Det anbefales at resultatene benyttes i det videre arbeidet for 
å bedre pasientsikkerhet i Vestre Viken. 
 
Vedtak: Tas til etterretning 

10/2018 
 

Presentasjon av årsrapportene fra pasientombudene i Buskerud, Oslo og 
Akershus 
v/pasientombudet- og brukerombudet i Buskerud Anne-Lene Egeland Arnesen 
v/pasientombudet- og brukerombudet i Oslo og Akershus Anne-Lise Kristensen 
 
Årsrapportene ble presentert og gjennomgått på møte. Årsrapportene skal også 



 
 
 

presenteres på styremøte i Vestre Viken 03.05.18 
 
Vedtak: Anbefalingene fra pasient- og brukerombudene tas med i videre 
forbedringsarbeid. 

11/2018 
 

L, Læring på tvers  
v/ Hilde Rikheim, Rådgiver kvalitet og helsefag AMK 
Hilde Rikheim orienterte om en studie som omhandler kvaliteten av veiledningen 
om hjerte-lungeredning som AMK gir til innringere som melder om hjertestans. 
AMK veileder telefonisk om gjennomføring av hjerte-lungeredning inntil 
ambulanse eller andre akutthjelpere med hjertestarter kommer til stedet.    
Det gjennomføres en intervensjonsstudie hvor AMK-personell gjennomgår trening 
og hvor samtaler før og etter intervensjon vurderes med mål om å forbedre 
veiledningen og se om dette kan øke overlevelse ved hjertestans. Studieperioden 
er fra januar 2016 og er planlagt avsluttet i 2019. 
 
Alle hjertestanshendelsene for 2016 (209 hendelser) er gjennomgått, 
undervisning av AMK-personell ble gjennomført i 2017 og hjertestanstilfeller i 
2018 vil bli gjennomgått for å se på effekt  
 
Vedtak. Tas til orientering 

12/2018 Regional Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet og HMS 
v/direktør fag Halfdan Aass 
Utsatt av tidsmessige grunner 

13/2018 Referater og oversikter 
Ingen kommentarer 
Vedtak. Tas til orientering 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Heidi Hansen, Kjell Jensen 
(1. sak under Eventuelt), Lillemor 
Sandberg, Rune Hansen Gunnerød, Torun 
Viervoll, Franck Tore Larsen, Elisabeth 
Schwencke, Dordi S. Strand, Bjørn 
Tolpinrud 

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Nils F. Wisløff 
(sak 20/18 og 04/18), helsefaglig sjef 
Elisabeth Kaasa, prosjektdirektør Rune A. 
Abrahamsen (sak 20/18 og 04/18) og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 16.04.2018 
Tidspunkt: 14:00-18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

møterom Glitre 1 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Anne-Lene Egeland Arnesen 
 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Leder åpnet møtet og ba om å få ta en eventueltsak først i møtet. Innkalling og saksliste 
ble godkjent med denne endringen.  
 

 Godkjenning av referat fra møte 5. mars 2018 
Referat godkjent. 
 

 Videreføring av tidligere saker 
04/18 Status nytt sykehus i VVHF 

v/administrerende direktør Nils F. Wisløff og prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen 
 
Planarbeidet går sin gang, fordelt i to «stolper».  

• Byggherren (HSØ) har organiser den ene delen rettet mot Sykehusbygg 
• VVHF har ansvar for en prosjektorganisasjon som bruker  

Det er et samspill mellom disse, og for avstemming har man «AD-møtet» en gang pr mnd 
hvor administrerende direktør møter representanter for de to «stolpene». 
 
Se ellers vedlagte presentasjon som ble gjennomgått av Rune A. Abrahamsen. 
 
Det er nedsatt et eget brukerutvalg for det nye sykehuset. Dette administreres av HSØ. 
Her deltar: 

• Nestleder i det regionale brukerutvalget i HSØ: Rune Kløvtveit 
• Leder av brukerutvalget i VVHF: Toril Krogsund 
• Medlem av brukerutvalget i VVHF: Franck Tore Larsen 
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• Medlemmer oppnevnt spesielt for dette utvalget: 
o Runar Kvam 
o Harald Neerland 
o Sebastian Evensen (fra Ungdomsrådet) 

 
 

16/18 Utviklingsplan 2035 for Vestre Viken helseforetak 
• Oversikt over høringsinnspill 

v/helsefaglig sjef Elisabeth Kaasa 
 
Det er levert 39 høringssvar. 22 av 26 kommuner har gitt høringsinnspill.  
Det er generelt gjennomarbeidede svar. Kommunene melder at de opplevd å ha blitt 
involvert og hørt i prosessen. 
Se vedlegg. 
 

 Nye saker 
20/18 Direktøren har ordet  

v/administrerende direktør Nils F. Wisløff 
 
Styret skal behandle Økonomisk langtidsplan om 14 dager. Mye av planarbeidet preges 
av beslutning om å bygge nytt sykehus. Dette gir krav til økt overskudd. 
Planen tar høyde for kostnader som vil øke: Eks. dyre medikamenter, hjelpemidler i 
hjemmet og IKT-kostnader. 
Det er et pågående arbeid for å hente ut ytterlige gevinster, bla gjennom sykehus i 
nettverk. 
Økonomisk langtidsplan bygger på eksisterende vedtak – ingen nye - kun en ny 
sammenstilling. 
 

21/18 Pasient- og Brukerombudet har ordet 
Utgår 
 

22/18 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
Se tidligere utsende dokumenter. 
Heidi og Toril har deltatt i møte for ledere/nestledere i HSØ på Hamar. Stikkord for tema: 

• Brukerstyrte poliklinikker 
• Kronikerstrategi 
• Samvalg 
• Honorering av brukermedvirkere 
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 Eventuelt 
• I den siste tiden er brukerutvalget omtalt i media. Toril inviterte til dialog om 

hvordan brukerutvalgets medlemmer opplever omtalen i media, og 
tilbakemelding på hvordan brukerutvalget best kan følge opp lignende omtaler. 
 
I dialogen vektla medlemmene at det er viktig at alle følger retningslinjer i 
mandatet: 

«Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem 
etter avtale med leder». 

 
De vektla at brukerutvalget skal stå samlet utad, og at det er leder som skal 
uttale seg til media om saker.  
 
Under behandling av denne saken valgte Kjell Jensen å trekke seg fra 
Brukerutvalget med umiddelbar virkning og forlot møtet. 
 
Avslutningsvis ga utvalgets medlemmer støtte til at leder tok opp medieomtalen 
som en eventueltsak i møtet, og mente at alle hadde fått mulighet til å belyse 
denne på en god måte.  
 
Sekretær sender underretning til FFO om at Kjell Jensen har trukket seg. 

 
• Arbeidsgrupper nytt sykehus – Torunn har behov for erstatning av personlige 

årsaker. Kan Elisabeth/Bjørn overta (om ønskelig midlertidig)?  
Vedtak: Torunn/Elisabeth avstemmer dette. 

• Franck Tore: Henvendelse fra SAFO som ønsker tatt opp at det sikres gode 
tjenester til voksne pasienter som har problemer med å forstå og gjøre seg 
forstått. Se vedlegg. Hvordan forholder Vestre Viken seg til dette? 
Vedtak: Henvendelsen oversendes Elisabeth som avklarer vider oppfølging og 
svar. 

• Brukerutvalgsmøte på Hallingdal sjukustugu/Blakstad. 
Vedtak: Vi prøver få til møte på Blakstad 4.6 og HSS 3.9. Elisabeth K/Per-Erik 
sjekker ut om dette er mulig. 

• Behov for omfordeling av Kjells oppgaver: 
o PHT: Lillemor 
o Kongsberg: Lillemor tar dette alene inntil videre 
o Trygg utskriving - 4. læringsnettverk (Elisabeth S/Torun) 
o Trygg utskriving – fokusgruppe (Elisabeth S/Torun) 
o Nytt sykehus: Interiørveileder (Bjørn forespørres av Elisabeth S) 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 26. april 2018 

Tidspunkt: Kl 0830-1500 

 

Følgende medlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard Forfall  Vara: Karin Solfeldt 

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi   Til kl 1340 

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng    

Svein Øverland    

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    

Rune Kløvtveit    

Nina Roland    

 
  

 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør for medisin og helsefag Jan Frich, 
økonomidirektør Hanne Gaaserød, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
direktør for personal- og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

032-2018 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

033-2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA 
STYREMØTE 8. MARS 2018  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoll fra styremøte 8. mars 2018 godkjennes. 
 
 
 

034-2018 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 
2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 til etterretning. 
 
 
 

035-2018 ÅRSBERETNING MED REGNSKAP OG NOTER 2017 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2017. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne mindre endringer i 

årsberetningen og årsregnskapet for 2017, basert på innspill gitt i møtet. 
 
3. Styret ber administrerende direktør følge opp eksternrevisors påpekte forhold knyttet 

Sykehuspartner HF 
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036-2018 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER I JUNI 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

VEDTAK 
 
Det avholdes foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2018 med 
behandling av følgende saker: 

 Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2017 

 Honorar til revisor i 2017 

 Behandling av helseforetakenes årlige meldinger 2017 
 
 
 

037-2018 PRESISERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØRS 
FULLMAKTER INNENFOR «DAGLIG LEDELSE» OG 
DELEGERING AV RETTSLIGE FULLMAKTER TIL 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret vedtar presiseringene av administrerende direktørs fullmakter innenfor «daglig 
ledelse», i henhold til helseforetaksloven § 37. 

 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til på vegne av Helse Sør-Øst RHF å: 

 
I straffesaker: 

 Anmelde straffbar handling, begjære offentlig påtale for straffbare 
handling og begjære pådømt sivile krav i straffesak 

 Ivareta partsrettigheter i straffesaker, herunder anvende rettsmidler 
(erklære anke og begjære ny behandling av sivile krav) 

 
I sivile saker: 

 Opptre som lovlig stedfortreder. 

 Inngå forlik, reise sak, herunder forliksklage og søksmål. 

 Anvende rettsmidler mot rettslige avgjørelser (herunder erklære anke) 
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038-2018 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG OG INSTRUKS 
FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner revidert instruks for styrets revisjonsutvalg med de innspill som ble 

gitt i møtet 

 

2. Styret godkjenner revidert instruks for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 
 
 
 

039-2018 VIDERE INNFØRING AV ELEKTRONISK KURVE- OG 
MEDIKASJONSLØSNING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til at elektronisk kurve- og medikasjonsløsning innføres ved de 

seks helseforetakene i regionen som ikke har slik løsning i dag, innenfor en 
kostnadsramme på 338 millioner kroner (p85).   
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå avtale med EVRY om kjøp av 
nødvendige lisenser og utvikling av den elektroniske kurve- og 
medikasjonsløsningen. Styret gir også administrerende direktør fullmakt til å inngå 
ny vedlikeholdsavtale med EVRY som skal omfatte alle helseforetakene som har 
innført eller skal innføre elektronisk kurve- og medikasjonsløsning. 

 
3. Styret ber administrerende direktør følge opp at gevinstene sikres. 
 
 
 

040-2018 RADIOLOGILØSNING FOR HELSE SØR-ØST  

 
Styrets enstemmige  
 
1. Styret slutter seg til plan for anskaffelse av radiologiløsning slik den er beskrevet i 

saken.  
 

2. Administrerende direktør utarbeider endelig mandat til Oslo universitetssykehus HF 
for planlegging av anskaffelsen. Mandatet skal utarbeides i tråd med de 
hovedprinsipper som er beskrevet i saken. 
 

3. Administrerende direktør gis fullmakt til å beslutte en eventuell samordnet 
anskaffelse av radiologiløsning og multimediearkiv. 
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4. Etter gjennomført planleggingsfase vil styret behandle opplegg og prosess for 
anskaffelse av ny løsning. 

 
 
 

041-2018 STATUS OG RAPPORTERING REGIONAL IKT-PORTEFØLJE 
PER 2017 

 
Styrets enstemmige  
 
Styret tar status per 2017 for gjennomføringen av IKT-prosjektporteføljen til orientering. 
 
 
 

042-2018 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2019 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner følgende møtekalender 2019 for styret i Helse Sør-Øst RHF: 
 

 Torsdag 31. januar 2019 - Hamar 

 Torsdag 14. mars 2019 – Besøk helseforetak 

 Onsdag 24. (seminar) og torsdag 25. april 2019 – Hamar 

 Torsdag 20. juni 2019 - Hamar  

 Torsdag 22. august 2019 – Besøk helseforetak 

 Torsdag 19. september 2019 – Hamar 

 Torsdag 17. oktober 2019- Besøk helseforetak 

 Onsdag 20. (seminar) og torsdag 21. november 2019 – Hamar 

 Torsdag 19. desember 2019 - Hamar 
 
I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars. 
 
 
 

043-2018 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – 
STATUS OG OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak til og med  
mars 2018 til orientering. 
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044-2018 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2018 

 
Styrets enstemmige  
 

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

045-2018 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 

2. Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 6. og 7 mars 2018 

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 7. mars 2018 

4. E-post fra Per Sørensen vedr. trombektomi-behandling ved Sørlandet Sykehus 

5. Protokoll datert 25. april fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de 
konserntillitsvalgte 

 
Temasaker:  

 Fellesmøte med Brukerutvalget 

 Informasjonssikkerhet.  
Presentasjon v/administrerende direktør Gro Jære, Sykehuspartner HF 

 
 
 
 
Møtet hevet kl 1445 
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Hamar, 26. april 2018 
 
 
 
   

Svein Ingvar Gjedrem  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Kirsten Brubakk  Christian Grimsgaard 
 
 
 
 

  

Bushra Ishaq  Vibeke Limi  
 
 
 
 

  

Einar Lunde   Geir Nilsen 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 

styresekretær 
 
 
 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

11. januar   -  Møtested: Drammen 
Styreseminar  
Tema: Utviklingsplan 
gjennomgang  

29. jan  
 

- Utviklingsplan til høring  
-  

-  Møtested: Drammen 
Høringsfrist 23. mars 

 -  -  14. februar Foretaksmøte 
Styresamling i regi av HSØ 
OPD 2018 
Nytt styre? 

Mandag   
26. februar 

 
 

- Årlig melding 2017 
- Oversikt over eksterne tilsyn 2017 
- Oppdrag og bestilling 2018 
- Virksomhetsrapport pr 31. januar – kort/ 

PPT vedlegg 
-  

- Foreløpig styreprotokoll 1. februar 
HSØ 

- HAMU og SKU6. februar 
- Brukerutvalg 12. februar 
- Foretaksprotokoller 14. februar 
- Årsplan - oversikt over planlagte 

styresaker 
-  

Møtested: Drammen 
 
Notat: Sykehus i nettverk 
 
 

Torsdag 
 1. mars 

- Ansettelse av administrerende direktør -  Møtested: Oslo 

Mandag  
19. mars 

 
 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 
- LGG 2017 
- Revidering av investeringsbudsjettet 
- Sykehus i nettverk  

 

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ 8. mars 

- Brukerutvalg 5. mars 

Møtested: Bærum sykehus  
 
ØLP orientering om 
forutsetninger for 2019 
Nytt sykehus 
Møte med venneforeningene 

Torsdag  
3.mai 

 
 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2018-2021 
- Utviklingsplan – sluttbehandling før 

oversendelse til HSØ 
- Rapport akuttkirurgi KS – DS/høring 

- SKU 10. april 
- Brukerutvalg- 16. april 
- Foreløpig styreprotokoll l HSØ 25.-

26. april 
-  

Møtested: Blakstad (PHR 
omvisning/tema) 
 
Årsrapport fra pasientombudene i 
Buskerud og Akershus 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

- Revidert strategi kvalitet, pasientsikkerhet 
og HMS 

- Intensjonsavtale med Drammen kommune 
om utvikling av dagens sykehusområde. 

-     Konsernrevisjonens rapport om forvaltning 
       av GAT  - rapport 12/2017 
- Signaturrett til LS 
-  

 
Tove Marie 
Kolbeinsen/konsernrevisjon til 
stede i møte 

Mandag 
28. mai 

Ved behov 

Styreseminar? 
  
 

-   

Mandag 
25. juni 

 
 

- Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

o Eksterne tilsyn pr 1. tertial  
- Ledernes ansettelsesvilkår 2018 
- Styrets møteplan 2019 
- Status samhandling med kommunene 
- Videre arbeid med likeverdig helsetjenester 

til innvandrerbefolkningen 
- Mandat strategisk plan 2019-2025 
- Sykehus i nettverk 
- Forskning og innovasjonsstrategi 2018-

2022 
- Forbedring 2018 
-  

- Brukerutvalg 4. juni 
- HAMU og SKU 5. juni  
- Sentralt kvalitetsutvalg 6. juni 

Protokoll fra styremøte i HSØ 14. 
juni 

-  
-  

Møtested: Drammen 
 
Dialogmøte med kommunene 14. 
juni (ordførermøte) kl.11 -13 
 
 

Mandag 
27. august 
Ved behov 

-  -   

Mandag 
24. september 

 
 

- Virksomhetsrapport 2. tertial 
-  

- Brukerutvalg 4. september 
- HAMU og SKU 4. september 
- Brukerutvalg 5. september  
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

Styresamling med overnatting 
Møtested: Kongsberg 
Gjennomgang av Samdata 
 



Styrets arbeid pr mars 2018 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Merknad 
Annen info til styret 

HSØ 13. september 
-  

Mandag 
29. oktober 

 
Sted: 

- Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 

-  

- Brukerutvalg 8. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 18. oktober 
-  

Møtested:  
Dialogmøte med brukerutvalget 
Orientering om 
virksomhetsstatus og framdrift 
budsjett 2019 
 

Mandag 
26. november 

 
 

- Virksomhetsrapport oktober kort/PPT 
vedlegg 

-  

- Brukerutvalg 5. november 
- HAMU  og SKU 6. november 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ14. november 
-  

Møtested: Bærum 
Budsjettseminar 2019 
Styreevaluering 
 

Mandag 
17. desember 

 
 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

- Budsjett og mål 2018 
- Oppnevning av nye medlemmer i 

Brukerutvalget 

- Brukerutvalg 3. desember 
- HAMU og SKU 4. desember 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 13. desember 
-  

Møtested: Drammen 
Julemiddag 
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	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 02 Årsmelding 2017 Pasientombudet Oslo og Akershus
	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 03 Notat  Risikovurdering og ensengsrom
	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 04 SKU-referat 10 april 2018
	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 05 Brukerutvalget referat 16 april 2018
	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 06 Foreløpig protokoll styremøte 26 april 2018
	2018 m06 Sak 30 Vedlegg 07 Styrets arbeid april 2018

