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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   25. mars 2019 
Møtetid:   kl. 12:00–16:30 
Møtested:   Habiliteringavdelingens konferansesal i Drammen 
 
PROGRAM    
Kl. 12:00–13:00 

• Administrerende direktør orienterer om styringssystemet i Vestre Viken og hvordan en arbeider med 
oppfølgingen av OBD i organisasjonen 

• Drammen sykehus – gjennomgang av driftsavtaler (konkretisering av OBD 2019 i linjen) 
 
Kl. 13:00–14:30  
Behandling av styresaker 
 
Kl. 14:30–16:30 
Andre orienteringer: 

• ØLP 2020 -2023  
• Årsmeldinger 2018 – pasientombudene i Buskerud og Akershus  
• Teknologi – avstandskompenserende teknologi 
• Nytt sykehus – status / etter vedtak i HSØ 14. mars 

 
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: 22. mars 2019 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 4. 2019 

 

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

Saksnr. Sak 
  

Møteinnkalling styremøte 25. februar 
 

 
11/2019 

 
Godkjenning av styreprotokoll 25. februar og 8. mars 2019 
 
Vedlegg:  

1. Foreløpig møteprotokoll 25. februar og 8. mars 2019 
 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 
 

12/2019 
 
Årsrapport 2018 
 
Vedlegg: 

1. Årsrapport 2018 for VVHF 
 

 
13/2019 

 
Virksomhetsrapport pr 28. februar 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr februar 2019 
 

 
14/2019 

 

 
Status omstillingsarbeid i BUPA  
 
Vedlegg: 

1. Brev datert 5.mars fra Lars. R. Lund 
2. Mail datert 11. mars 2019 fra Harald Baardseth foretakstillitsvalgt – info om brev til 

styret vedrørende omstillingsprosessen  
3. Brev til klinikkdirektør PHR datert 18. mars 2019 ad. varsel: Mislykket omstilling fører 

til betydelig svekkelse av fagmiljø i BUPA Vestre Viken HF 
4. Brev datert 16.02.19 fra Pasientombudet i Buskerud. Anmodning om redegjørelse 

knyttet til beslutning om sommersteging ved BUP Ringerike/Ål 
5. Redegjørelse fra administrerende direktør i Vestre Viken til pasientombudet datert 

27.02.19. Anmodning om redegjørelse knyttet til beslutning om sommersteging ved 
BUP Ringerike/Ål 

6. Svar på redegjørelse fra Pasientombudet til administrerende direktør datert 08.03.19. 
Anmodning om redegjørelse knyttet til beslutning om sommersteging ved BUP 
Ringerike/Ål 
 

 
15/2019 

 

 
Tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen  
 
Vedlegg: 
 

1. Prosjektrapport: «God samhandling Kongsberg – Drammen om pasienter med behov 
for akuttkirurgisk vurdering og behandling 
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ORIENTERINGER 
 

16/2019 
 
Orienteringer 
 
Vedlegg: 

1. Foreløpig styreprotokoll HSØ 1. mars 
2. Foreløpig styreprotokoll HSØ 14. mars 2019 
3. Brukerutvalg referat 12. mars 
4. Styrets arbeid 2019 pr mars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANDRE ORIENTERINGER 

 

 
• Administrerende direktør orienterer om styringssystemet i Vestre Viken og hvordan en 

arbeider med oppfølgingen av OBD i organisasjonen 
 

• Drammen sykehus – gjennomgang av driftsavtaler (konkretisering av OBD 2019 i linjen) 
 

• ØLP 2020–2023 
  

• Årsmeldinger 2018 – pasient- og brukerombudene i Buskerud og Akershus – 
årsmeldingene legges ved t.o 
Årsmelding fra Buskerud. Årsmelding Akershus og Oslo – ettersendes. 
 

• Teknologi – avstandskompenserende teknologi 
 

• Nytt sykehus – status - etter vedtak i HSØ 14. mars 
 
 

EVENTUELT 

 
 
 
 

 

https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/buskerud#%C3%85rsmeldinger


 

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 fra 25. februar og 8. mars 
2019 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 11/2019 25.03. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møteprotokoller fra styremøte 25. februar og 8. mars godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. mars 2019 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg:   1. Foreløpig møteprotokoll 25. februar 2019 
   2. Foreløpig møteprotokoll 8. mars 2019 

 
 
 
 

 

Dato: 18. mars 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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 Dato: 25. februar 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Styremøte 

Dato: 25. februar 2019 

Tidspunkt: Kl. 12 – 15.30 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem  
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem  
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund og Heidi Hansen deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Eli Årmodt Direktør kompetanse - konstituert 
Halfdan Aass Direktør fag 
Mette Lise Lindblad Direktør økonomi  
Jardar Hals Klinikkdirektør Bærum sykehus 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Andre orienteringer 
Bærum sykehus v/ klinikkdirektør Jardar Hals  
 
Det ble orientert om: 

• Fagområdene ved Bærum sykehus:  
• Befolkningsgrunnlaget er 188 000 og befolkningen i opptaksområdet øker raskt 
• Fakta om aktiviteten ved sykehuset  
• BRK-prosjektet – oppgradering og vedlikeholdsprosjekt ved Bærum sykehus i 

2018/2019  
• ISO-sertifisert sykehus 
• Kvalitet i pasientbehandlingen – resultater 5 års overlevelse ulike kreftdiagnoser, 

reoperasjoner og komplikasjoner gastrokirurgi, pakkeforløp kreft 
• «4 gode vaner» kommunikasjonsmetode og bruk av visittstolen (analog innovasjon) 
• Geriatrisk kompetansesenter 
• Plastikk-kirurgi og overvektskirurgi 
• Utfordringer: akuttmottaket, andel deltidsansatte, sykefravær, AML-brudd, variabel 

lønn 
• Forbedring: redusere strykprosenten og øke utnyttelsesgraden på operasjonsstuer, 

redusere etterslep gjennom systematisk arbeid 
• Innsatsområder: utskriving, antibiotikabruk, grønt kors, «hva er viktig for deg?» 
• Forskning: stor oppslutning og mange unge forskere 

o Gastroseksjonen, screening-prosjekt, endiskopiskole, forskning og 
innovasjon (bruk av kunstig intelligens) 

o Hjerne- og hjerte forskning  
• «Hva er viktig for pasientene» - gode resultater, forbedring og kommunikasjon  

 
 
Godkjenningssak 
 
Sak 4/2018 Godkjenning av styreprotokoll for 21. januar 2019 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra styremøtet 21. januar 2019 godkjennes. 
 
Beslutningssak 
 
Sak 5/2019 Årlig melding 2018 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 

• Årlig melding er en tilbakemelding til HSØ/HOD på oppdrag og bestilling 2018 
• Fristen er 1. mars 2019 
• Årsrapport og årsberetning (regnskap) behandles i styremøte i mars 
• Måltavle økonomi og kvalitet pr desember 2018 ble gjennomgått 
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• Andel pakkeforløp er under målsettingen om 70 % 
• Sykehusinfeksjoner er bedre enn måltallet på < 3 %  
• Det er fortsatt en vei å gå i arbeidet med å redusere forbruket av antibiotika 
• Prioriteringsregelen 

– Oppnår ikke aktivitetsmål samlet.  
– Bedre utvikling på ventetider i psykiatrien.  
– Større vekst på kostnadssiden i psykiatrien enn i somatikken.  

 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Styret er brukbart fornøyd med måloppnåelsen for 2018. Styret stilte spørsmål rundt: 
lærlinger ved Bærum sykehus, korridorpasienter ved Ringerike sykehus ( styret ønsker 
rapportering på antall og ikke bare i %), Beste Praksis og reduksjon av variasjon mellom de 
somatiske sykehus, bruk av tvangsbehandling innen psykisk helse og rus, AML-brudd og 
bierverv. 
Styret ønsker at resultatet for medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2018 omtales i 
årsrapporten samt at saken ved avdeling for klinisk patologi skal omtales og være med i 
læring for videre arbeid i foretaket.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding 2018 for Vestre Viken. 
 
 
Sak 6/2019 Oppdrag og bestilling (OBD) 2019 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 
Det er en forbedring at det er krav om mer fokus på pasientsikkerhet og kvalitet enn 
tidligere år. Administrerende direktør følger opp virksomheten, oppdrag og bestilling 2019 
og strategiplan 2019-2022 gjennom: 
• Inngåelse av driftsavtaler og oppdragsplan med klinikkdirektører og stabsdirektører  
• Driftsavtaler i lederlinjen – ledernivå 3 og 4 
• Handlingsplaner i klinikker, stab, avdelinger og seksjoner 
• Månedlige oppfølgingsmøter (virksomhetsrapportering) i lederlinjen 
• Vestre Viken har månedlige oppfølgingsmøter med eier – HSØ RHF 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Oppdrag og bestilling ble gitt Vestre Viken i foretaksmøte 13. februar. I styreseminaret for 
styrene i Helse Sør-Øst ble det omfattende oppdraget nærmere presentert og gjennomgått.  
Styret har en viktig jobb å se til at oppdraget blir fulgt opp i foretaket. Styrets ansvar og 
kontroll er direkte adressert i dokumentet. Dette ønsker styret å ta på alvor og ønsker å 
forsikre seg om at oppdrag og bestilling blir adekvat fulgt opp i organisasjonen. 
De månedlige rapporteringene av økonomi og kvalitet til styret er god. Det er viktig at 
styret etterspør rapporter på målområder der en ønsker bedre informasjon, og at styret 
drøfter om det er områder en bør bli bedre orientert om i løpet av året (kvartalsvis). 
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Styret drøftet hvordan OBD tas inn i organisasjonen og følges opp i foretaket. Styret ber om 
at administrerende direktør i neste møte gir en orientering om hvordan oppdrag og 
bestilling følges opp internt med plassering av ansvar, hvilke tiltak som gjøres og hvordan 
en vil rapportere på måloppnåelse. Likedan var styret opptatt av sammenhengen mellom 
OBD og realisering av strategiplan. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar oppdrag og bestilling 2019 for Vestre Viken til etterretning. 
 
Sak 7/2019 Strategiplan 2019 -2022 
 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll orienterte før behandling av saken. 
 
Oppsummering: 

• Utviklingsplan 2035 ble vedtatt av styret mai 2018 
• Mandat for strategiplan ble vedtatt juni 2018 
• Høsten 2018 har det vært prosesser om form og detaljeringsnivå 
• Strategiplan skal følges opp i driftsavtaler/oppdragsplan og handlingsplaner i linjen 
• Styret vil bli forelagt temaer til orientering og drøfting fra strategiplan og OBD i sine 

møter i 2019 
• Styringsmodellen for foretaket ble gjennomgått 

 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
 
Strategiplanen svarer i det store og hele på oppdraget fra styret. Planen er oversiktlig og 
har en god struktur. Det er ønskelig at endelig behandling av strategiplanen skjer samtidig 
med behandling av økonomisk langtidsplan for neste periode, 2020 -2023, som er planlagt 
til styremøte 6. mai 2019. En konkretisering av hvordan de økonomiske målene skal nås 
anses som særdeles viktig gitt de store investeringene som ligger foran for foretaket.  
Strategiplanen synliggjør de utfordringene Vestre Viken har. Det er mange mål, og styret vil 
bidra i prioriteringene mellom målene i ulike kommende prosesser.  
 
Styret vil i første omgang følge opp strategiplanen med dypdykk i utvalgte områder. 
Følgende ble antydet i møtet nye arbeidsformer, sikre personell med rett kompetanse og 
økonomi. Det er viktig å finne frem til de tiltak som best oppfyller målene. Tiltakene kan 
presenteres og diskuteres i dypdykkene. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret i Vestre Viken tar den fremlagte strategiplanen for 2019-2022 foreløpig til 
orientering.  
 
Sak 8/2019 Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2019 
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Økonomidirektør Mette Lise Lindblad og direktør fag Halfdan Aass orienterte før 
behandling av saken. 
 
 
Oppsummering: 
Resultat januar: 
• Samlet for foretaket er resultatet tilnærmet i tråd med budsjett 
• Pensjonskorreksjon 2019 etter ny aktuarberegning– 109 MNOK totalt  
• Økonomiske utfordringer innen enkelte klinikker 
• Bemanningsutviklingen må i fortsettelsen følges nøye  
Aktivitet 
• BUP - fortsatt lavere aktivitet enn mål 
• Somatikk noe lavere enn måltall 
 
Risikovurdering av budsjett 2019 
 
Oppsummering av drøfting i saken: 
Styret har merket seg at det over lang tid har vært betydelig problem med 
korridorpasienter ved klinikk Ringerike sykehus. Styret etterspør virkningsfulle tiltak for 
snarest å få bukt med problemet og ber om at det blir gjort rede for hvike tiltak som tenkes 
iverksatt. 
Styret også ønsker en gjennomgang av oppdaterte responstider innen prehospitale 
tjenester. 
Styret ønsker mer data på AML-brudd, særlig de alvorlige forholdene. Styret signaliserer 
også utålmodighet når det gjelder oppnåelse av aktivitetsmål innen BUP.   
 
Styret er for øvrig godt tilfreds med starten på året i Vestre Viken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar virksomhetsrapport pr. januar 2019 til etterretning. 
 
Orienteringer 
 
Sak 9/2019 Orienteringer 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 

 
 

Eventuelt 
Styremedlem Harald Bergan tok opp problematikken knyttet til ferieplanlegging og 
eventuell sommerstenging ved BUP Ringerike.  
Det ble orientert om at saken er i prosess administrativt. 
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Styreevaluering 2018  
 
Etter at styremøtet ble hevet gjennomførte styret styreevaluering for 2018 i tråd med 
styreinstruksen for Vestre Viken HF 2018-2020, punkt 5 : 
Det skal årlig foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform.  
 
 
Drammen 25. februar 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  John Egil Kvamsøe 
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 Dato: 8. mars 2019 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 

 
 

   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Telefonstyremøte 

Dato: 8. mars 2019 

Tidspunkt: Kl. 15.30 - 15.55 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder  
Margrethe Snekkerbakken   Nestleder  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
Torkil Bjørnson  Styremedlem 
Bovild Tjønn  Styremedlem - forfall 
Cathrine Winsnes Lange  Styremedlem  
Harald Bergan   Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem – forfall 
Gry Lilleås Christoffersen  Styremedlem - vara 
 
Brukerrepresentant Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Lisbeth Sommervoll Administrerende direktør 
Finn Egil Holm Direktør administrasjon og samfunnskontakt 
Halfdan Aass Direktør fag 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram saken. 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Beslutningssak 
 
Sak 10/2019 Nytt sykehus i Drammen – fullmakt tomteerverv Brakerøya 
 
Prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen redegjorde for tomteanskaffelsen før behandling av 
saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret i Vestre Viken HF gir administrerende direktør fullmakt til å signere avtale med 
Helse Sør-Øst RHF om å ta ansvaret for å bære kostnadene for tomtekjøpet for nytt sykehus 
i Drammen på Brakerøya. 
 
 
 
Drammen 8. mars 2019 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
 
           
 
Margrethe Snekkerbakken      Torkil Bjørnson   
nestleder    
 
 
 
Bovild Tjønn         Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
 
Harald Bergan  Cathrine Winsnes Lange  Gry Lilleås Christoffersen 



 

 
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. 
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Saksfremlegg  
 
Årsrapport 2018  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 12/2019 25.03. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 

• Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2018, 
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.  

• Styret foreslår at resultatet for 2018, et overskudd på 247 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 247 MNOK  

• Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige 
vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til 
det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 

• Styret gir administrerende direktør fullmakt til eventuelt å gjøre mindre 
tekstredigeringer dersom det er påkrevd fra ekstern revisor eller lignende. 

 
 
 
 
 

Drammen, 18mars 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato: 11. mars 2019 
Saksbehandler: Monica Haugen 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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Bakgrunn  
Styret for Vestre Viken HF ble orientert om det foreløpige resultat for 2018 i styremøte 29. 
januar 2019. I denne saken fremlegges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. 
desember 2018. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og 
kontantstrømoppstilling, legges frem for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som 
resultat for 2018 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på 
kr 247 MNOK.  
 
Saksutredning  
Styret skal behandle årsregnskap og styrets årsberetning før endelig behandling skjer i 
foretaksmøte. Deretter oversendes årsregnskap og årsberetning til det nasjonale 
regnskapsregisteret i Brønnøysund.  
 
Det vises til årsberetning og årsregnskap for en oppsummering av året og ytterligere 
spesifikasjon og forklaring til regnskapet. 
 
Det økonomiske styringsmålet for 2018 var på 200 MNOK inkludert gevinst ved salg av 
eiendom med 21 MNOK. Endelig resultat for 2018 er et overskudd fra driften på 247 MNOK, 
inkludert en gevinst på 9 MNOK.  Gevinst ved salg ble lavere enn budsjettert da noe av salget 
er flyttet til 2019. 
 
Resultatet ble en god del bedre enn budsjett. Bedre resultat skyldes i all hovedsak økt ISF-
pris, lavere gjestepasientkostnader og lavere pensjonskostnader. 
  
Administrerende direktørs vurderinger  
Resultatet for 2018 ble vesentlig bedre enn styrets vedtatte budsjettmål og i samsvar med 
den prognosen som ble gitt høsten 2018. Det sterke resultatet gir en god inngang til 2019 og 
trygger investeringskraft og kravene til egen sparing til nytt sykehus i Drammen.  
 
Administrerende direktør legger resultatet frem for styret med en anbefaling om at det 
tilrås fastsatt som det endelige resultatet i foretaksmøte. Det legges også frem forslag til 
hvorledes overskuddet foreslås ført. Etter behandling i foretaksmøte skal saken følges opp 
med innsending til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagt 
årsregnskap og styrets årsberetning for 2018. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Årsrapport 2018 for VVHF 

 

mailto:postmottak@vestreviken.no
http://www.vestreviken.no/
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Årsberetning 
Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge, og er eid av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. 
Vestre Viken ble stiftet 30. mars 2009 og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 490 000  
innbyggere i 26 kommuner. 

Innen somatisk virksomhet består helseforetaket av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus 
og Ringerike sykehus med Hallingdal sjukestugu. 

Foretaket har en psykiatrisk sykehusavdeling ved Blakstad, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud 
innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Lier sykehus  
ble avviklet 1. mars 2018, etter at all aktivitet var flyttet til Blakstad i løpet av høsten 2017 og vinteren 2018.

Målet for 2018 var et overskudd på 200 millioner kroner inkludert inntekt ved salg av eiendom på 21 millioner  
kroner. Det regnskapsmessige resultatet ble et overskudd på 247 millioner kroner, det beste resultatet levert 
noensinne.

Vestre Viken hadde ca. 9 450 ansatte som til sammen utførte om lag 7 175 årsverk i 2018. 
Året før utførte 9 375 ansatte omlag 7 180 årsverk. 

ORGANISERING
Administrerende direktør i foretaket er Lisbeth Sommervoll. 

Vestre Viken er pr. 31.12.2018 organisert i åtte klinikker: Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg 
sykehus, Ringerike sykehus samt tverrgående klinikker for prehospitale tjenester, medisinsk diagnostikk, 
psykisk helsevern og rusbehandling og intern service. 

Denne organiseringen ble etablert i 2012. Det er i tillegg en sentral stabsfunksjon som er organisert under 
fem stabsdirektører: direktør for kompetanse, direktør for fag, direktør for økonomi, direktør for teknologi 
og direktør for administrasjon og samfunnskontakt. Direktørstillingen for teknologi ble opprettet i 2018.

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

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

Økt aktivitet
Vestre Viken hadde i 2018 ca. 70 800 døgnopphold 
på somatiske sykehus og om lag 4 000 døgnopphold 
innen psykisk helse og rus/avhengighetsbehandling. 
Det var til sammen om lag 637 000 polikliniske  
konsultasjoner og dagbehandling innenfor somatikk 
og psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling.  
 
Antall døgnopphold økte med vel 2 prosent både 
innen somatikk og psykisk helse og rus. Det har vært 
om lag 30 000 flere konsultasjoner som poliklinikk/
dagbehandling, noe som tilsvarer en økning på om lag 
5 prosent. 

Flere ISF-poeng 
Vestre Viken mottar innsatsstyrt finansiering målt 
i ISF-poeng for somatisk aktivitet (ISF=innsatsstyrt 
finansiering). Samlet utgjorde denne finansieringen 
om lag 162 000 ISF-poeng, noe som er nesten 5 prosent 
høyere enn i fjor. 

Fra 2017 ble det innført innsatsstyrt finansiering 
(ISF) av behandling innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Denne  
finansieringen utgjorde 45 713 ISF-poeng i 2018,  
en liten økning fra året før.

Foretaket har som mål at aktivitetsøkningen  
hovedsakelig skal skje innen dagbehandling og  
poliklinisk behandling. Satsningen på å øke  
dagbehandlinger og polikliniske behandlinger,  
samt å stabilisere antall innleggelser, fortsatte i 
2018 – både innen somatikk og psykiatri. 

Antall fristbrudd stabilt 
Målet er at så godt som ingen skal behandles etter 
fastsatt tidsfrist for når helsehjelp senest skal starte. 
Andel pasienter som ble behandlet etter fristen var 
1,5 prosent i 2018, det samme som året før. De fleste 
pasienter som opplever fristbrudd får time kort tid 
etter fastsatt frist. Foretaket har rutiner som sørger 
for at ventetiden er medisinsk forsvarlig. 

Redusert ventetid innen psykisk helsevern og  
rusbehandling 
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter 
innen somatikk var 59 dager, en økning fra 57 dager 
året før. Målet for 2018 var 57 dager. Ventetiden 
har gått opp til tross for økt aktivitet, det må derfor 
arbeides videre med å redusere ventetiden.

Innen psykisk helsevern og rusbehandling gikk  
ventetiden ned til 43 dager, en betydelig reduksjon 
fra 48 dager året før. Målet i 2018 var å redusere 
ventetiden til under 40 dager i løpet av året. De siste 
fire månedene av året klarte foretaket å nå dette 
målet. 

Færre sykehusinfeksjoner enn landsgjennomsnittet
Forekomsten av sykehusinfeksjoner ervervet i eget 
foretak var gjennomsnittlig 2,2 prosent målt i fire 
undersøkelser (kvartalsvis). Dette er godt innenfor 
målet til Helse Sør-Øst om å redusere omfanget av 
sykehusinfeksjoner til under 3 prosent. Resultatet 
er bedre enn både gjennomsnittet i Helse Sør-Øst og 
landsgjennomsnittet. Det arbeides kontinuerlig med 
å redusere forekomsten av infeksjoner.

Økt kvalitet og pasientsikkerhet
Arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring av  
tjenestene og økt pasientsikkerhet er høyt prioritert 
i foretaket. I 2018 har det spesielt vært arbeidet 
med å øke bevisstheten om hvilke områder som 
særlig innebærer risiko, og tiltak for å redusere risiko 
i den daglige driften. Virkemidler i dette arbeidet er 
innføring av «grønt kors» og tavler for oppfølging av 
pasienter. 

Det har også vært arbeidet med å tydeliggjøre ledernes 
ansvar for risikostyring og kontinuerlig forbedring. 
Opplæring i dette er tatt inn i det systematiske  
lederutviklingsprogrammet i foretaket. Arbeidet  
følger opp forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring  
i helse- og omsorgssektoren som ble innført  
1. januar 2017.

Forskning 

Vestre Viken har som mål å gi pasientene kunnskaps- 
basert behandling som er trygg og av høy kvalitet. 
Forskningsaktivitet er viktig for å sikre dette. 
Forskning er en av helseforetakets fire lovpålagte 
oppgaver.
 
Mange pågående prosjekter
Vestre Viken er ansvarlig for 69 pågående 
forskningsprosjekter, en økning fra 54 prosjekter 
året før. I tillegg bidrar forskere som er ansatt i  
foretaket i mange nasjonale og internasjonale  
samarbeidsprosjekter. Det forskes på flere ulike 
temaer, men forskning innen hjerte, nevrologi og 
alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende. 
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Vestre Viken har åtte vitenskapelige stillinger ved 
Universitetet i Oslo (UiO), tre professorer og fem 
førsteamanuensiser. 

Doktorgrader
Seks doktorgrader utgikk fra Vestre Viken. En av 
doktorgradene er innen mental helse, to innen  
indremedisin, en innen ortopedi og to innen  
laboratoriemedisin.  
 
Antall forskningspoeng stabilt
Forskningsproduksjonen måles nasjonalt med 
forskningspoeng, som inkluderer publiserte  
vitenskapelige artikler og doktorgrader. I 2017 fikk 
Vestre Viken 75,4 forskningspoeng, omtrent det 
samme som i 2016. (Tallene for 2018 er ikke klare 
før april 2019.) I perioden 2009-2016 var det en 
tredobling av forskningsproduksjonen. 

Vestre Viken hadde 16 eksternt finansierte 
forskningsprosjekter i 2018; ni doktorgradsprosjekter, 
seks postdokprosjekter og ett regionalt forsknings-
nettverk. 0,8 prosent av foretakets totale budsjett ble 
brukt på forskning, omtrent det samme som året før. 

Innovasjon

Flere innovasjonsprosjekter
Helseforetaket skal legge til rette for innovativ virk-
somhet for å skape nye tjenester og produkter som 
kan komme pasientene til gode. Ved utgangen av 
2018 var det 15 slike pågående prosjekter, de fleste 
innenfor brukerdreven innovasjon. Dette er en klar 
økning fra året før, hvor det var ti pågående  
innovasjonsprosjekter.  
 
To innovasjonsprosjekter innenfor indremedisin 
og nevrologi fikk eksterne midler. Det ble meldt inn 
to disclosure of invention (DOFI) til Inven2, som er 
Vestre Vikens kommersialiseringspartner, noe som 
er en reduksjon fra året før, men på samme nivå som 
i 2016. Det er ønskelig at nytt sykehus i Drammen 
brukes som en motor for det videre arbeidet med 
innovative løsninger.

Utvikling

Utviklingsplan 2035
Utviklingsplanen 2035 angir mål og retning for 
utviklingen av Vestre Viken i årene fremover. Det var 
bred involvering fra kommuner, ansatte, tillitsvalgte,  
og brukere i utarbeidelse av planen. Utviklingsplanen 
ble også sendt på høring, og 22 av foretakets 26 
kommuner leverte høringsuttalelse. Styret i Vestre 
Viken vedtok Utviklingsplan 2035 i mai, og oversendte 
planen til Helse Sør-Øst. 

Nytt sykehus i Drammen
Stortinget vedtok i 2017 en samlet låneramme på 
8,46 milliarder kroner til bygging av nytt sykehus på 
Brakerøya i Drammen. I statsbudsjettet for 2018 ble 
425 millioner kroner bevilget i lån til sykehusprosjektet.

Det nye sykehuset skal være lokalsykehus for Lier, 
Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og 
Svelvik. Sykehuset vil erstatte dagens Drammen sykehus 
og Blakstad sykehus, og ha områdefunksjoner for 
hele Vestre Viken. Det skal etableres stråleterapi i 
det nye sykehuset og psykisk helsevern på sykehusnivå 
skal også ligge her. 

Forprosjektrapporten vedtatt
Prosjektet har jobbet med forprosjektfasen gjennom  
store deler av 2018. Dette er den siste delen i tidligfase- 
planleggingen. Forprosjektet gir grunnlaget for å 
beslutte gjennomføring av byggeprosjektet. Etter 
planen skal det nye sykehuset bygges i 2019–2024, 
med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025. 

Styret i Vestre Viken vedtok forprosjektrapporten i 
januar 2019. Etter planen vil forprosjektet vedtas i 
styremøtet til Helse Sør-Øst i mars 2019. 

Oppgradering av sykehusene i Bærum, Ringerike og 
Kongsberg (BRK-prosjektet)
I juni 2016 vedtok Vestre Viken et oppgradering-  
og vedlikeholdsprogram for sykehusene i Bærum,  
Ringerike og Kongsberg (BRK-prosjektet). Prosjektet 
har totalt en kostnadsramme på 1,6 milliarder 
kroner. Planen er at det innen 2027 skal investeres 
for om lag 800 millioner kroner på Bærum sykehus 
og 400 millioner kroner til henholdsvis Ringerike 
sykehus og Kongsberg sykehus.  

I løpet av året ble det blant annet åpnet ny dagkirurgi 
på Bærum sykehus og Føde- og barselavdelingen 
ved Ringerike sykehus ble oppgradert.  
Strømforsyningen ved Kongsberg sykehus og  
Bærum sykehus ble også fornyet.
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Teknologi som strategisk virkemiddel
Det knyttes stor optimisme til teknologi som virkemiddel 
for å løse fremtidens utfordringer for helsetjenesten, 
og det forventes at ny teknologi vil få stor betydning 
for hvordan man tilbyr spesialisthelsetjenester.  
Teknologi trekkes frem som et satsingsområde i 
Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan og i Vestre 
Vikens utviklingsplan frem mot 2035. 

Vestre Viken tydeliggjorde i 2018 satsing på teknologi 
ved å etablere «stab teknologi» og dermed løfte 
teknologiorganisasjonen til strategisk nivå. Det har 
vært arbeidet med å fastsette satsingsområder og 
tiltak innen teknologiområdet. Foretaket vil fremover 
fokusere på å ta i bruk ny teknologi for å oppnå 
ønsket effekt raskere, og å forenkle og standardisere 
teknologiske løsninger. Prioriterte satsingsområder 
for teknologiutvikling er nye løsninger for mobilitet 
og avstandsoppfølging samt teknologiutvikling knyttet 
til nytt sykehus i Drammen. Teknologisamarbeidet 
med kommunene skal styrkes.  

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

Samhandler med 26 kommuner 
Arbeid knyttet til samhandlingsreformen er  
videreført. Foretaket har avtaler med alle 26  
kommuner i helseforetakets opptaksområde, og 
ordningen med et overordnet samarbeidsutvalg og 
fem lokale samarbeidsutvalg er videreført.   

Hovedområder i samhandlingsarbeidet med 
kommunene i 2018 har vært å ferdigstille og 
implementere enkelte pasientforløp, ha fokus på 
riktig bruk av rehabiliteringsressurser, utvikle de 
ambulante tjenestene innen psykisk helsevern og rus 
og å samarbeide om hvordan barn som pårørende 
skal tas vare på.

Innen psykisk helsevern er det startet et omfattende 
arbeid med et samordnet behandlingsopplegg 
(FACT-team) fra spesialisthelsetjenesten og  
kommunehelsetjenesten for pasienter med alvorlig 
psykisk sykdom. Det er også gjort et betydelig  
arbeid for å innføre pakkeforløp innen psykisk 
helsevern og rusbehandling i 2018.

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med en 
rekke utdanningsinstitusjoner. Foretaket har  
praksisplasser til studenter i de helsefaglige studiene 
ved ulike høgskoler. Det er lærlingeplasser innen 

ambulansefaget og for helsefagarbeidere. Medisin-
studenter og psykologistudenter har praksisperioder 
i Vestre Viken, og det er turnusplasser for fysioterapeuter 
og jordmødre. 

Spesialistutdanningen for leger er i endring. Del 1 av 
ny spesialisering er implementert. Arbeidet med leger 
i spesialisering del 2 og 3 (LIS 2 og 3) pågår i en  
prosjektorganisering, frem mot fristen 1. mars 2019.

Brukerne involveres
Vestre Vikens Brukerutvalg har arbeidet i henhold 
til sitt mandat og i samsvar med regionale føringer. 
Leder og nestleder deltar på styrets møter og har 
anledning til å uttale seg og komme med forslag i 
saker som angår pasienttilbudet. 

Brukerutvalget er representert i alle åtte klinikker 
med to personer i hver klinikk, i klinikkenes  
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter 
sammen med ansattes representanter og i Vestre 
Vikens «tyngre prosjekter», blant annet i arbeidet 
med Utviklingsplan 2035 og forprosjektet for nytt 
sykehus i Drammen.  

Brukerutvalget er også representert i Sentralt  
kvalitetsutvalg, Forskningsutvalget og i  
implementeringsarbeidet når det gjelder nye områder 
i Pasientsikkerhetsprogrammet. I tillegg er brukerne 
representert i overordnet samarbeidsutvalg mellom 
helseforetak og kommuner, samt i lokale  
samarbeidsutvalg. 

Ungdomsrådets arbeid
Ungdomsrådet gir råd og innspill til hvordan barn og 
unge kan få det bedre som pasienter og pårørende.  
Medlemmene i Ungdomsrådet har ulik alder, kjønn 
og etnisitet, og har erfaringskompetanse fra både  
fysiske og psykiske helseutfordringer. Ungdomsrådet 
følges opp av en koordinator fra Lærings – og 
mestringssenteret (LMS) og kontaktpersoner fra 
avdelinger som behandler barn og unge. 

Ungdomsrådet har deltatt på ulike møter og  
arrangementer med ansatte og ledere i flere 
avdelinger, noe som blant annet har ført til konkrete 
forbedringer av praksis når det gjelder pakkeforløp 
innen psykisk helse. Ungdomsrådet er representert 
i Brukerutvalget for Nytt Sykehus i Drammen og har 
deltatt i prosjektet «overgang ungdom til voksen»,  
hvor det er utarbeidet og etablert rutiner for hvordan 
overgangen fra å være ungdom til å være voksen  
internt i foretaket bør være og hvordan ungdommene 
bør overføres til primærhelsetjenesten. Ungdomsrådet 
har også bidratt med å utvikle en pasientundersøkelse 
som er tilpasset ungdom.



7

Vestre Viken har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å 
arrangere den første felles samlingen for alle  
ungdomsråd i regionen. Ungdomsrådet brukte 2018 
til å forberede arrangementet, som ble vellykket 
gjennomført i februar 2019. 

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

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

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

Andel kvinner i foretaksledelsen
I Vestre Viken er 77 prosent av de ansatte kvinner 
og 23 prosent menn. Dette tallet har vært stabilt de 
siste årene. I foretaksledelsen er kjønnsfordelingen 
53 prosent kvinner og 47 prosent menn, omtrent 
det samme som i 2017.

Arbeidstakerrettigheter 
Foretaket arbeider for å etterleve bestemmelsene  
i lov- og avtaleverket som er knyttet til det  
arbeidsrettslige området. Dette blir gjort gjennom 
opplæring, rådgivning, oppfølging og kontroll. Det er 
gjennomført flere ledersamlinger som har hatt fokus 
på arbeidsrettslige forhold.

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

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

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

Ressursstyring
Å få til god ressursstyring, og dermed redusere 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene, forutsetter at 
lederne har god kunnskap om, og fokus på, lov og  
avtaleverk samt de muligheter som ligger i god  
bemanningsplanlegging. I 2018 ble det etablert 
tverrfaglige innsatsteam og foretatt bemannings- 
og aktivitetsgjennomgang ved fire prioriterte 
avdelinger. Dette arbeidet videreføres i 2019.  

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene
Det var ca. 32 500 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.  
I 2017 ble det registrert ca. 27 500 brudd. Grunnen 
til økningen skyldes i all hovedsak at det fra 1. januar 
2018 telles en ny type brudd - «arbeidsfri før vakt», 
slik at tallene fra tidligere år ikke er sammenliknbare.  

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

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

Stabilt sykefravær
Sykefraværet måles i antall sykefraværsdager delt på 
antall mulige arbeidsdager. Sykefraværet inkluderer 
ikke fravær på grunn av barns sykdom. 

Totalt var sykefraværet 7,6 prosent, en marginal 
reduksjon i forhold til året før da sykefraværet var 
7,8 prosent. Korttidsfraværet (1-16 dager) var 2,3 
prosent, og har ligget stabilt de siste årene.  
Langtidsfraværet endte på 5,3 prosent. Med unntak 
av 2017 har langtidsfraværet tidligere år ligget på i 
underkant av 5 prosent. 

Tiltak for å redusere sykefraværet
Vestre Viken og NAV Arbeidslivssenter i Buskerud 
og Akershus inngikk  i 2018  en forpliktende avtale 
om forsterket innsats for å redusere sykefraværet. 
Avtalen er forlenget i 2019 og skal sikre en gjensidig 
forpliktelse til å jobbe mer helhetlig, systematisk og 
målrettet med sykefraværet. Avtalen skal sees i  
sammenheng med øvrige tiltak og implementeres i 
det overordnede planverket for inkluderende arbeidsliv.

IA-arbeidet 
IA-arbeidet er videreført med lederstøtte, opplæring, 
ledernettverk og refleksjonsgruppe. Det har vært 
fokus på å forebygge og følge opp sykefravær. 

En forsterket innsats skal sikre at ledere og ansatte 
har grunnleggende kompetanse innen sykefravær og 
nærvær. 

Arbeidstrening 
«Springbrett» - samarbeidsprosjektet mellom NAV 
Arbeidslivssenter og Vestre Viken knyttet til  
arbeidstreningsplasser er videreført i ordinær drift. 

Helse, miljø og sikkerhet 
God kompetanse blant ledere, vernetjeneste og  
medarbeidere er sentralt for at vi skal nærme oss 
målet om å ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. 
Informasjon, veiledning og opplæring blir derfor  
gitt systematisk på flere arenaer. 
Fokus på å håndtere avvik og å kvalitetssikre  
saksbehandlingen er viktig. HMS-avdelingen og 
Kvalitetsavdelingen har ukentlige møter for å gå 
gjennom avsluttede saker hvor man ser på eventuelle 
sammenhenger mellom helse, miljø og sikkerhet og 
pasientsikkerhet.

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

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

Færre ulykker, mer vold og trusler 
Det har vært en nedgang i hendelser som er meldt 
som yrkesskade til NAV de siste årene. I 2018 ble det 
meldt inn 61 hendelser mot 69 hendelser året før og 
72 hendelser i 2016.

Av de 61 yrkesskadene er 12 registrert som slitasje 
eller belastningssykdom, omtrent det samme som 
i 2017. De resterende yrkesskadene er uhell eller 
ulykker. 26 ulykker førte til sykefravær mot 37  
ulykker året før.

En tredel av alle sakene som ble meldt som yrkesskade 
til NAV skyldes vold og trusler. 21 slike hendelser 
er registrert i 2018. Det arbeides systematisk med 
opplæring av ansatte når det gjelder å håndtere vold 
og trusler samt med kartlegging og risikovurdering 
på dette området. Alle saker som meldes inn følges 
opp gjennom avvikssystemet.

Ytre miljø 
Det ytre miljøet påvirkes i hovedsak av sykehusenes 
vannforbruk og energiforbruk samt hvordan avfall 
håndteres. Foretaket har noe avfallsproduksjon,  
men svært lite utslipp til vann, jord eller luft. 

Følger myndighetskrav
Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft 
som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har 
holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt.
 
Nedgang i vann- og energiforbruk
Samlet vannforbruk var ca. 316 000 kubikkmeter, 
noe som er en nedgang fra ca. 320 000 kubikkmeter 
fra året før. 

Det samlede energiforbruket var ca. 82,4 GWh, en 
liten økning fra 2017 hvor energiforbruket var ca. 
81,4 GWh. Fjernvarme, kjøling/biobrensel utgjorde 
ca. 40 GWh i forhold til 33 GWh året før. 
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Litt mer avfall
All avfallshåndtering foregår i henhold til kravene 
som myndighetene stiller. En stor andel av avfallet 
sorteres til gjenvinning. Spesialavfall og farlig avfall 
håndteres etter regler for dette, og i samsvar med 
avtaleverket til Helse Sør-Øst.

Samlet avfallsmengde var i underkant av 2 300 tonn, 
en liten økning fra året før hvor avfallsmengden var 
ca. 2 200 tonn.

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

For å forebygge korrupsjon vurderes habilitet i 
anskaffelsesprosesser, og avtalelojalitet følges opp. 
Foretaket har et elektronisk bestillingssystem som 
sikrer arbeidsdeling og bestilling i henhold til 
fullmakt. Fullmaktsreglementet gir begrensninger 
for hvilke avtaler som inngås. Det er interne 
retningslinjer for å innhente tilbud fra flere 
leverandører ved lokale innkjøp. 

Foretakets varslingsordning gir muligheten for å 
varsle til andre enn linjeledelsen ved mistanke om 
korrupsjon.  

E-læringskurs om antikorrupsjon og etikk
Gjennom ledernes driftsavtaler er alle ansatte pålagt 
å gjennomføre Helse Sør-Østs e-læringskurs innen 
dilemmatrening antikorrupsjon og etiske retnings-
linjer. Totalt har 46 prosent av alle ansatte gjennom-
ført disse kursene i perioden 2015-2018.

Varslingsutvalget
Vestre Viken ønsker å tilrettelegge for at det varsles 
om kritikkverdige forhold og at varslene følges opp 
på en god måte. Det er etablert et partssammensatt 
varslingsutvalg som skal følge opp saker som av 
ulike grunner ikke blir håndtert i ordinær linje. 

På bakgrunn av vedtak i styret er varslingsordningen 
gjennomgått og styrket. Varslingsutvalget har blant 
annet fått større myndighet og det er etablert et 
eksternt varslingsmottak, blant annet for å kunne  
håndtere anonyme varsler på en god måte.  Rutinene 
for varsling har dessuten blitt mer utfyllende.

Det informeres om varslingsutvalget på introduksjons- 
dager for nyansatte og i egne fagsamlinger, i tillegg 
til at det finnes utdypende informasjon om hvordan 
medarbeidere kan varsle på intranett.

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

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

Økonomisk langtidsplan (ØLP)
Det er i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019-2022 
lagt opp til en gradvis økning av resultatet til 335 
millioner kroner i 2022.

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

Stram og målrettet styring 
For å oppnå planlagte resultatforbedringer må  
foretaket fortsatt omstilles, og det settes stadig  
større krav til økt produktivitet i klinikkene.  
Produktivitetsforbedringer skjer gjennom løpende 
utvikling av virksomheten og ved å ta i bruk ny 
teknologi. For den kommende planperioden er det 
avgjørende at det genereres overskudd både for å 
bygge et nytt sykehus i Drammen samt å oppgradere 
og utvikle Bærum sykehus, Ringerike sykehus og 
Kongsberg sykehus.

Økonomiske resultater 
Målet for 2018 var et overskudd på 200 millioner 
kroner inkludert inntekt ved salg av eiendom på 21 
millioner kroner. Det regnskapsmessige resultatet 
ble et overskudd på 247 millioner kroner, det beste 
resultatet levert noensinne. 

ISF-prisene ble regulert på slutten av året og førte 
til en merinntekt på om lag 40 millioner kroner. 
Inkludert i overskuddet er salg av eiendom på 8,8 
millioner kroner. Deler av de planlagte salgene er 
utsatt til neste år. 

Driftsinntekter og driftskostnader 
Totale driftsinntekter var 8 937 millioner kroner.  
Totale driftskostnader eksklusiv finans var 8 686 
millioner kroner.
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Høyere ISF-inntekter somatisk pasientbehandling
Antall pasientbehandlinger innen somatikken er 
høyere enn året før.  Totale ISF-inntekter fra somatisk 
pasientbehandling økte med 196 millioner kroner i 
forhold til 2017.  

Økte kostnader til medikamenter 
Høykostmedisiner er viktig for å gi god  
pasientbehandling, men utgifter knyttet til disse 
medikamentene - særlig nye kreftmedisiner - er en 
utfordring for helseforetaket. Kostnader knyttet  
til bruk av medikamenter har økt med om lag 98  
millioner kroner sammenlignet med 2017. Økningen 
skyldes utvidet forbruk av H-reseptmedikamenter 
(hjemmebasert behandling).  Finansieringsansvar 
for flere H-reseptmedikamenter ble overdratt til 
helseforetakene i 2018.

Kostnader til gjestepasienter
Det kjøpes pasientbehandlinger hos eksterne  
helseforetak i mindre grad enn tidligere. Disse  
utgiftene har blitt redusert med 18,4 millioner  
kroner det siste året.

Lavere pensjons- og lønnskostnader  
I januar ble det foretatt en ny aktuarberegning  
som ga om lag 75 millioner kroner mindre i  
pensjonskostnader. Endret rente var årsaken til  
reduksjonen. Som følge av mindre pensjonskostnader 
ble basisrammen redusert med om lag 72 millioner 
kroner. 

Samlede lønnskostnader utover pensjon viser et 
negativt avvik på ca. 32,5 millioner kroner. 

Flere årsverk enn planlagt 
Foretaket har hatt 22 årsverk mer enn det som var 
planlagt.  Det er i tillegg brukt 9,7 millioner kroner 
mer på å leie inn helsepersonell enn det som var 
budsjettert. Dette er likevel en reduksjon på 7,6 
millioner kroner sammenlignet med 2017. 

Forslag til føring av årets resultat 
Årsresultatet viser et overskudd på 247 millioner 
kroner. Styret foreslår at årsresultatet overføres til 
annen egenkapital. 

Foretakets innskutte egenkapital er 3 511 millioner 
kroner. Den totale egenkapitalen, inkludert akkumulert 
overskudd, er 3 816 millioner kroner.

Likviditet og investeringer
Foretakets likviditetsbeholdning var 192 millioner 
kroner pr. 31. desember 2018. Dette er en økning på 
9 millioner kroner fra året før. 

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 
var 263 millioner kroner. De samlede investeringene 
utgjorde 257 millioner kroner, inkludert finansiell 
leasing for 54 millioner kroner.

Risiko forbundet med økonomi 
Vestre Viken har fremdeles en betydelig egenkapital. 
Egenkapitalen var 54 prosent av totalkapitalen ved 
utgangen av året. 

I pensjonsforpliktelsen ligger det et ikke resultatført 
estimatavvik på 3 812  millioner kroner.  
Pensjonsforpliktelsene vil påvirke vår fremtidige  
likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. 
Styret vurderer egenkapitalen per 31. desember 
2018 til å være tilfredsstillende.

Endringer i rentenivået
Foretaket har rentebærende gjeld, og endringer i 
rentenivået får dermed konsekvenser. Netto reduksjon 
i rentebærende gjeld i 2018 er 38,3 millioner kroner. 
Helseforetakene har, etter instruks fra eier, ikke  
anledning til å benytte private rentesikringsinstrumenter. 

Å håndtere risiko knyttet til utviklingen i rentenivået 
kan gjøres ved å bytte lån fra halvårlig flytende rente 
(standardavtale) til fastrente med bindingstid på 
3, 5 eller 10 år. Nivået på fastrente med bindingstid 
revideres 1. januar og 1. juli hvert år. 

Investeringslånene kan rentesikres ved at det det 
er mulig å bytte fra fast rente til flytende rente med 
over-/underkurs i fastrenteperioden. Ved utgangen 
av året utgjorde langsiktig lån for Vestre Viken totalt  
308 millioner kroner. De langsiktige lånene foretaket  
har hos Helse Sør-Øst har alle flytende rente frem til 
sommeren 2019. Nåværende låneportefølje har en 
rente på 1,1 prosent. 

Vestre Viken skal bygge et nytt sykehus i Drammen 
innen 2024. Det er lagt opp til at 70 prosent av in-
vesteringen lånefinansieres. 

Innskuddsrenten i gjeldende bankavtale og renten 
på driftskreditt er basert på flytende rente. Samlet 
sett vurderes renterisikoen som akseptabel. Vur-
dering av risiko gjennomføres i tråd med gjeldende 
finansstrategi i Helse Sør-Øst.

Lav kredittrisiko
Inntekter er i all hovedsak overføringer fra staten via 
helseforetakets eier Helse Sør-Øst. Kredittrisikoen 
anses derfor som lav. 
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Det er likevel normalt betydelig usikkerhet knyttet 
til det å vurdere fremtidige forhold.

Forutsetninger for fortsatt drift
Vestre Viken følger regnskapsloven og lov om  
helseforetak. I henhold til § 7 hefter eier ubegrenset 
for helseforetaket. Styret forutsetter at Vestre Viken 
gjennom de tilførte verdier sikres en forsvarlig  
egenkapital. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt 
til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for 2018, 
se prinsippnote til regnskapet.

Styrets arbeid 
Styret har åtte medlemmer, fem menn og tre kvinner. 
Tre av styremedlemmene (to menn og en kvinne) er 
valgt av og blant de ansatte.   

Styret ledes av Torbjørn Almlid.  

Det har vært 12 styremøter og styret har behandlet 
60 saker. Det har vært fokus på aktivitetsutvikling, 
kvalitetsindikatorer, bemanning og økonomi  
gjennom hele året. 

Styret har fulgt tett med på prosessen som gjelder 
forprosjekt for Nytt sykehus i Drammen med  
orienteringer om fremdrift i hvert styremøte.  
Oppgradering- og vedlikeholdsprosjektene ved 
Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg 
sykehus (BRK-prosjektet) har også vært viktig for 
styret å følge tett. 
  
Det har vært avholdt to seminarer hvor arbeidet 
med Utviklingsplan 2035 var tema i januar 2018  
og budsjett 2019 var tema i oktober. 

Fremtidig utvikling
I mai 2018 vedtok styret Vestre Vikens utviklingsplan 
2035. Utviklingsplanen er en oppfølging av Nasjonal  
helse- og sykehusplan og vil danne grunnlaget for  
videreutvikling av foretaket, slik at den stadig økende 
befolkningen får sitt behov for spesialisthelsetjenester 
dekket på en god måte. 

Foretaket arbeidet videre med en strategisk plan for 
perioden 2019-2022 som ble presentert for styret 
i februar 2019. Perioden frem til innflytting i nytt 
sykehus i Drammen er en økonomisk krevende  
periode for foretaket. Styret konstaterer at det  
forutsettes vesentlige effektiviseringer, omstillinger 
og innovasjon i hele organisasjonen både før  
sykehuset er innflyttingsklart og i årene etterpå. Det 
er viktig at dette er godt forankret og erkjent i hele 
organisasjonen. 

Styret legger til grunn at foretakets samlede  
kapasitet blir optimalt utnyttet etter at nytt sykehus 
i Drammen er bygd slik at kapasitetsutfordringer 
håndteres i sykehusnettverket. I tilknytning til  
Strategisk plan 2019 -2022 vil det etableres en  
helhetlig plan for effektivisering, omstilling og  
innovasjon for å møte forutsetningene for 
 finansieringen av det nye sykehuset, samt den 
pågående investeringsplanen for Ringerike sykehus, 
Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.  
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Avsluttende kommentar
Styret er fornøyd med foretakets resultater når det gjelder pasientbehandling. Styret er også godt fornøyd 
med årsresultatet, som er det beste foretaket har levert noensinne. 

Styret takker ledere og medarbeidere for innsatsen i året som gikk.

Drammen, 25. mars 2019.  

       

Torbjørn Almlid Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen
Styreleder Nestleder Styremedlem

Torkild Bjørnson Bovild Tjønn Tom Roger Frost
Styremedlem Styremedlem Ansattes representant

Torild A. K. Morken John Egil Kvamsøe Lisbeth Sommervoll
Ansattes representant Ansattes representant Administrerende direktør
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Glimt fra 2018

Fredag 4. mai hadde Nils Fr. Wisløff sin siste arbeidsdag 
som administrerende direktør i Vestre Viken. 

Lisbeth Sommervoll startet som ny administrerende 
direktør samme dag.

Sommervoll brukte noen uker til å bli godt kjent med 
foretaket før hun formelt overtok som øverste leder.  

- Nå har jeg vært i Vestre Viken en knapp måned, og i 
løpet av den tiden har jeg hatt gleden av å treffe mange 
mennesker og se de fleste, om ikke alle, lokasjoner 
som utgjør Vestre Viken helseforetak. Det som har 
gjort sterkest inntrykk på meg er at alle er så stolte 
over arbeidsplassen sin. Og det er det det all grunn 
til å være, sier Sommervoll.

Sommervoll er utdannet lege og er spesialist i  
indremedisin. Hun har også spesialisering i  
hjertesykdommer samt lederutdanning fra BI.  
Sommervoll har hatt lederstillinger både ved Sykehuset 
i Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo  
universitetssykehus.

- Vestre Viken er et foretak som leverer høy kvalitet 
i pasientbehandlingen, økonomien er sunn og man 
har overskudd til å satse på forskning og utvikling. 
Dette gleder jeg meg til å få være en del av. Jeg håper 
å kunne medvirke til at Vestre Viken fortsetter å 
utmerke seg blant norske helseforetak, både når det 
gjelder pasientsikkerhet og kvalitet og i innovasjon 
av tjenestene vi leverer. Vi har formulert en ambisiøs 
utviklingsplan, og jeg ser frem til å være med på å 
realisere disse målene, sier hun. 

På plass i direktørstolen  
Lisbeth Sommervoll har tatt over som administrerende direktør i Vestre Viken.

Nils Fr. Wisløff slutter i Vestre Viken. Ny administrerende direktør er Lisbeth Sommervoll. 
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Glimt fra 2018

Forprosjektet inneholder detaljerte beskrivelser av  
innholdet i det nye sykehuset og selve prosjektet.

- Forprosjektet for nytt sykehus i Drammen danner 
et godt grunnlag for å sikre befolkningen i  
opptaksområdet et fullt ut dekkende spesialisttilbud 
med diagnostikk, behandling og rehabilitering innen 
både somatikk og psykisk helsevern og rus, sier 
styreleder Torbjørn Almlid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sykehusets struktur og logistikk, både vertikalt 
og horisontalt, er utviklet for fleksibilitet i videre 
prosjektutvikling fram til byggestart og for fremtidig 
ombygging og utvidelse. Totalt areal er i forprosjektet 
122.000 m². Det er også tilrettelagt for en mulig  
utvidelse av sykehuset på relevante steder med  
tanke på funksjon på ca. 40.000 m².

- Dokumentasjonen i forprosjektet viser med all 
mulig tydelighet at bygging av nytt sykehus i  
Drammen er et stort og krevende økonomisk løft  
for Vestre Viken. Styret konstaterer derfor at det  
forutsettes vesentlige effektiviseringer og omstillinger 
i hele organisasjonen både før sykehuset er  
innflyttingsklart og i årene etterpå. Det er viktig at 
dette er godt forankret og erkjent i hele organisasjonen, 
sier Almlid videre.  

Etter planen skal sykehuset bygges i 2019-2024 
med testing og suksessiv innflytting i 2024/2025. 

Sykehusplaner vedtatt 
Styret i Vestre Viken har vedtatt forprosjektet for nytt sykehus i Drammen. 

Skisse av det nye sykehuset. 

(Illustrasjoner: LINK arkitektur AS, RATIO arkitekter AS og BØLGEBLIKK arkitekter AS.)

Slik kan inngangspartiet til det nye sykehuset på Brakerøya se ut når det er ferdig bygget.
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Glimt fra 2018

Ny poliklinikk for barn og unge 
Åpningen av det nye polikliniske tilbudet ved Bærum sykehus ble markert. 

Det nye polikliniske tilbudet for barn og ungdom i 
Asker og Bærum ble markert med snorklipping  
18. juni ved klinikkdirektør på Bærum sykehus, 
 Jardar Hals og avdelingssjef for Barne- og 
ungdomsavdelingen i Vestre Viken, Mariann Hval. 

Den nye poliklinikken vil ta imot barn og unge fra 
Asker og Bærum i alderen 0 - 18 år. En del pasienter 
fra Asker og Bærum vil fortsatt tas hånd om i  
Drammen, som for eksempel de som har diabetes, 
hjerte- eller kreftsykdommer. 

De delikate og lyse lokalene er nyoppussede og 
tilpasset barn og unge. Den nye barnepoliklinikken 
har egen resepsjon, rom for blodprøvetaking,  
venterom, sykepleierrom og legerom.

Poliklinikken er et samarbeid mellom Bærum sykehus 
og Drammen sykehus. Barnelegene kommer fra  
Barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus 
mens Avdeling for gynekologi og fødselshjelp på  
Bærum sykehus har det organisatoriske, administrative 
og sykepleiefaglige ansvaret. Poliklinikken startet så 
smått i mars og var i full drift fra høsten 2018.

Både klinikkdirektør ved Bærum sykehus, Jardar Hals, og avdelingssjef for Barne- og ungdomsavdelingen  
i Vestre Viken, Mariann Hval, var til stede ved åpningen av ny poliklinikk. 
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Glimt fra 2018

Det er jobbet mye med denne sammenslåingen 
gjennom flere år.  Etter sammenslåing av Lier  
sykehus og Blakstad sykehus har dette blitt en av 
Norges største psykiatriske sykehusavdelinger. 
Rundt 600 ansatte har sitt arbeidssted her. 

I begynnelsen av mars ble ansatte og pasienter fra 
Lier flyttet til Blakstad, samtidig som det var full 
drift i sykehuspsykiatrien. Etter å ha vært i drift 
som psykiatrisk sykehus siden 1926 ble Lier  
sykehus lukket og låst 1. mars 2018. 

- Dette er en stor omstilling hvor organisasjonsbygging  
har vært det aller viktigste. Dette er ikke noe som 
gjøres av seg selv, og det er ikke noe som kan gjøres 
ovenfra. Her har fagfolk på ulike nivåer jobbet 
iherdig for å finne gode løsninger, og det er jeg 
trygg på at de har fått til, sa administrerende  
direktør Nils Fr. Wisløff. 

Det nye samlokaliserte sykehuset (både somatikk 
og psykiatri) på Brakerøya i Drammen vil overta 
pasientbehandlingen når dette står ferdig i 2024/25.

Åpnet nye Blakstad sykehus 
4. april ble den nye sammenslåtte psykiatriske avdelingen på Blakstad offisielt åpnet.

Nils Fr. Wisløff med to av de som har jobbet svært mye med sammenslåingen av Lier sykehus og  
Blakstad sykehus; avdelingssjef Heidi Taksrud og avdelingssjef Carsten Bjerke.
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Vestre Viken har innført Grønt Kors for å styrke arbeidet med 
pasientsikkerheten. 

- Det grønne korset er rett og slett et 
papirark som henger på veggen, med  
en kalender formet som et kors.  
Hver dag skal teamet samles, og kort  
gjennomgå om det har skjedd uønskede 
ting, eller om noe har vært nær ved å 
gå galt. Dersom det har det, skal dagen 
merkes med rødt, oransje eller gult. 
Hendelser skal som vanlig meldes i 
avvikssystemet, sier administrerende 
direktør Lisbeth Sommervoll.

Hensikten med å innføre Grønt Kors i 
pasientsikkerhets- og forbedringsarbeidet 
er å synliggjøre uheldige hendelser, 
nesten-uhell og risikoområder på  
den enkelte seksjon, for så å iverksette  
enkle tiltak. Dette medvirker til større 
åpenhet, til teamarbeid og godt  
arbeidsmiljø. Samtidig vil også  
utilsiktet eller medisinsk ubegrunnet  
variasjon kunne avdekkes.

Bedre pasientsikkerhet er en hjertesak for  
Sommervoll. Derfor er Grønt Kors ett av flere  
ulike tiltak hun ser for seg for å oppnå økt  
risikoforståelse og etablere daglig risikostyring  
i Vestre Viken.

- Så vet vi at pasientsikkerhet også gir oss en  
økonomisk gevinst. Det koster mye ikke å gjøre 
ting riktig, sier hun og viser til en OECD-rapport 
som konkluderer med at 15 prosent av sykehusets
utgifter kan tilskrives håndtering og behandling  
av feil og pasientskader.

Innfører Grønt Kors 
Flere avdelinger og seksjoner har tatt i bruk Grønt Kors for å synliggjøre uønskede 
hendelser fra dag til dag. 
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Hvert minutt kan bety forskjellen på liv og død når 
en person får slag. Derfor jobber Kongsberg og 
andre sykehus hele tiden for å få ned tiden det tar 
å stille riktig diagnose og starte behandling med 
blodfortynnende behandling, eller trombolyse. 

Trombolyse må settes i gang så raskt som mulig, 
og senest innen fire og en halv time etter at slaget 
oppstod. På Kongsberg sykehus kan dette være 
ekstra utfordrende, siden en del pasienter har lang 
reisevei. Da er det viktig at behandlingen er mest 
mulig effektiv i alle ledd.

- Det er trening, trening, trening. Det jobbes mye 
med dette i hele Vestre Viken, både i prehospitale 
tjenester og på sykehusene, sier Ragnhild Munthe- 
Kaas som er overlege ved Medisinsk avdeling på 
Kongsberg sykehus.

Trombolyseteamet er viktig
Når alarmen går på Kongsberg sykehus for en 
pasient med hjerneslag, står et eget team klart på 
sykehuset. Trombolyseteamet består av en lege, 
to sykepleiere fra akuttmottaket, en sykepleier fra 
intensiv, en laborant/bioingeniør og en radiograf. 
I tillegg har de hjelp av røntgenlege på dagtid. 
Etter klokken 16 er det røntgenlege i Drammen 
som varsles og ser på CT-bilder. Kongsberg-legene 
samarbeider også med nevrologene i Drammen, og 
med trombolysevakten på Rikshospitalet.

Trombolyseteamet er en av faktorene som gjør  
at det tar kortere tid fra pasienten kommer til  
sykehuset til trombolyse blir igangsatt. 

De siste årene har sykehuset jevnlig hatt fullskala 
simuleringstrening med markør, altså trening på 
hva som skjer når det kommer inn en pasient med 
hjerneslag. Treningen er basert på internasjonale 
vurderingsverktøy fra National Institutes of Health 
(NIHSS). 

Stoppeklokka er et viktig treningsverktøy.

- Vi setter i gang stoppeklokka i det pasienten 
kommer inn, og har med oss klokka rundt, sier 
Munthe-Kaas.

Sykehuset har redusert tiden det tar fra pasienten 
kommer til sykehuset og får trombolysebehandling 
betydelig de siste årene. 

- Ambulansepersonellet ringer inn og varsler at det 
kommer en pasient som trenger trombolyse. CT og 
radiograf har blitt informert om at pasienten skal 
raskt til CT, og biokjemikeren kommer og tar  
blodprøver med en gang. Da får vi vi en rask oversikt 
over pasienten, symptomer og om det fortsatt er 
mistanke om hjerneslag. Så tar vi pasienten rett til 
CT-bordet i stedet for å stoppe i mottaket, forteller 
Tine Reiten, som også er overlege ved Medisinsk 
avdeling på Kongsberg sykehus. 

Når hvert minutt teller
Årlig rammes 11 000 nordmenn av hjerneslag. Da er rask behandling kritisk for å  
redde liv og hindre skader. 

Overlegene Ragnhild Munthe-Kaas (til venstre)  
og Tine Reiten jobber sammen med de andre  
i trombolyseteamet på Kongsberg sykehus for å  
gi slagpasienter så rask og god behandling som  
mulig.
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Legebemannet ambulanse har vært et prøveprosjekt 
siden 2016. I denne perioden har en lege med bred 
akuttmedisinsk erfaring bemannet en ambulanse i 
Drammen på dagtid. 

- Erfaringene viser at denne ressursen blir  
hyppig brukt både til akuttmedisinske oppdrag  
i Drammensregionen, støtte til ambulanser i  
nærliggende distrikter samt forflytting av  
intensivpasienter. Forflytting av intensivpasienter 
med komplekse og alvorlige tilstander har blitt  
en stor del av oppdragsprofilen til dette prosjektet, 
opplyser seksjonsoverlege i Klinikk for prehospitale 
tjenester, Vegard Rosenlund.

- Vi videreutvikler og styrker nå prosjektet  ytterligere 
med å innføre en dedikert utrykningsbil bemannet 
med lege og paramedic/sykepleier, sier han.

Medisinsk utstyr som i helikopter
Ambulansepersonellet som bemanner bilen har 
blitt selektert gjennom en egen opptaksdag. 

- De bruker nå arbeidsdagene til trening og drilling 
av nye prosederer og utstyr i samarbeid med legene 
på bilen, forteller Rosenlund.
Det medisinske utstyret om bord i denne bilen er 
på samme nivå som Luftambulansetjenesten har i 
sine helikopter. 

Dedikert akuttbil med lege 
Prosjektet med legebemannet ambulanse videreutvikles og styrkes.

Thomas Fragell (til venstre) er en av fem spesialtrente paramedics som kjører akuttbilen.  
Her sammen med seksjonsoverlege Vegard Rosenlund.
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- Mange får hjertebank, eller tung pust som  
oppstår brått. Men rundt en tredel av de som har 
hjerteflimmer kjenner ganske lite, eller ingenting, 
sier Trygve Berge, lege og stipendiat ved Bærum 
sykehus.

Hjerteflimmer gir økt risiko for hjerneslag. Det 
forskes derfor mye på metoder som kan avdekke 
atrieflimmer på et tidlig tidspunkt, slik at de som 
trenger det kan tilbys blodfortynnende medisin.

I «Akershus hjerteundersøkelse 1950» ble alle  
innbyggere født i 1950 tilbudt en hjerteundersøkelse, 
og hele 72 prosent av befolkningen i Asker og Bærum 
deltok. Ca. 1.500 deltakere som også hadde høyt 
blodtrykk, diabetes eller annen hjertesykdom, ble  
undersøkt med en såkalt «tommel-EKG», et apparat 
litt større enn en mobiltelefon, der hjerterytmen 
måles ved hjelp av tomlene.  

Alle ble spurt om å registrere hjerterytmen sin 
morgen og kveld i to uker, og ellers dersom de 
hadde symptomer.

Publisert i anerkjent tidsskrift 
Resultatene ble publisert i det anerkjente hjertetids-
skriftet Europace, og viste at rundt en av hundre 
hadde atrieflimmer uten å vite det. Av de som fikk 
påvist hjerteflimmer hadde rundt halvparten også 
diabetes. 

- Vi forventet faktisk å finne mer atrieflimmer enn 
det vi gjorde, noe som kan tyde på at helsevesenet, 
og kanskje særlig fastleger, kan ha blitt flinkere til 
å oppdage tilstanden. Likevel, ca. 15 prosent av alle 
med atrieflimmer i denne gruppen ble avdekket 
gjennom vår screening-undersøkelse, sier Berge, 
som har ledet studien.

- Selv en begrenset form for screening av utvalgte 
risikogrupper, eller bare økt oppmerksomhet blant 
fastleger og annet helsepersonell, kan potensielt 
spare mange - kanskje 1 000 - hjerneslag hvert år, 
forklarer Berge. 

Dersom slik screening utføres på riktig måte, vil 
det også kunne ha stor samfunnsøkonomisk be-
tydning. Et hjerneslag koster samfunnet minst 600 
000 kr, og i tillegg kommer det aller viktigste; de 
menneskelige lidelsene.

Screening avdekker ukjent hjerteflimmer 
Alle over 65 år bør sjekke seg - og særlig de som har høyt blodtrykk, diabetes og overvekt. 

Lege Trygve Berge viser hvordan hjerterytmen måles 
gjennom tomlene, på en såkalt «tommel-EKG».
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017
Basisramme 2 5 331 603 5 207 885
Aktivitetsbasert	inntekt 2 3 280 390 3 057 103
Annen	driftsinntekt 2 325 421 316 434
Sum driftsinntekter 8 937 414 8 581 422

Kjøp	av	helsetjenester 3 642 628 649 162
Varekostnad 4 1 178 308 1 032 204
Lønn	og	annen	personalkostnad 5 5 642 696 5 627 628
Ordinære avskrivninger 9, 10 269 152 254 636
Nedskrivning 9, 10 441 0
Annen	driftskostnad 6 952 716 859 894
Sum driftskostnader 8 685 941 8 423 524
Driftsresultat 251 472 157 897

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekt 7, 12 11 000 9 805
Finanskostnad 7 15 471 15 366
Netto finansposter -4 471 -5 561

ÅRSRESULTAT 247 002 152 336

Overføringer
Overføringer	til	annen	egenkapital -247 002 -152 336
Sum overføringer -247 002 -152 336
(Alle tall i NOK 1000)

ÅRSREGNSKAP
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BALANSE PER 31.12
Eiendeler Note 2018 20177

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 9 90 137
Sum immaterielle eiendeler 90 137

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 2 564 864 2 623 477
Medisinskteknisk	utstyr,	Inventar,	transportmidler	og	lignende 10 562 573 557 740
Anlegg	under	utførelse 10 331 457 296 648
Sum varige driftsmidler 3 458 895 3 477 866

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler 11 366 869 352 774
Andre	finansielle	anleggsmidler 12 924 544 829 503
Pensjonsmidler 16 1 520 991 1 469 325
Sum finansielle anleggsmidler 2 812 404 2 651 602
Sum anleggsmidler 6 271 389 6 129 605

Omløpsmidler
Varer 4 25 956 45 153

Fordringer
Fordringer 13 174 318 220 175
Sum fordringer 174 318 220 175

Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 192 449 182 614
Sum omløpsmidler 392 723 447 941
SUM EIENDELER 6 664 112 6 577 547
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BALANSE PER 31.12 - FORTS.
Egenkapital og gjeld Note 2018 2017

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Foretakskapital 100 100
Annen	innskutt	egenkapital 3 510 642 3 510 642
Sum innskutt egenkapital 15 3 510 742 3 510 742

Opptjent egenkapital
Annen	egenkapital 305 160 58 159
Sum opptjent egenkapital 15 305 160 58 159
Sum egenkapital 3 815 902 3 568 901

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 16 7 461 7 117
Andre	avsetninger	for	forpliktelser 17 102 339 104 293
Sum avsetninger for forpliktelser 109 800 111 410

Annen langsiktig gjeld
Øvrig	langsiktig	gjeld 12 403 314 406 795
Sum annen langsiktig gjeld 403 314 406 795

Kortsiktig gjeld
Skyldige	offentlige	avgifter 335 726 325 832
Annen	kortsiktig	gjeld 18 1 999 370 2 164 610
Sum kortsiktig gjeld 2 335 096 2 490 442
Sum gjeld 2 848 210 3 008 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 664 112 6 577 547
(Alle tall i NOK 1000)

Torbjørn Almlid Margrethe Snekkerbakken Geir Kåre Strømmen
Styreleder Nestleder Styremedlem

Torkild Bjørnson Bovild Tjønn Tom Roger Frost
Styremedlem Styremedlem Ansattes representant

Torild A. K. Morken John Egil Kvamsøe Lisbeth Sommervoll
Ansattes representant Ansattes representant Administrerende direktør
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Generelt om regnskapet
Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk.

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

Helse Sør og Helse Øst fusjonerte til Helse Sør-Øst 
med regnskapsmessig virkning 1. januar 2007. 

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

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 
2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde 
nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på 
fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert  
på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet 
ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig  
åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn 
takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 
ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, 
dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. 
Dette ble basert på at helseforetakene er non-profit- 
virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessig 
balanse i driften, men ikke krav til avkastning på 
innskutt kapital, og at bruksverdi dermed  
representerer virkelig verdi for anleggsmidler. Det 
ble samtidig gjort fradrag for overførte anleggsmidler 
der det per 1. januar 2002 var kjent at disse ikke ville 
være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset 
periode i fremtiden.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er 
restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter 
til å avhende faste eiendommer, avhende  
sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak  
av lån, garantier og pantstillelser.

Vurderings- og klassifiseringsprinsipper 

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

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

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består av basisramme drift. 
Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse 
Sør-Øst som fast bevilgning til drift av foretaket. 
Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden 
midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver 
der departementet har holdt igjen midler for deler 
av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i 
regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgs-
departementet.

Aktivitetsbaserte inntekter
Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter 
(ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske  
inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), 
gjestepasientinntekter, inntekter fra selvbetalende  
pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. 
Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk 
Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med 
hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle 
regioner og ikke spesielt Helse Sør-Øst.  
Gjennomganger har vist at det forekommer både 
positive og negative avvik. Det er fokus i  
helseforetakene på betydningen av riktig koding for  
å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør 
føres brutto, dvs. kostnadsføring for kjøp av  
helsetjenester med tilhørende ISF-refusjon innen 
somatisk virksomhet, og inntektsføring for salg av 
helsetjenester.  ISF inntekter og poliklinikkinntekter 
inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER
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Andre inntekter
Andre inntekter vil blant annet være salgsinntekter 
fra kantine, leieinntekter fra eiendom /boliger og 
gevinst ved salg av anleggsmidler. Andre inntekter 
inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er 
levert

I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremerkede  
tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres 
og i takt med kostnadene som er knyttet til  
gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet 
er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til 
fremtidige år 

Prinsipper for kostnadsføring
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres  
samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres 
til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til  
inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter  
anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert 
som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp  
på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes  
til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet 
og avskrives lineært over forventet brukstid.  
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp  
på etableringstidspunktet. Første års avdrag på 
langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig 
gjeld.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost 
og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 
Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en 
økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris 
på over 100 000 kroner.  Driftsmidler avskrives fra 
det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart 
beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført 
verdi foretas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. 
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi 
og verdi i bruk. Eiendeler som har varig verdifall 
nedskrives til gjenvinnbart beløp. Dersom grunnlag 
for tidligere foretatt nedskrivning bortfaller, vurderes 
denne reversert.

Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og 
reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. 
Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og 

reparasjoner blir løpende kostnadsført. 
Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som 
øker driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. 
Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 

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

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

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser
Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser 
er verdsatt til kost.

Pensjoner
Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i 
samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 
Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, 
både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte 
verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses 
påløpt på balansedagen. Det forutsettes at  
arbeidstakerne opparbeider sine pensjonsrettigheter 
lineært over den yrkesaktive perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og 
fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. 
Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad 
overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. 
Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men 
verdi av overfinansiering i en ordning og  
underfinansiering i andre ordninger nettoføres i 
balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres 
mellom ordningene. Netto pensjonsmidler  
presenteres som andre langsiktige fordringer,  
mens netto pensjonsforpliktelser presenteres som 
avsetning for forpliktelser.
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Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 
pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig 
gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen 
og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og 
avvik mot beregningsforutsetningene  
(estimatendringer) fordeles over antatt  
gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for  
den del av avvikene som overstiger 10 prosent av 
det største av brutto pensjonsforpliktelser eller 
pensjonsmidler.

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

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet 
til fradrag i lønnskostnaden.

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

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

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter  
indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen 
er klassifisert som kortsiktig gjeld, og presentert  
på egen linje i kontantstrømoppstillingen.  
Likviditetsbeholdningen består av bundne midler 
og bankkonti utenfor konsernkontoordningen.

Konsernkontoordning
Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert 
som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst i 
det enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kostnader  
er behandlet som konserninterne renter i  
helseforetaket.

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

Skatt 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke  
skattepliktig. 

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

Nøytral merverdiavgift
Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S  
(2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet, 
ble det fra 1. januar 2017 innført en ordning med 
nøytral merverdiavgift for helseforetakene.  
Ordningen innebærer at helseforetakene får  
kompensert utgifter til merverdi på en rekke varer 
og tjenester som inngår i driften av virksomheten. 



27

NOTE 1 - VIRKSOMHETSOMRÅDER
2018 2017

Driftsinntekter pr virksomhetsområde
Somatiske	tjenester 6 461 200 6 136 142
Psykisk helsevern VOP 1 400 974 1 358 032
Psykisk helsevern BUP 376 036 377 769
Tverrfaglig	spesialisert	behandling	for	rusmisbrukere 266 667 273 278
Annet 432 537 436 200
Driftsinntekter pr virksomhetsområde 8 937 413 8 581 421

Driftskostnader pr virksomhetsområde
Somatiske	tjenester -6 295 529 -6 062 127
Psykisk helsevern VOP -1 351 348 -1 319 599
Psykisk helsevern BUP -370 790 -369 715
Tverrfaglig	spesialisert	behandling	for	rusmisbrukere -241 239 -252 626
Annet -427 035 -419 457
Driftskostnader pr virksomhetsområde -8 685 941 -8 423 524

Driftsinntekter fordelt på geografi
Pasienter	hjemmehørende	i	Helse	Sør-Øst	RHF	sitt	opptaksområde 8 851 756 8 506 996
Pasienter hjemmehørende i resten av landet 68 035 57 626
Pasienter hjemmehørende i utlandet 17 622 16 799
Driftsinntekter fordelt på geografi 8 937 413 8 581 421
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 2 - INNTEKTER
Driftsinntekter 2018 2017

Basisramme
Basisramme 5 331 603 5 207 885
Basisramme 5 331 603 5 207 885

Aktivitetsbasert inntekt
Behandling	av	egne	pasienter	i	egen	region	1) 2 638 519 2 438 157
Behandling	av	pasienter	internt	i	egen	region 99 216 90 959
Behandling	av	egne	pasienter	i	andre	regioner	2) 16 688 17 982
Behandling	av	andre	pasienter	i	egen	region	3) 68 035 57 626
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 426 143 416 724
Utskrivningsklare	pasienter 15 386 14 317
Andre	aktivitetsbaserte	inntekter 16 402 21 337
Aktivitetsbasert inntekt 3 280 390 3 057 103

Annen driftsinntekt
Øremerket	tilskudd	til	psykisk	helsevern
Kvalitetsbasert	finansiering 38 717 37 002
Øremerket	tilskudd	til	"Raskere	tilbake" 3 876 26 785
Øremerkede	tilskudd	til	andre	formål 4 081 5 485
Inntektsføring	av	investeringstilskudd	4) 6 265 6 981
Andre	driftsinntekter 272 483 240 181
Annen driftsinntekt 325 421 316 434

Sum driftsinntekter 8 937 413 8 581 421
(Alle tall i NOK 1000)

 

Aktivitetstall 2018 2017

Aktivitetstall somatikk
Antall	ISF-poeng	iht.	"sørge	for"	ansvaret 115 913 110 796
Antall	ISF-poeng	iht.	eieransvaret 114 555 109 137
Antall	inntektsgivende	polikliniske	konsultasjoner 409 574 392 692

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall	utskrevne	pasienter	fra	døgnbehandling 136 160
Antall		inntektsgivende	polikliniske	konsultasjoner 69 684 71 749
Antall	ISF-poeng	iht	eieransvar 22 317 21 695

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall	utskrevne	pasienter	fra	døgnbehandling 3 132 3 286
Antall	inntektsgivende	polikliniske	konsultasjoner 118 493 111 545
Antall	ISF-poeng	iht	eieransvar 18 121 16 115

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall	utskrevne	pasienter	fra	døgnbehandling 760 573
Antall	inntektsgivende	polikliniske	konsultasjoner 32 270 31 592
Antall	ISF-poeng	iht	eieransvar 5 276 6 018

1)	 ISF	inntekter	(DRG-refusjon)	for	diagnostikk	og	behandling	i	egen	helseregion	av	pasienter	innenfor	Helse	Sør-Øst	sitt	"sørge	for"-ansvar		
2)		ISF	inntekter	(DRG-refusjon)	for	diagnostikk	og	behandling	i	andre	helseregioner	av	pasienter	innenfor	Helse	Sør-Øst	sitt	"sørge	for"-ansvar		
3)		Inntekter	for	diagnostikk	og	behandling	av	pasienter	tilhørende	andre	regionale	helseforetak	(gjestepasienter)	 	 	  
4)	 Inntektsføring	av	del	av	balanseført	investeringstilskudd	 	 	
 
  

Aktiviteten	innen	somatikk	er	delvis	finansiert	med	basisbevilgning	og	delvis	med	inntekter	koblet	til	behandlingsaktivitet.	Ved	sammenligning	av	
foretakenes	inntekter	over	tid	må	det	hensyntas	at	andelen	av	inntektene	som	er	koblet	til	behandlingsaktivitet	og	basisramme	kan	variere.

ISF-systemet	klassifiserer	sykehusopphold	i	grupper	som	er	medisinsk	og	ressursmessig	tilnærmet	homogene.	 
Inntektene	i	ISF-systemet	er	i	2018	satt	til	50	prosent	av	full	ISF-pris,	det	vil	si	21	975	per	ISF-poeng.
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NOTE 3 - KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av helsetjenester 2018 2017
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	somatikk	eksternt 43 484 48 586
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	somatikk	internt	i	foretaksgruppen 454 685 462 721
Kjøp	av	private	helsetjenester	somatikk 23 657 28 177
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	psykiatri	eksternt 26 927 28 532
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	psykiatri	internt	i	foretaksgruppen 39 902 31 830
Kjøp	av	private	helsetjenester	psykiatri 10 313 1 664
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	rus	eksternt 2 281 1 773
Kjøp	av	offentlige	helsetjenester	rus	internt	i	foretaksgruppen 1 856 5 351
Kjøp	av	private	helsetjenester	rus 3 345 6
Kjøp	av	helsetjenester	utland 5 691 2 504
Sum gjestepasientkostnader 612 141 611 030

Innleie	av	helsepersonell	fra	vikarbyrå 29 680 37 536
Kjøp	av	andre	ambulansetjenester 363 340
Andre	kjøp	av	helsetjenester 445 256
Sum kjøp av andre helsetjenester 30 487 38 132

Sum kjøp av helsetjenester 642 628 649 162
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 4 - VARER
Varebeholdning 2018 2017

Øvrige beholdninger 3 089 3 088
Sum lager til videresalg 3 089 3 088

Annet	medisinsk	forbruksmateriell	(eget	bruk) 22 867 42 065
Sum lager til eget bruk 22 867 42 065

Sum varebeholdning 25 956 45 153

Anskaffelseskost 25 956 47 581
Nedskrivning	for	verdifall 0 -2 428
Bokført verdi 31.12 25 956 45 153

Varekostnad 2018 2017
Legemidler 658 529 561 049
Medisinske forbruksvarer 411 210 384 438
Andre	varekostnader	til	eget	forbruk 90 596 69 162
Innkjøpte	varer	for	videresalg 17 974 17 554
Sum varekostnad 1 178 308 1 032 204
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 2 - INNTEKTER FORTS.
Driftsinntekter 2018 2017

 
Aktivitetstallene	inkluderer	ikke	aktivitet	finansiert	av	Raskere	tilbake	og	eventuelt	andre	øremerkede	midler/særskilt	finansiering.	
Aktivitetstallene	består	også	av	pasienter	behandlet	hos	private.

Fra	og	med	2017	er	den	aktivitetsbaserte	finansieringen	av	poliklinisk	psykisk	helsevern	og	poliklinisk	tverrfaglig	spesialisert	rusbehandling	overført	til	 
ISF-ordningen.		I	antall	polikliniske	konsultasjoner	for	TSB	og	PH	for	2017	inngår	også	de	konsultasjonene	som	er	finansiert	gjennom	ISF	(antall	DRG-poeng).

Ved		innføring	av	ISF-refusjon	er	det	samtidig	endret	tellemåte	når	det	gjelder	antall	konsultasjoner.
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NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader 2018 2017

Lønnskostnader 4 250 443 4 087 094
Arbeidsgiveravgift 608 578 589 309
Pensjonskostnader	inkl	arbeidsgiveravgift 709 954 879 514
Andre ytelser 73 720 71 711
-	balanseførte	lønnskostnader	egne	ansatte
Sum lønn og andre personalkostnader 5 642 696 5 627 628
(Alle tall i NOK 1000)

Gjennomsnittlig	antall	ansatte 9 441 9 377
Gjennomsnittlig	antall	årsverk 7 175 7 179

Lønn til ledende ansatte (Tall i kroner)
Andre Tjeneste- Ansettelses-

Navn Tittel Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode
Sommervoll, Lisbeth Adm. direktør 1 242 308 311 229 12 170 1 565 707 04.18 - dd 04.18 - dd
Wisløff,	Nils	Fredrik Adm. direktør 1 456 059 177 513 8 387 1 641 959 08.10 - 09.18 08.10 - 09.18
Aass, Halfdan Dir.	fag 1 763 630 233 770 8 435 2 005 835 06.10 - dd 10.03 - dd
Holm, Finn Egil Dir.	adm	og	kom 1 488 265 277 833 4 835 1 770 933 05.16 - dd 05.16 - dd
Lønning, Kari Jussie Dir.	kompetanse 1 480 945 378 486 4 835 1 864 266 06.17 - dd 06.17 - dd
Lindblad,	Mette	Lise Dir.	økonomi 1 092 892 381 332 4 761 1 478 985 02.18 - dd 02.18 - dd
Swenson, Sheryl Konst. dir. økonomi 1 049 196 37 411 8 435 1 095 042 08.17 - 02.18 08.09 - dd
Løken, Cecilie B. Dir.	teknologi 1 063 317 354 813 10 537 1 428 667 03.18 - dd 03.18 - dd
Caple,	Wesley Kl.dir	KMD 1 333 864 332 507 4 835 1 671 206 05.17 - dd 05.17 - dd
Furnes,	Narve	H Kl.dir. KIS 1 462 712 262 930 4 835 1 730 477 01.10 - dd 01.05 - dd
Hallgren, Inger Lise Kl.dir. PHT 1 306 084 322 350 4 835 1 633 269 01.12 - dd 02.06 - dd
Hørthe, Kirsten Kl.dir. PHR 1 473 739 277 788 4 835 1 756 362 04.12 - dd 09.05 - dd
Eidsvoll,	Britt	Elin Kl.dir.	DS 1 488 000 271 241 4 835 1 764 076 01.10 - dd 01.88 - dd
Hals, Jardar Kl.dir. BS 1 455 305 230 049 5 064 1 690 418 01.10 - dd 01.88 - dd
Pedersen, May-Janne Botha Kl.dir. RS 1 380 325 281 853 4 835 1 667 013 05.17 - dd 11.82 - dd
Agledal, Stein-Are Kl.dir. KS 1 381 708 349 368 4 835 1 735 911 08.16 - dd 08.16 - dd

21 918 349 4 480 473 101 304 26 500 126

Det	er	ikke	gitt	lån/sikkerhetsstillelse	til	administrerende	direktør/styreleder	eller	andre	nærstående	parter.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Annen Tjeneste-
periodeNavn   Tittel Styrehonorar Lønn Godtgjørelse Sum

Almlid, Torbjørn Styreleder 264 400 264 400 10.12 - dd
Sivertsen, Ingeborg Nestleder 19 851 19 851 02.14 - 02.18
Snekkerbakken, Margrethe Nestleder 152 625 152 625 02.18 - dd
Snekkerbakken, Margrethe Styremedlem 13 875 13 875 02.16 - 01.18
Tjønn, Bovild Styremedlem 104 831 104 831 02.18 - dd
Strømmen,	Geir	Kåre Styremedlem 119 400 119 400 02.14 - dd
Bjørnson, Torkild Styremedlem 104 831 104 831 02.18 - dd
Bergan, Harald Styremedlem 119 400 1 075 623 2 943 1 197 966 12.09 - dd
Kvamsøe, John Egil Styremedlem 119 400 537 715 8 443 665 558 03.13 - 03.17, 08.17 - dd
Lange, Cathrine Horn Styremedlem 99 500 459 348 443 559 291 04.12 - 02.18
Øien, Hildur Horn Styremedlem 14 226 14 226 12.09 - dd
Blom-Stokstad, Liv Styremedlem 20 147 207 974 111 228 232 03.17 - 03.18

 1 152 486 2 280 660  11 940  3 445 086 
(Tall i kroner)
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NOTE 6 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Andre driftskostnader 2018 2017
Transport	av	pasienter 106 049 102 604
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 151 728 141 325
Kjøp	og	leie	av	medisinskteknisk	utstyr,	IKT,	inventar	mv. 67 711 43 783
Konsulenttjenester 36 139 35 506
Annen ekstern tjeneste 392 823 356 357
Reparasjon	vedlikehold	og	service 80 983 66 550
Kontor og kommunikasjonskostnader 32 686 32 740
Kostnader	forbundet	med	transportmidler 12 894 10 993
Reisekostnader 16 368 15 996
Forsikringskostnader 3 215 3 993
Pasientskadeerstatning 2 701 2 040
Øvrige	driftskostnader 49 420 48 009
Andre driftskostnader 952 716 859 894
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 7 - FINANSINNTEKTER- OG KOSTNADER
Finansposter 2018 2017

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter 8 117 6 992
Andre renteinntekter 2 753 2 764
Andre	finansinntekter 131 49
Finansinntekter 11 000 9 805

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader 12 207 13 057
Andre rentekostnader 215 175
Andre	finanskostnader	(inkl	disagio) 3 049 2 134
Finanskostnader 15 471 15 366
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 5 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader 2018 2017

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt	revisjon 280 000 280 000
Utvidet revisjon 1 243 210
Andre	attestasjonstjenester 10 000
Skatte-og	avgiftsrådgivning
Andre tjenester utenfor revisjon 6 556
Sum godtgjørelse til revisor 280 000 1 539 766
(Tall i kroner)

 FORTS.
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NOTE 8 - FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning og utvikling 31.12.2018 31.12.2017
Øremerket	tilskudd	fra	eier	til	forskning 11 238 5 983
Andre	inntekter		til	forskning 30 736 20 729
Basisramme	til		forskning 33 294 41 656
Sum inntekter  til forskning 75 268 68 369

Andre	inntekter		til	utvikling 1 591 736
Basisramme	til	utvikling 10 887 14 664
Sum inntekter til utvikling 12 478 15 400
Sum inntekter til forskning og utvikling 87 746 83 768

Kostnader	til	forskning	:
-	somatikk 57 712 52 044
-	psykisk	helsevern 17 556 16 219
- TSB 0 106
Sum kostnader til forskning 75 268 68 369

Kostnader	til	utvikling	:
-	somatikk 6 163 8 863
-	psykisk	helsevern 5 660 5 453
- TSB 655 1 083
Sum kostnader til utvikling 12 478 15 400
Sum kostnader forskning og utvikling 87 746 83 768
(Alle tall i NOK 1000)

Antall avlagte doktorgrader 6 5,25
Antall	publiserte	artikler 125 120
Antall	årsverk	forskning	 62,7 58,2
Antall	årsverk	utvikling 11,1 13,7

NOTE 9  - IMMATERIELLE DRIFTSMIDLER

Immaterielle driftsmidler
EDB

programvare

Sum
Immatrielle

eiendeler
Anskaffelseskost	1.1 2 522 2 522
Korrigeringer IB -2 287 -2 287
Åpningsbalanse korrigert 235 235
Anskaffelseskost 31.12.18 235 235

Akkumulerte avskrivninger 1.1 -2 385 -2 385
Korrigeringer IB 2 287 2 287
Akkumlerte avskrivninger korrigert -98 -98
Årets avskrivning -47 -47
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 -145 -145
Bokført verdi 31.12.18 90 90
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 10 - VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler 
Tomter og

boliger Bygninger
Anlegg under

utførelse
Medisinsk-

teknisk utstyr
Transportmidl.

og annet
Sum varige

driftsmidler

Anskaffelseskost	1.1 246 711 5 022 437 296 648 1 620 019 416 530 7 602 345
Korrigeringer IB -8 776 -20 221 0 -619 218 -158 330 -806 545

Åpningsbalanse korrigert 237 935 5 002 216 296 648 1 000 801 258 201 6 795 801
Tilgang ekstern 205 999 39 409 11 243 256 652
Tilgang	fra	anlegg	under	utførelse 103 306 -166 724 55 001 8 418 0
Avgang ved salg, ekstern -6 015 -5 872 -11 887

Anskaffelseskost 31.12.18 231 920 5 105 522 335 923 1 095 210 271 990 7 040 565

Akkumulerte avskrivninger 1.1 0 -2 588 888 0 -1 143 523 -331 550 -4 063 961
Korrigeringer IB -27 785 615 526 158 224 745 966

Akkumlerte avskrivninger korrigert 0 -2 616 674 0 -527 997 -173 326 -3 317 996
Årets avskrivning -155 463 -93 494 -20 148 -269 105
Akk. Avskrivning ved avgang ekstern 5 872 5 872

Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 0 -2 772 137 0 -621 490 -187 603 -3 581 229

Akkumulerte nedskrivninger 1.1 -8 776 -48 007 -3 473 -263 -60 519
Korrigeringer IB 8 776 48 007 3 473 263 60 519

Akkumlerte nedskrivninger korrigert 0 0 0 0 0 0
Årets nedskrivning -441 -441

Akkumulerte nedskrivning 31.12.18 0 -441 0 0 0 -441

Bokført verdi 31.12.18 231 920 2 332 944 335 923 473 720 84 387 3 458 895

Operasjonell leasing/ leieavtaler
Årlig  

leiebeløp Varighet (år)

Vestre Viken HF 1 041 0-5	år
Medisinsk-teknisk utstyr 1 041
Vestre Viken HF 13 072 3-5	år
Transportmidler og annet 13 072

Finansielle leieavtaler
Bokført

verdi 31.12
Estmert leiebeløp Årlige

avskrivninger
Varighet

kontrakt (år)Neste år 2-5 år utover 5 år

Vestre Viken HF 3 560 960 2 881 4	år
Anlegg under utførelse 3 560 960 2 881
Vestre Viken HF 105 898 14 331 51 882 27 688 14 331 3-11	år
Medisinsk-teknisk utstyr 105 898 14 331 51 882 27 688 14 331
Vestre Viken HF 24 838 10 942 4 666 10 942 4	år
Transportmidler og annet 24 838 10 942 4 666 10 942
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 11 - EIERANDEL I DATTER- OG TILKN. FORETAK
Eierandeler 2018 2017

Andre aksjer og andeler 0 0
Egenkapitalinnskudd	i	pensjonskasser/KLP	 366 869 352 774
Sum investeringer i andre aksjer og andeler 366 869 352 774

Disposisjonsretten	til	medlemsinnskudd	KLP	er	begrenset.	Verdien	av	tilskuddet	vil	først	kunne	bli	utbetalt	dersom
foretaket	går	ut	av	KLP	(slik	KLP	er	organisert	p.t.).	Ved	en	eventuell	omdanning	eller	annen	omorganisering	av	KLP
antas	det	at	medlemmene	får	tildelt	aksjer.
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 12 - FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG GJELD
Finansielle anleggsmidler og gjeld 2018 2017

Finansielle anleggsmidler
Lån	til	foretak	i	samme	foretaksgruppe 924 544 829 503
Sum finansielle anleggsmidler 924 544 829 503

Langsiktig gjeld
Langsiktig	gjeld	til	foretak	i	samme	gruppe 269 750 308 064
Annen	langsiktig	gjeld 133 564 98 731
Sum langsiktig gjeld 403 314 406 795
Herav	langsiktig	gjeld	som	forfaller	senere	enn	5	år 87 879 123 993
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 13 - KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER
Fordringer 2018 2017

Fordringer
Kundefordringer 52 747 36 647
Fordringer	på	foretak	i	foretaksgruppen	Helse	Sør-Øst 84 482 70 410
Opptjente	inntekter	(inkl	pasienter	under	behandl.) 6 990 8 575
Øvrige	kortsiktige	fordringer 30 098 104 543
Fordringer 174 318 220 175

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning	for	tap	på	kundefordringer	1.1. -6 300 -6 780
Årets	endring	i	avsetning	til	tap	på	krav -1 200 480
Avsetning for tap på fordringer 31.12 -7 500 -6 300

Årets konstanterte tap 7 011 9 304

Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer 25 332 17 408
Forfalte fordringer 1-30 dager 13 001 7 779
Forfalte fordringer 30-60 dager 3 415 3 632
Forfalte fordringer 60-90 dager 917 447
Forfalte fordringer over 90 dager 10 082 7 381
Kundefordringer pålydende 31.12 52 747 36 647
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 15 - EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.18
Foretaks-

kapital

Annen
innskutt

egenkapital
Annen

egenkapital
Total

egenkapital
Inngående	balanse	1.1 100 3 510 642 58 159 3 568 901
Åpningsbalanse korrigert 100 3 510 642 58 159 3 568 901
Egenkapitaltransaksjoner,	spesifiser	nedenfor
Årets resultat 247 002 247 002
Egenkapital 31.12.17 100 3 510 642 305 160 3 815 902
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 14 - KONTANTER OG BANKINNSKUDD
Likviditet 2018 2017
Innestående	skattetrekksmidler 188 150 178 332
Andre	bundne	konti 3 769 3 745
Sum bundne bankinnskudd 191 920 182 077
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 529 536
Sum bankinnskudd og kontanter 192 449 182 614

Vestre	Viken	har	en	kredittramme	på	-1	622	mill.	kroner	tilknyttet	konsernkontoordningen.
Av	trekkrammen	er	det	benyttet	-889	mill.	kroner.

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

Vestre	Viken	er	et	heleid	datterselskap	av	det	regionale	helseforetaket	Helse	Sør-Øst,	og	konsolideres	inn	i	deres	konsernselskap.	
Morselskapets	forretningsadresse	er	Parkveien	6,	2317	Hamar.
Henvendelse	for	utlevering	av	konsernregnskap	kan	gjøres	på	deres	mailadresse:	postmottak@helse-sorost.no
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NOTE 16 - PENSJONER
Pensjoner 2018 2017

Vestre	Viken	HF	har	pensjonsordninger	som	omfatter	i	alt	31	414	personer,	hvorav	7	499	er	yrkesaktive,	17	873	er	oppsatte	og	 
6	042	er	pensjonister.	Ordningene	gir	rett	til	definerte	fremtidige	ytelser	etter	sluttlønnprinsippet.	Disse	er	i	hovedsak	avhengige	av	
antall	opptjeningsår,	stillingsfaktor	og	lønnsnivå	ved	nådd	pensjonsalder.	Pensjonsytelsene	samordnes	med	folketrygdens	ytelser.	
Foretakets	pensjonsansvar	i	forhold	til	den	ordinære	tariffestede	tjenestepensjonsordningen	er	dekket	gjennom	pensjons- 
ordningene.	Felles	kommunal	pensjonsordning,	pensjonsordningen	for	sykehusleger	og	pensjonsordningen	for	sykepleiere	i	 
Kommunal	Landspensjonskasse,	Statens	Pensjonskasse,	Akershus	fylkeskommunale	pensjonskasse	og	Oslo	pensjonsforsikring	AS.

I	tillegg	til	den	ordinære	tjenestepensjonsordningen	kommer	ytelser	i	form	av	Avtalefestet	pensjon	(AFP)	til	aldersgruppen	62	 
til	og	med	66	år.	AFP	etter	65	år	er	dekket	med	tilskudd	og	utjevnet	på	risikofellesskapet	i	den	enkelte	"multiemployer	plan".	 	
   

Pensjonsforpliktelse
Brutto	påløpte	pensjonsforpliktelse 15 794 320 14 782 850
Pensjonsmidler -13 722 230 -13 205 842
Netto pensjonsforpliktelse 2 072 090 1 577 009
Arbeidsgiveravgift	på	netto	pensjonsforpliktelse 226 645 260 515
Ikke	resultatført	tap/(gev)	av	estimat-	og	planavvik	inkludert	arbeidsgiveravgift -3 812 265 -3 299 731
Netto balanserført forpliktelse inkludert arbeidsgiveravgift -1 513 530 -1 462 208

Herav	balanserført	netto	pensjonsforpliktelser	inkludert	arbeidsgiveravgift 7 461 7 117
Herav	balanserført	netto	pensjonsmidler	inkludert	arbeidsgiveravgift 1 520 991 1 469 325

Spesifikasjon av pensjonskostnad
Nåverdi	av	opptjente	pensjonsrettigheter	i	året 660 170 641 120
Rentekostnad	på	pensjonsforpliktelsen 366 657 371 403
Årets brutto pensjonskostnad 1 026 827 1 012 523
Forventet	avkastning	på	pensjonsmidler -557 621 -440 750
Administrasjonskostnad 24 299 24 705
Netto pensjonskostnad inkludert administrasjonskostnader 493 506 596 477
Arbeidsgiveravgift	netto	pensjonskostnad	inkludert	administrasjonskostnader 69 580 84 380
Resultatført	aktuarielt	tap/(gevinst) 125 817 171 631
Resultatført	arbeidsgiveravgift	av	aktuarielt	tap/(gevinst) 21 051 27 027
Årets netto pensjonskostnad 709 954 879 514

Pensjonsmidler - premiefond
Brutto	pensjonsmidler	inkluderer	premiefond	med	følgende	beløp	og	bevegelser	i	løpet	av	regnskapsåret:	

Premiefond 01.01. 297 808 326 093
Tilførte	premiefond 139 495 128 997
Uttak	fra	premiefond -184 283 -157 282
Saldo per 31.12. 253 020 297 808
(Alle tall i NOK 1000)
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Forutsetninger 2018 2017
Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2013BE
Forventet	uttakshyppighet	AFP 15-46% 15-46%
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder	i	år <20 20-25 26-30 31-40 41-49 50-55 >55
Sykepleiere 25,0 15,0 10,0 6,0 4,0 3,0 0,0
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder	i	år <24 24-29 30-39 40-49 50-55 >55
Sykehusleger og fellesordning 25,0 15,0 7,5 5,0 3,0 0,0

NOTE 17 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER  
Forpliktelser 2018 2017
Tariffestet	utdanningspermisjon 46 349 43 342
Investeringstilskudd 54 418 59 379
Avsetning	for	pasientskadeerstatning 1 572 1 572
Sum avsetning for forpliktelser 102 339 104 293
(Alle tall i NOK 1000)

Avsetning	for	overlegepermisjoner	omfatter	758	overlege-	og	psykologspesialistårsverk.	
Uttakstilbøyeligheten	er	satt	til	33	%	for	overlegestillingene	og	23	%	for	psykologspesialister.
Overordnede	leger	og	spesialister	i	Vestre	Viken	har	avtalefestet	rett	til	fire	måneders	studiepermisjon	hvert	femte	år.
Under	permisjonen	mottar	overlegene	og	spesialistene	lønn.		Lønnen	kostnadsføres	og	avsettes	som	en	langsiktig	forpliktelse	
etter	hvert	som	retten	opparbeides.	Uttakstilbøyeligheten	kan	variere	mellom	foretak	i	Helse	Sør-Øst	og	internt	mellom	de	
enkelte avdelinger i foretakene.

NOTE 16 - PENSJONER
Pensjoner 2018 2017

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 2,6 2,4
Forventet	avkastning	på	pensjonsmidler 4,3 4,1
Årlig lønnsregulering 2,75 2,5
Årets	pensjonsregulering 1,75 1,48
Regulering	av	folketrygdens	grunnbeløp 2,5 2,25

Pensjonskostnaden	for	2018	er	basert	på	forutsetninger	i	veiledning	om	pensjonsforpliktelser	utarbeidet	av	Norsk	regnskapsstiftelse.	
Det	er	utarbeidet	et	beste	estimat	for	pensjonsforpliktelser	pr.	31.12.2018	basert	på	de	økonomiske	forutsetningene	som	er	
angitt	for	2018.	Basert	på	avkastningen	i	pensjonskassene	for	2018	er	det	også	vist	et	beste	estimat	for	pensjonsmidlene	 
pr.	31.12.2018.	Pensjonsordningen	tilfredsstiller	kravene	i	Lov	om	offentlig	tjenestepensjon.

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

 FORTS.
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NOTE 19 - EIERS STYRINGSMÅL
Styringsmål 2018 2017 2002-2018

Årsresultat 247 002 152 336 1 730 241
Korrigert resultat 247 002 152 336 1 730 241
Endrede	pensjonskostnader	som	er	blitt	hensyntatt	i	resultat -372 000
Resultat jf økonomiske krav fra HOD 247 002 152 336 1 358 241
Resultatkrav	fra	HOD 200 000 265 000 1 767 600
Avvik fra resultatkrav 47 002 -112 664 -409 359
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 18 - KORTSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld 2018 2017

Annen kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 166 894 177 784
Kortsiktig	gjeld	til	foretak	i	foretaksgruppen	Helse	Sør-Øst 1 106 323 1 320 135
Påløpte	feriepenger 482 569 469 491
Påløpte	lønnskostnader 130 245 118 597
Annen	kortsiktig	gjeld 113 339 78 603
Annen kortsiktig gjeld 1 999 370 2 164 610
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 20 – NÆRSTÅENDE PARTER
Nærstående parter  

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

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

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter 
og avtaler om tilsyn / legemiddelkontroll fra  
Sykehusapotekene på 362 millioner kroner. Inntekter  
knyttet opp mot Sykehusapotekene beløper seg til 
3,5 millioner kroner og gjelder hovedsakelig leie/
lokaler med tilhørende tjenester. Videre er det  
ordinære kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra 
den regionale leverandøren Forsyningssenteret på 
88 millioner kroner og kjøp av IKT- og HR-tjenester  
av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner 
for 388 millioner kroner. Salg av tjenester til  
Sykehuspartner beløper seg til 2,1 millioner kroner. 
Forsyningssenteret var en avdeling innunder Helse 
Sør-Øst. Fra og med 1. oktober 2017 overtok  
OneMed AS som leverandør av vareforsyning og  
er inkludert i omsetningen til Forsyningssenteret. 

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

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

 • En av foretakets ledende ansatte er nestleder  
  i Pensjonskasse for helseforetak i hovedstads 
  området (PKH) og en annen var varamedlem  
  i det samme styret. Den som har verv som  
  nestleder sluttet i Vestre Viken våren 2018.  
  
 • En av foretakets ledende ansatte er styreleder  
  i Vestviken 110 IKS.
  
 • En av foretakets ledende ansatte har  
  ledervervet til styret i henholdsvis Emma  
  Hjorts Boligstiftelse og Blakstad Boligstiftelse.

Ingen av de som er nevnt over anses som en  
utfordring i forbindelse med kartleggingen.  

Utover dette er det ingen ledende ansatte eller  
styremedlemmer i Vestre Viken som har roller,  
ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i  
konflikt med relasjoner foretaket har til andre aktører.

  Interne transaksjoner Vårt	kjøp Vårt	salg
Helse	Sør-Øst	og	Digital	fornying 15 122 74 993
Akershus universitetssykehus 9 302 19 014
Sykehuset Innlandet 10 002 16 923
Sunnaas sykehus 0 0
Sykehuset	Østfold 3 103 9 871
Oslo universitetssykehus 455 786 19 756
Sykehuset	i	Vestfold 28 750 23 995
Sykehuset Telemark 8 293 10 222
Sørlandet sykehus 2 441 7 969
Helse Sør-Øst Forsyningssenter 88 010
Sykehuspartner 388 231 2 130
Sykehusapotekene 361 555 3 475
TOTALT 1 370 594 188 351
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 21 – ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR
Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår

Vestre Viken definerer personer i stillingene  
administrerende direktør, direktør for kompetanse, 
direktør for fag, direktør for økonomi, direktør for 
teknologi, direktør for administrasjon og kommunikasjon 
samt klinikkdirektører som ledende ansatte.  

Vestre Viken følger retningslinjer for ansettelsesvilkår  
for ledere i statlige foretak og selskaper (fastsatt av 
Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) hvor  
hovedprinsippet er at:
 • Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis  
  statlig eierskap skal være konkurransedyktige,  
  men ikke lønnsledende sammenlignet med  
  tilsvarende selskaper. Selskapene skal bidra til  
  moderasjon i lederlønningene. 

Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 
17. juni 2015, jf. aksjelovens § 6-16a med virkning 
for regnskapsåret 2015.  Erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte var til behandling i styremøte 
27. juni 2018 – sak 40/2018.

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2018
Følgende er praksis og anbefales videreført:  
 • Lønnsoppgjøret i Vestre Viken har skjedd samlet,  
  med unntak av administrerende direktør som  
  har fått fastsatt sin lønn direkte av styret. 
 • Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til  
  administrerende direktør, har blitt lønnsvurdert  
  av administrerende direktør. Samtlige av disse  
  er unntatt overenskomst.

 
 
 
 
 
 

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

Pensjonsytelser
 • Pensjonsvilkår skal være på linje med andre  
  ansattes vilkår i Helse Sør-Øst. 
 • I den grad det avtales lavere pensjonsalder  
  enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal  
  pensjonsalderen som hovedregel ikke settes  
  lavere enn 65 år. 
 • For Helse Sør-Øst skal samlet pensjonsgrunnlag  
  ikke overstige 12 G.
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2018 2017

Årsresultat 247 002 152 336
Tap/gevinst	ved	avgang	anleggsmidler -8 799 -54 459
Ordinære avskrivninger 269 152 254 636
Nedskrivninger	varige	driftsmidler	og	finansielle	anleggsmid. 441 0
Øvrige	resultatposter	uten	kontanteffekt 61 0
Endring	i	omløpsmidler -32 188 -197 500
Endring	i	kortsiktig	gjeld -155 346 48 726
Forskjell	mellom	kostnadsført	pensjon	og	inn-/utbetalinger	i -51 322 86 942
Inntektsført	investeringstilskudd -6 265 -6 981
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 262 736 283 700

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	salg	av	driftsmidler 14 814 80 872
Utbetalinger	ved	kjøp	av	driftsmidler -256 652 -379 898
Utbetalinger	ved	kjøp	av	andre	finansielle	eiendeler -14 095 -17 657
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -255 933 -316 683

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger	ved	opptak	av	ny	langsiktig	gjeld 2 201 374
Utbetalinger	ved	nedbetaling	av	langsiktig	gjeld -3 481 0
Innbetaling	av	investeringstilskudd 1 304 2 040
Endring	øvrige	langsiktige	forpliktelser 3 008 33 403
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 3 032 35 817

Netto	endring	i	likviditetsbeholdning 9 835 2 834
Likviditetsbeholdning	pr	01.01. 182 614 179 780
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 192 449 182 614

Ubenyttet	trekkramme	31.12 732 972 404 303
Likviditetsreserve 31.12 925 421 586 917
Innvilget trekkramme 31.12. 1 622 000 1 563 000
Bankinnskudd, kontanter o.l. 192 449 182 614
(Alle tall i NOK 1000)
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1. Styret tar virksomhetsrapport pr. februar 2019 til orientering. 
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Bakgrunn 
Administrerende direktør legger fram rapportering pr februar i tråd med styrets årshjul.  
 
Saksutredning 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr 28.februar 2019 
er oppsummert i måltavlen under:  

 
 
Økonomi  
I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som gir en økning i 
pensjonskostnader på 109 MNOK for året. Endrede renteforutsetninger er årsaken til 
kostnadsøkningen. Pensjonsøkning føres med 9,084 MNOK pr måned. I Revidert Statsbudsjett 
(RNB) er det forventet at helseforetakenes vil tildeles basisfinansiering som følge av 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 14 325 32 927 255 000

Mål 21 250 42 500 255 000

Avvik -6 925 -9 573

I fjor 13 122 34 745 247 002

2 Virkelig 9 166 19 099 112 659

Mål 9 231 19 262 112 659

Avvik -66 -163 0

I fjor 8 649 18 517 107 784

3 Virkelig 13 867 29 131 164 360

Mål 13 881 29 947 164 360

Avvik -14 -816 0

I fjor 12 583 27 561 156 933

4 Virkelig 5 963 12 627 77 083

Mål 6 545 14 543 77 083

Avvik -582 -1 916 0

I fjor 5 822 12 684 69 684

5 Virkelig 58 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 3 2 0

I fjor 58 60 59

6 Virkelig 36 39 40

Mål 40 40 40

Avvik -4 -2 0

I fjor 45 46 43

7 Virkelig 92,0 % 91,8 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,0 % -1,2 % 0,0 %

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

8 Virkelig 3,3 % 2,8 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,3 % 2,8 % 1,0 %

I fjor 2,3 % 2,8 % 2,0 %

11 Virkelig 7 278 7 218 7 251

Mål 7 148 7 127 7 235

Avvik 130 91 16

I fjor 7 078 7 075 7 175

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

Mål 7,6 % 7,6 % 7,0 %

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

I fjor 8,5 % 8,5 % 0,1 %

13 Virkelig 3,2 % 2,8 % 2,4 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,8 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 2,1 % 2,0 % 2,5 %

AKTIVITET Barne- og 
ungdomspsykiatri
Polikliniske konsultasjoner
ANTALL

HR
AML brudd
ANDEL

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
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. pensjonsøkning)

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
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pensjonsøkning.  Inntil da vises pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra 
ordinær drift. 
 
Resultat pr 28.februar fra ordinær drift (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd 
på 32,9 MNOK, som er 9,6 MNOK bak budsjett.  Resultat i februar måned fra ordinær drift er 14,3 
MNOK, som er 6,9 MNOK bak budsjett.  Prognosen for året eksklusiv pensjonsøkningen 
opprettholdes på resultatmål i tråd med budsjett.  
 
Driftsinntekter pr februar er 11,4 MNOK lavere enn budsjett og 91,5 MNOK høyere enn pr 
februar i fjor. ISF-inntekter, inkludert ISF-refusjoner på H-resepter, er 3,9 MNOK lavere enn 
budsjett.   Andre inntekter er 7,1 MNOK lavere enn budsjett.  Det negative avviket på andre 
inntekter kan kobles til lavere egenandeler og refusjoner/tilskudd, samt forsinkelser i 
budsjettiltak i de somatiske klinikker som er budsjettert som annen inntekt.       
 
Driftskostnader, inklusive finans og eksklusiv økte pensjonskostnader, er 1,8 MNOK lavere enn 
budsjettert.  Varekostnader er 5,1 MNOK lavere enn budsjettert, hovedsakelig pga lavere 
kostnader for H-resepter enn budsjettert.  Det er også positivt budsjettavvik på 
gjestepasientområdet, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet.  Lønn viser et 
overforbruk på 15,3 MNOK knyttet i både fast og variabel lønn.  I februar er overforbruk på 
lønnsområdet 9,7 MNOK.   
 
Aktivitet  
DRG-poeng 
Samlet aktivitet døgn, dag og poliklinikk hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 163 
poeng lavere enn budsjett, men er 582 poeng høyere enn samme periode i fjor. Antall 
pasientbehandlinger er høyere enn budsjett.  ISF-refusjoner for H-resepter er avsatt i tråd med 
budsjett.  
 
Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus  
Aktivitet innenfor voksenpsykiatri og rusbehandling målt i antall polikliniske konsultasjoner er 
816 lavere enn budsjett hittil i år, og 1570 konsultasjoner høyere enn samme periode i fjor.   
 
Poliklinisk aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er 1916 konsultasjoner lavere enn 
budsjett, og 57 konsultasjoner lavere enn samme periode i fjor. Det er iverksatt flere tiltak for å 
øke behandlinger i barne- og ungdomspsykiatrien. Det arbeides blant annet med utvidelse av 
kapasiteten for kveldspoliklinikk ved Drammen BUP. Lignende tiltak er under planlegging ved 
Bærum BUP.  Antall konsultasjoner i februar er 171 høyere enn februar i fjor. 
 
Kvalitet 
Ventetid somatikk 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager.  Dette er noe 
høyere enn målet for året på 55 dager, men noe kortere enn på tilsvarende tid i fjor.  Økt 
aktivitet forventes å bidra til å redusere ventetid.   
 
Ventetid psykisk helse og rus  
Gjennomsnittlig ventetid samlet for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
er 38 dager hittil i år, i tråd med målet for året, Ventetiden er betydelig kortere enn på 
tilsvarende tid i fjor.  Ventetiden utviklet seg gunstig på området i løpet av 2018. I 2019 er 
målene differensiert med ventetid på mindre enn 40 dager innen psykisk helsevern for voksne 
og barn/unge og mindre enn 35 dager innen rusbehandling. Ventetidene i februar var 
henholdsvis 35 dager for psykisk helsevern voksne, 41 dager for barn/unge og 20 dager for 
rusbehandling. 
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Overholdelse av pasientavtaler (passert planlagt tid)    
Et nytt mål for 2019 er andel overholdelse av pasientavtaler. Det er andelen pasienter som er i et 
behandlingsforløp som får time uten ta det skjer utsettelser. Tidligere ble dette målt som 
andelen pasienter som hadde fått timen forsinket, kalt passert planlagt tid. Det 2019 er målet i 
Oppdrag og bestilling av 93 % av timeavtalene skal være innen planlagt tid. Andel overholdte 
pasientavtaler er 91,8 % pr februar 2019, altså litt under målet.  Det kan være ulike grunner til 
at timeavtaler kan bli forsinket, men det bør selvfølgelig være færrest mulig. Rutiner må også 
sikre at forsinkelser er forsvarlige.    

 
Korridorpasienter  
I februar var andel korridorpasienter i somatikk 3,3 %. Dette er høyere i februar i fjor. Det er 
høyest andel korridorpasienter ved Ringerike sykehus. Her pågår et forbedringsprosjekt. Det 
arbeides ellers kontinuerlig med å gjøre opphold i korridor så få og korte som mulig. Det er 
imidlertid utfordrende å unngå korridorpasienter ved høy aktivitet. 
 
HR  
Brutto månedsverk 
Totale brutto månedsverk pr mars er 7218, som er 91 månedsverk flere enn budsjettert og 143 
flere enn pr mars i fjor.  Månedsverk i mars inkluderer en avregning for februar måned på 
variabel lønn og ligger dermed noe over faktisk forbruk i mars måned. Akkumulert er det likevel 
flere brutto månedsverk enn budsjettert hittil i år.  En vesentlig andel er tilknyttet psykiatrien 
der akutteam på Blakstad ikke inngår i budsjetterte månedsverk men er dekket inn økonomisk i 
budsjettet. I tillegg er det høyere forbruk av månedsverk som følge av sykefravær. Utviklingen er 
månedsverk er noe bekymringsfull og følges tett opp med alle klinikker som ligger høyere enn 
budsjett.  
 
Sykefravær 
Sykefravær i januar var 7,5 % i tråd med mål.   Sykefravær i januar er ett prosentpoeng lavere 
enn i januar i fjor.   
 
AML-brudd 
Det var 3408 AML-brudd i februar. Dette tilsvarer AML-brudd på 3,2 % av alle vakter i foretaket.  
Andel AML-brudd hittil i år er 2,8 % av total vakter i foretaket.  Målet for året er 2,4 %.   
 
Risikoområder  
Følgende risikoområder er identifisert: 

 

Risk 
ID

Fare (uønsket hendelse)
Mulig årsak til at hendelsen 
inntreffer

Forebyggende rutiner/prosedyrer/ 
aktivitet som allerede er innført

Mulige konsekvenser dersom hendelsen 
inntreffer

1
Manglende oppnåelse av planlagte 
tiltak i klinikkene

Uløst utfordring, ikke tilstrekkelig 
definerte tiltak

Månedelig klinikk oppfølging med 
rapportering av tiltak

Oppnår ikke økonomiske mål,

2
Økte kostnader 
høykostmedikamenter ( I sykehus 
og H-resepter)

Finansieringsansvar for flere 
medikamenter, økte kostnader 

Månedlig oppfølging av 
kostnadsutvikling 

Oppnår ikke økonomiske mål

3 Oppnår ikke responstider 
Manglende kapasitet som følge av 
ressursmangel

Styrket økonomien for 
ambulansetjenesten

Svekket pasientsikkerhet

4
BUP oppnår ikke planlagt aktivitet 
og ventetider

Får ikke gjennomført planlagte tiltak.
Etablering av kveldspoliklinikk, 
innføring av elementer fra Halden-
modellen mm. 

Oppnår ikke prioriteringsregelen

5
Manglende gevinstrealisering ved 
Blakstad

Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling

Budsjettert med buffer sentralt i PHR

6 Redusert medarbeidertilfredshet
Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling, omstillingstretthet, 
ressursknapphet.

Oppfølging av Forbedring 
(medarbeiderundersøkelse), nytt 
program for helhetlig ledelse, 
oppfølging sykefravær

Turnover, økt sykefravær, tap av 
kompetanse, svekket omdømme, økt 
innleie/ overtid/vikarbruk. Redusert 
pasientopplevd kvalitet. 

7 Redusert pasientopplevd kvalitet
Får ikke gjennomført planlagt 
omstilling

Innføring av grønt kors, arbeider etter 
metodikk kontinuerlig forbedring

Pasientskader, svekket omdømme, 
redusert egendekning, 
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Administrerende direktørs vurderinger    
Resultatet pr februar eksklusiv økte pensjonskostnader viser et overskudd på 32,9 MNOK, som 
er 9,6 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Det er spesielt overforbruk av månedsverk som 
negativt påvirker resultatutviklingen. Årsverksmåling i mars viser at overforbruket fortsetter.   
En viktig årsak til merforbruket er etableringen av et nytt akutteam ved Blakstad som ikke 
inngår i budsjetterte månedsverk og dermed gir et høyere avvik enn det som fremkommer i 
resultatregnskapet.  
 
Det viktig å få kontroll over ressursbruk i foretaket, spesielt knyttet til personell.  Det jobbes 
med å etablere et innsatsteam som raskt kan samarbeide med klinikkene for å identifisere 
overforbruk og bidra til å redusere omfang. Innsatsteamet vil inkludere kompetanse fra både 
økonomi og HR, og vil jobbe med detaljert oppfølging av områder der forbruket er spesielt høyt.  
Det er viktig å styrke kunnskap i klinikkene rundt bemanningsplanlegging, sett i sammenheng 
med lønnsbudsjettet og aktivitetsutviklingen.   
 
Det er høy aktivitet i de somatiske sykehus, og antall pasientbehandlinger er over plan.  
Aktiviteten har ikke gitt forventet avkastning, og antall DRG-poeng er noe lavere enn plan.  Det 
er foreløpig usikkert om lavere ISF-inntekter skyldes endringer i pasientsammensetning (til 
lettere pasienter enn forutsatt), manglende kodekvalitet, eller svakere uttelling på DRG på 
relevante koder. Dette følges nøye fremover.    
 
Aktivitet innenfor psykisk helse og rus er lavere enn plantallene, spesielt innenfor barne– og 
ungdomspsykiatri. Dette gir utfordringer i forhold til prioriteringsregelen. Pågående omstilling i 
klinikken har ennå ikke gitt ønskede resultater. Ventetiden har utviklet seg positivt og det jobbes 
nå spesielt med avslagsandelen.  Administrerende direktør har særskilt oppfølging av dette 
området.  
 
Flere av kvalitetsindikatorene viser positiv utvikling med kun mindre avvik fra mål.   Ventetiden 
innen psykisk helse og rus er lavere enn plan, mens ventetiden innenfor somatikk er 2 dager 
over plan. Korridorpasienter er fortsatt over plan, og er høyere enn ved februar i fjor. 
  
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapport pr februar til orientering.  
 
 
 
Vedlegg: Virksomhetsrapportering pr februar 2019 
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 Virksomhetsrapportering  

pr februar måned 2019 
 

Vedlegg til styresak 13/2019  
Vestre Viken  

 
 

Pr 18. mars 2019 
 



Innledning 

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

• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ 

2 



Pensjonsøkning – aktuar 

3 

• I januar 2019 ble det foretatt en oppdatert aktuarberegning, som 
gir en økning i pensjonskostnader på 109 MNOK for 2019. 
Endrede renteforutsetninger er årsaken til kostnadsøkningen.  

• Pensjonsøkning føres i felles økonomi med 9,1 MNOK pr måned, 
og gir resultatavvik mot budsjett for pensjonskostnader. 

• Det forventes at helseforetakene vil få finansiering for 
pensjonsøkning i Revidert Statsbudsjett (RNB).  Inntil da vises 
pensjonsøkning på egen linje og holdes utenfor resultat fra 
ordinær drift. 

Pensjonsendring MNOK
Budsjett 2019 (juni 2018 aktuar) 680,9
Endring januar aktuar 109,0
Ny aktuar budsjett 2019 789,9



 Kommentarer pr februar 2019 

• Resultat fra ordinær drift (eksklusiv pensjonsøkningen) viser 
et overskudd på 32,9 MNOK, som er 9,6 MNOK bak budsjett. 
– Totalresultat pr 28.februar viser et overskudd på 14,8 MNOK.  Dette er 

27,7 MNOK bak budsjett.  
 

• Resultat i februar måned viser et overskudd fra ordinær drift 
på 14,3 MNOK som er 6,9 MNOK bak budsjett.   
– ISF-inntekter er 2,7 MNOK bak budsjett i februar 
– Varekostnader er 2,4 over budsjett 
– Det er et overforbruk på lønn og innleie på 9,7 MNOK i februar 
– Gjestepasientkostnader er 6,1 MNOK lavere enn budsjett.  
– Andre driftskostnader er 1,8 MNOK lavere enn budsjett.  

4 



Måltavle pr februar – Økonomi og aktivitet 

5 

1 Virkelig 14 325 32 927 255 000

Mål 21 250 42 500 255 000

Avvik -6 925 -9 573

I fjor 13 122 34 745 247 002

2 Virkelig 9 166 19 099 112 659

Mål 9 231 19 262 112 659

Avvik -66 -163 0

I fjor 8 649 18 517 107 784

3 Virkelig 13 867 29 131 164 360

Mål 13 881 29 947 164 360

Avvik -14 -816 0

I fjor 12 583 27 561 156 933

4 Virkelig 5 963 12 627 77 083

Mål 6 545 14 543 77 083

Avvik -582 -1 916 0

I fjor 5 822 12 684 69 684

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. pensjonsøkning)



Måltavle pr februar – Kvalitet 
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5 Virkelig 58 57 55

Mål 55 55 55

Avvik 3 2 0

I fjor 58 60 59

6 Virkelig 36 39 40

Mål 40 40 40

Avvik -4 -2 0

I fjor 45 46 43

7 Virkelig 92,0 % 91,8 % 93,0 %

Mål 93,0 % 93,0 % 93,0 %

Avvik -1,0 % -1,2 % 0,0 %

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

8 Virkelig 3,3 % 2,8 % 1,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,3 % 2,8 % 1,0 %

I fjor 2,3 % 2,8 % 2,0 %

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

KVALITET
Overholdelse pasientavtaler 
(passert planlagt tid)
ANDEL



Måltavle pr februar - HR  
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11 Virkelig 7 278 7 218 7 235

Mål 7 148 7 127 7 235

Avvik 130 91 0

I fjor 7 078 7 075 7 175

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

Mål 7,6 % 7,6 % 7,0 %

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

I fjor 8,5 % 8,5 % 0,1 %

13 Virkelig 3,2 % 2,8 % 2,4 %

Mål 2,4 % 2,4 % 2,4 %

Avvik 0,8 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 2,1 % 2,0 % 2,5 %

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 
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Resultat 
Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader 
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Prognose pr februar 

10 

Det er ikke foretatt endringer i prognosen for årets resultat utover 
pensjonskorreksjon med 109 MNOK. Resultatmål for 2019 opprettholdes med 255 
MNOK fra ordinær drift i tråd med budsjett. 
 
 

pr februar 2019
Budsjett

2019
Estimat

2019
Avviks 

%

Basisramme  5 699 557  5 699 557 0,0 %

ISF inntekter  2 822 259  2 822 259 0,0 %

Gjestepasient inntekter  157 985  157 985 0,0 %

Øvrige driftsinntekter  870 741  870 741 0,0 %

SUM Inntekter  9 550 543  9 550 542 0,0 %

Varekostnader  1 284 558  1 279 558 0,4 %

Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester  761 344  756 344 0,7 %

Innleid arbeidskraft  21 493  21 493 0,0 %

Lønnskostnader  5 813 083  5 829 583 -0,3 %

Avskrivninger og nedskrivninger  298 172  295 672 0,8 %

Andre driftskostnader  1 110 005  1 106 005 0,4 %

Netto finanskostnader  6 887  6 887 0,0 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  9 295 542  9 295 542 0,0 %

Resultat fra ordinær drift  255 000  255 000 0,0 %

Pensjonsøkning sfa januar aktuar  - 109 009

Resultat totalt  255 000  145 991 -74,7 %



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 2019 

12 



Sykefravær totalt VVHF 2019 
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AML-brudd – antall 
 

14 

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



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

15 

  



Poliklinikk PHR totalt 
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Prioriteringsregel 
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pr februar

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 74 641 71 329 4,6 % 2,8 % 73 332 1,8 %

VOP 22 763 22 140 2,8 % 7,9 % 23 894 -4,7 %
BUP 12 627 12 684 -0,4 % 14,7 % 14 543 -13,2 %
TSB 6 368 5 421 17,5 % 11,7 % 6 053 5,2 %
SUM PHR 41 758 40 245 3,8 % 10,5 % 44 490 -6,1 %

Ventetid
Somatikk 57 60 -3,5 % -7,6 % 55 4,4 %

VOP 37 43 -14,0 % -7,0 % 40 -7,5 %
BUP 42 56 -24,3 % -27,9 % 40 5,0 %
TSB 33 35 -5,7 % 0,0 % 35 -5,7 %
SUM PHR 39 43 -10,1 % -6,6 % 40 -3,8 %



Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp somatikk 

Mål er 55 dager  
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp PHR 
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Hittil
 i år

MÅL Hittil i fjor

Ventetid for avviklet helsehjelp PHR
Psykisk helse og rus 38 40 46

VOP 38 40 43
BUP 42 40 56
TSB 18 35 35



Andel fristbrudd avviklet 
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Andel korridorpasienter somatikk  
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Andel epikriser sendt innen 7 dager 
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Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt 
henvisning 
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Andel kontakter med passert planlagt tid 



Antall ventende over 1 år totalt 
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Investeringer hittil i år 
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Saksfremlegg  
 
Status omstillingsarbeid i BUPA 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken HF 14/2019 25.03.19 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar administrerende direktørs orientering til etterretning.   
 
 
 
 
 

Drammen, 22. mars 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 22. mars 2019 
Saksbehandler: Kirsten Hørthe 
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Bakgrunn  
Styreleder har tatt initiativ til at det lages en orienteringssak vedrørende de omstillinger som er 
foretatt ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).    
 
Denne saken inneholder faktainformasjon om omstillingene, begrunnelsene for disse samt 
status ved avdelingen. Det beskrives også pågående og planlagte tiltak for å bedre resultatene 
når det gjelder aktivitet, ventetid og avslag.  
 
I tillegg inneholder saken informasjon om innretning av sommerferieavviklingen ved Ringerike 
barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.  
 
Saksutredning  
Klinikk psykisk helse og rus (PHR) gjennomførte i 2016/17 pasientforløpsanalyser som viste at 
fagområder innenfor barn, ungdom og voksenpsykiatri hadde et høyt forbruk av døgnplasser og 
lav ambulant og poliklinisk aktivitet i forhold til andre sammenlignbare helseforetak.  
Dette gav grunnlag for beslutning om omstilling i PHR (styresak 23/2017). Klinikken 
gjennomførte omstillingen i DPSene i 2017.  
 
Ovennevnte analyser ligger også til grunn for en konkret omstilling som ble gjennomført i BUPA 
i 2017/18, men omstilling har ikke blitt gjennomført i tilsvarende omfang i BUPA som i DPSene.   
 
Erfaringer fra omstillingen av DPSene i 2017  

• Kunnskapsbaserte (analyser av pasientforløp, aktivitet og bemanning) endringer gir raskere resultater 
• Involvering av ansatte for å finne løsninger gir raskere og bedre resultater. 
• Viktig med hands-on bistand til ledere «ute i klinikken». 
• Det må investeres mye i å bygge nye tjenester og god samhandling med 26 kommuner. 
• Det må tilføres bistand som når hele veien ut i lederlinjen og endrer praksis blant 

ansatte. 
 
I BUPA må det antakelig legges enda større vekt på å styrke nivå 4 ledere på grunn av 
utfordrende geografi og stort lederspenn. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA): 
Avdelingen har ca. 330 årsverk, og rundt 430 medarbeidere ansatt.  BUPA dekker hele 
opptaksområdet. Virksomheten er organisert med fem lokale barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker (BUPer) med tilsvarende opptaksområde som de fem DPSene i klinikken. 
 
De lokale BUPene ligger i henholdsvis Drammen, Asker, Bærum (ett team i Bærum sykehus og 
ett team på Jonsbråten), samt ett team på Ål som er organisert under Ringerike BUP. 
Alle fem BUPer ligger i nærheten av DPSene. 
 
Døgnbehandling i BUPA 
• Døgnseksjon for akutt og spiseforstyrrelser: Syv plasser  
• Døgnseksjon utredning: Fire plasser  
• Døgnseksjon for behandling: Seks plasser 
 
Alle døgnplassene som nå er lokalisert i Drammen og Bærum skal inn i nytt sykehus. 
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Ambulante og spesialiserte polikliniske tilbud som dekker hele opptaksområdet: 
• For pasienter med spiseforstyrrelser, til barn og unge i barnevernsinstitusjoner, for 

pasienter med behov for utredning, for pasienter med nevropsykiatriske lidelser og autisme, 
og behandling av barn/ ungdom og deres familier med behov for oppsøkende behandling. 

 
Ventetid, aktivitet og avslagsprosent: 

Mål ventetid: under 40 dager i 2019 
• Per februar 2019 - 41 dager  
• 2018 - 47 dager 
• 2017 - 57 dager 

Mål aktivitet: 10 % vekst i 2019 
• Per 17. mars: 11 % bak budsjett  
• Uke 11 isolert: 2.5 % bak budsjett 
• Asker og Ringerike BUP i balanse 

Mål avslagsprosent 2019:   

Skal reduseres fra 30 % til 20 %   
 
Utfordringer: 
Flertallet av poliklinikkene har ikke oppnådd budsjettert aktivitetsvekst eller reduksjon i 
avslagsprosent.  
 
I poliklinikkene er høyt sykefravær, turnover og rekrutteringsvansker tilbakevendende 
utfordringer. Dette fører til perioder med forlengede pasientforløp preget av avbrudd og 
venting. Samtidig med at disse utfordringene skal løses, innføres også pakkeforløp for all 
behandling. Det kreves betydelige ressurser til implementeringsarbeidet.  
 
Fra 2017 har tiltak blitt iverksatt for å øke kapasiteten og bedre kontinuitet i 
behandlingsforløpene:  
 
• Fleksibel bruk av kapasitet mellom seksjonene. 
• Ukentlig rapport som viser planlagt aktivitet kommende periode, og resultat forrige periode. 
• Oppfølging av medarbeidere som har utfordring med aktivitetskravene. 
• Rask rekruttering ved ledige stillinger.  
• Styrt timebok.  
• Bemanningsplanlegging for skoleferieperioden tilpasset aktivitet. 
• Kveldspoliklinikk. 
• Bruk av bedriftshelsetjeneste.  
 
Redusert avslagsprosent: 
Avdelingen avslår over 30% av henvisningene. Det har blitt gjennomført pilotprosjekt i 
Drammen BUP for å redusere avslag. Avslagsprosenten gikk ned, men det oppsto krevende 
logistiske utfordringer som må løses. 
 
Poliklinikkene skal med bistand utarbeide og etablere praksis hvor alle henviste pasienter tas 
inn. Arbeidet starter nå.  
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Innsatsteam som forsterker lederlinjens gjennomføringskraft 
Det er nødvendig at BUPA øker aktivitet, reduserer avslag og sykefravær. Samtidig skal 
pakkeforløpene implementeres for all behandling. Lederne i avdelingen står imidlertid ovenfor 
tilsvarende utfordringer som tverrgående klinikker med virksomhet spredt i hele 
opptaksområdet. Innsatsteam har vært et nyttig redskap i klinikk psykisk helse, gjennom å 
støtte lederne som har gjennomført store endringer og innført nye tjenester. 
 
Innsatsteamet vil bestå av kompetanse fra OU, HR, Kvalitet og klinikkstab .   

• Styringsgruppe fra OU, HR, Kvalitet, Klinikk og lederlinje i BUPA. 
• Ansvarlig for gjennomføring og resultater er avdelingssjef.  
• Prosjektet rapporter til klinikkdirektør. 

 
 
Redegjørelse etter kritikk av en omstilling som ble gjennomført i BUPA i 2017/18. 
Det har fremkommet kritikk knyttet til omstillingen i BUPA i brev til styret. Kritikken er fremsatt 
av en tidligere, nå pensjonert medarbeider ved BUPA. Vedlagt er brev datert 5.mars fra Lars R. 
Lund, samt andre brev/mail som er mottatt i etterkant av brevet fra Lund. 
 
Omstillingsarbeidet startet med to store workshops, hvor det deltok i overkant av 60 
medarbeidere. Dette var ledere og sentrale fagpersoner fra samtlige seksjoner, i tillegg til lokale 
verneombud og tillitsvalgte. Samlet sett var det et tverrfaglig miljø, med bred kompetanse innen 
fagområdet og erfaring fra tjenestetilbudet.  
 
Gjennomførte endringer: 
• Det ble utviklet ambulante tjenester knyttet til døgntilbudene. Hensikten var å redusere 

behovet for døgnbehandling og følge opp pasienter etter utskriving fra døgnopphold.   
• Det ble etablert døgnplasser til behandling av pasienter med spiseforstyrrelser. 
• Det ble etablert aktivitetsstyrt bemanning og tiltak for å øke all poliklinisk og ambulant 

virksomhet i BUPA.  
• Det ble ansatt flere lege og psykologspesialister i de ambulante tilbudene. 
• Det ble etablert felles inntaksmøte, og bruk av interne ventelister ble avviklet.  
 
Hensikten var å styrke tilbudene til pasienter med alvorlige lidelser: 

• Pasienter med spiseforstyrrelser 
• Barn og unge med mistanke om psykoselidelse eller bipolar lidelse  
• Barn og unge med autisme lidelse 
• Forsterket oppfølging av barn og unge i barnevernsinstitusjoner 
• Styrking av ambulant oppfølging til pasienter over 16 år. 

 
Involvering i omstillingsarbeidet: 

• Omstillingsprosessen ble gjennomført i tråd med omstillingsavtalen i foretaket. 
Inkludert ROS-analyser og drøftingsmøter med organisasjonene. Ca 150 medarbeidere 
ble kartlagt og innplassert i ny organisasjonsmodell.  

• Det har vært aktiv kommunikasjon med medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet i Vestre Viken, med samarbeidspartnere og de lokale 
samarbeidsutvalgene (LSUene). 

 
Evalueringsarbeidet starter i september i 2019 når ny modell har vært i drift i ett år. 
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Redegjørelse etter kritikk av ferieplanlegging ved Ringerike BUP/Ål 
Det har over år vært stabilt at aktiviteten i lokalpoliklinikkene i BUPA følger skoleåret.  
Ca halvparten av behandlerne i poliklinikkene har tatt ut mellom 1 og 2 ukers ferie utenom 
skoleferien. Ut fra dette bør ferie for behandlerne i poliklinikken i økt grad følge skoleferiene.  
Den planlagte samdriften i ukene 28-31 mellom Asker BUP og Ringerike BUP begrunnes i behov 
for å styrke tilbudet til pasienter ved å øke tilstedeværelsen av behandlere i 
høyaktivitetsperioder. Samdrift mellom BUPene vil videre gi større robusthet i de aktuelle 
sommerferieukene. 
  
Planlagt drift av Ringerike BUP inklusive Ål i perioden uke 28 – 31 
• Det vil være et offensivt informasjonsarbeid til pasienter og pårørende om tilbudet i 

ferieukene.  
• Pasienter som ikke kan eller vil til Asker BUP vil få ambulant tilbud. 
• Medarbeidere fra Ringerike BUP reiser til Ål sjukustugu på bestemte dager. I tillegg vil det 

være en tilstedeværende psykolog ved Ål i tre av ukene.  
• Seksjonsleder vil være tilstede under hele perioden for å sikre at samtlige pasienter og 

familier ivaretas. 
 
Det ble stilt spørsmål fra enkelte av de tillitsvalgte om pasientsikkerheten vil bli godt nok 
ivaretatt ved samdrift i den aktuelle perioden. På bakgrunn av henvendelse fra tillitsvalgt til 
Pasientombudet i Buskerud ba Pasientombudet helseforetaket ved administrerende direktør om 
en redegjørelse om planene for ferieavviklingen. Redegjørelsen ble oversendt Pasientombudet 
som så har gitt tilbakemelding på at hun har tillit til at den planlagte ferieavviklingen tar de 
nødvendige hensyn til pasienter og pårørende. Vedlegg: Brev datert 16.02.19 fra 
Pasientombudet i Buskerud, redegjørelse fra administrerende direktør i Vestre Viken til 
pasientombudet datert 27.02.19, samt svar på redegjørelse fra Pasientombudet til adm.dir. 
datert 08.03.19. 
 
Den 11.03.19 ble det i Brukerutvalget i Vestre Viken gitt orientering om omstilling i BUPA og om 
planer for ferieavvikling i BUPA. Brukerutvalget sa seg fornøyd med orienteringen og de tiltak 
som ble gjort rede for. 
 
Administrerende direktørs vurderinger  
Det vurderes at de tiltak som er planlagt for å øke aktivitet og redusere antall avslag i BUPA er 
adekvate, og vil bli sikret tilstrekkelig oppfølging. 
 
De omstillinger som er gjennomført i BUPA vurderes som nødvendige, og har fulgt foretakets 
retningslinjer for omstilling.   
 
Det vurderes at de tiltak som er planlagt for avvikling av sommerferien ved Ringerike BUP er 
tilstrekkelige. 
 
Det vurderes at i tiden framover vil det kreves utviklingsarbeid og omstillinger, for at BUPA skal 
oppnå de mål og resultater som er satt. Det forventes at avdelingen gjennomfører slike 
omstillingsprosesser etter omstillingsavtalen og sikrer nødvendig involvering av brukere og 
medarbeidere. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar orienteringen til etterretning. 
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Vedlegg: 
 

1. Brev datert 5.mars fra Lars. R. Lund, samt andre brev/mail som er mottatt i etterkant av 
brevet fra Lund. 

2. Mail datert 11. mars 2019 fra Harald Baardseth foretakstillitsvalgt – info om brev til 
styret vedrørende omstillingsprosessen  

3. Brev til klinikkdirektør PHR datert 18. mars 2019 ad. varsel: Mislykket omstilling fører 
til betydelig svekkelse av fagmiljø i BUPA Vestre Viken HF 

4. Brev datert 16.02.19 fra Pasientombudet i Buskerud. Anmodning om redegjørelse 
knyttet til beslutning om sommersteging ved BUP Ringerike/Ål 

5. Redegjørelse fra administrerende direktør i Vestre Viken til pasientombudet datert 
27.02.19. Anmodning om redegjørelse knyttet til beslutning om sommersteging ved BUP 
Ringerike/Ål 

6. Svar på redegjørelse fra Pasientombudet til administrerende direktør datert 08.03.19. 
Anmodning om redegjørelse knyttet til beslutning om sommersteging ved BUP 
Ringerike/Ål 
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Til styret i Vestre Viken Helseforetak, 

Postboks 800, 

3004 Drammen          Drammen 5. mars 2019  

 

 

Åpernt brev/varsling. 

Mislykket omstilling fører til betydelig svekkelse av fagmiljø i BUPA Vestre Viken 

HF. 
Jeg som skriver dette åpne brevet har gjennom nesten 30 år arbeidet innenfor området psykisk helse for barn og 

unge ved sykehuset i Drammen(VVHF-BUPA), og i tillegg ca. 10 år fra rus/sosial omsorg.  Jeg har ledererfaring fra ca 

16-17 år og har også lederutdanning, også i endringsledelse. Er utdannet sosionom og med Master i 

familiebehandling. Jeg har vært aktivt med i prosessen som plasstillitsvalgt. Brevet er drøftet med mange ansatte  

som uttrykker støtte og enighet i det som skrives. Jeg er fullstendig klar over at prosessen delvis er gjennomført og 

ikke er mulig å snu.  Skadene har skjedd allerede. Hensikten med dette er at det settes fokus på det som har skjedd, 

både med tilbudet til utsatte grupper, men også måten ansatte har blitt behandlet på.  Fra min side har det vært 

gjort mange forsøk gjennom prosessen å påpeke manglene uten at det har lykkes å bli hørt.  Jeg håper at styret raskt 

tar grep i de prosessene som fremdeles er i gang.  Jeg sender det også til media da jeg mener det bør være en 

offentlig debatt om dette, og at almenheten bør være klar over hva som foregår.                                                                                                                                                                        

Barn og unge med store hjelpebehov trenger trygge fagpersoner   

Mange er kjent med at oppgavene innenfor psykisk helse for barn og unge er store og komplekse.  Det krever høy 

kompetanse og mye erfaring, og da særlig relasjonskompetanse.  Det tar lang tid å bygge kompetanse i forhold til 

det hjelpeoppdraget som skal gjøres ovenfor mennesker med store hjelpebehov. Dette er ofte personlige 

egenskaper som utvikles gjennom erfaring og utprøving, det som vi kaller «erfaringskompetanse».                                                                                             

Økonomistyring i stedet for fagkompetanse                                                                             De senere årene 

har det blitt stadig sterkere krav til inntjening. Sykehuset ved behandlere må registrere alle oppmøter og tiltak, dette 

utløser deretter penger inn i Sykehuset.(Stykkprissystemet). Dette kan ha fungert greit i somatikken, men innenfor 

psykisk helse for barn og unge har det hatt mange uheldige konsekvenser.  Det har blitt et økt krav til effektivitet og 

økt inntjening, uten at det er tilført nye ressurser, eller at det faglige miljøet har blitt styrket.                                                               

Sykdoms- og diagnosefokus i stedet for familiefokus                                                                                      

De siste årene har det i tillegg blitt fokusert mer på at BUPA skal organiseres som en tradisjonell sykehusavdeling, 

noe som i sin tur har ført til en mer sykdomsorientert tenkning.  Fokuset er på utredning og diagnostisering, mindre 

på behandling. Dette til tross for at det fra forskning ikke kan pekes på en klar sammenheng mellom diagnosesetting 

og utfallet av en terapi. En helhetlig forståelse av de hjelpetrengende er på vikende front.  Familiebasert tilnærming, 

sosiale, økonomiske og kulturelle forhold i pasienters liv blir lite vektlagt.  Denne tenkningen har også ført til at det 

har blitt kuttet ned på behandlingstid for pasientgrupper med rus- og psykiske lidelser.  Det legges stadig større 

fokus på standardiserte behandlingsforløp med lite fleksibilitet(pakkeforløp?).   

Økonomi og jus i høysetet 

 Det er videre slik at det nå ansettes nesten bare psykologer og legespesialister, og det nedfelles at det kun er disse 

som er «behandlere». Tradisjonelle yrkesgrupper i behandling, vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger og 

sykepleiere, blir fortrengt.  En annen del av bildet er at de som er ledere i helseforetakene i stadig større grad er 



økonomer, statsvitere, jurister og andre yrkesgrupper, som ikke har en faglig bakgrunn fra feltet.  Dette kan forstås 

som at helseforetakene legger mest vekt på økonomi og juridiske vurderinger, og ikke har fokus på hovedoppgaven, 

som er å gi helsehjelp. De som skal lede kan da mangle helt grunnleggende kunnskap og erfaring om hjelpearbeidet 

de skal lede. 

Rasering av fagmiljøet i BUPA Vestre Viken 

Prosessen med endring har vært mer eller mindre konstant i helseforetakene. I denne sammenhengen vil vi fokusere 

på omstillingene i BUPA i Vestre Viken de siste par årene.  Det har vært snakket om endringer i lang tid. Da 

endringene ble tatt opp i et stort møte med avdelingen, ga både de ansatte og fagforeningene uttrykk for at de var 

villige til å samarbeide og bidra inn i prosessen.  Det var ingen grunn til å tro noe annet enn at invitasjonen til 

samarbeid var oppriktig ment fra ledelsen.  De ansatte ble bedt om å komme med innspill, og de la mye arbeid ned i 

å utforme disse.  Det ble lagt vekt på å forklare det kompliserte arbeidet rettet mot målgrupper, som ellers er 

vanskelig å nå med hjelpetilbud, og derfor henvist avdelingen.  Innspillet ble overlevert til avdelingsledelsen og de 

som styrte prosessen.  De ansatte deltok via ledere og fagforeningsrepresentanter på to store møter i løpet av 

høsten 2017.  Her ble det samlet en del informasjon fra de ulike delene i avdelingen. Det ble tidlig i prosessen 

etterlyst deltakelse fra brukerorganisasjoner. Det ble også påpekt viktigheten av at det måtte legges vekt på å bevare 

fagkompetansen som var bygd opp over lang tid.   

Konsulenter uten kunnskap om faget 

 Tidlig i prosessen ble det tatt inn konsulentbistand fra et firma som skulle se på økonomi- og produksjonstall fra de 

ulike enhetene. Dette dannet grunnlaget for mye av drøftingene.  Det ble i svært liten grad drøftet med fagfolkene i 

enhetene hva de mente om dette. Konsulentene hadde ikke fagkompetanse på sosialfaglig eller helsefaglig arbeid.   

Det var tydelig at ledelsen på både klinikk og avdelingsnivå på forhånd hadde bestemt seg for hva de ville oppnå. Det 

ble ikke kommunisert ærlig med ansattgruppa, og hele prosessen opplevdes toppstyrt.  Altså at det var klare 

forutsetninger for hva endringne skulle resultere i uten at dette ble tydeliggjort for de ansatte.  

Skinndemokrati 

 Hele omstillingsprosessen kan karakteriseres som skinndemokrati. Når det kom faglige innspill ble det sagt; «Vi har 

notert oss det, og skal ta det med oss». Vi har funnet få spor av at innspillene har vært tatt hensyn til. Når det så i 

løpet av høsten/vinteren 2017-18 ble mer tydelig hva som var planen, førte det til stor uro og frustrasjon blant de 

ansatte fagpersonene. 

Konsekvenser av omstillingen 

Det ble klart at enkelte enheter ville bli helt nedlagt, og at det ville medføre store endringer for andre enheter. Disse 

endringene savnet, som beskrevet over, faglig begrunnelse.  Det ble ikke begrunnet hvorfor enkelte klienttiltak ville 

bli nedlagt og hvilke konsekvenser det ville få for pasientgruppa.  Det var klart for alle at det som skjedde var en 

dreining bort fra de yngste aldersgruppene og over til ungdom.  Derved også bort fra tanken om å forebygge at 

enkelte yngre barn fikk en forverret situasjon.  Det synes også klart at familieperspektivet i arbeidet i avdelingen fikk 

en alvorlig knekk gjennom dette.   

 Alle ansatte måtte søke på sine egne stillinger på nytt.  Det var ikke klart hva vi skulle jobbe med, og ikke hva som 

skulle formidles til våre pasienter, og følgelig tilnærmet umulig å velge hvilke stillinger man kunne søke på.  De 

fagmiljøene som var bygd opp ble med dette revet opp og ødelagt.  Mange sluttet i løpet av prosessen, og denne 

avskalingen har fortsatt helt fram til nå.  Det er mange som har blitt fratatt motivasjonen og stoltheten ved å jobbe i 

en enhet som var faglig sterk.  Rennomeet til BUPA har blitt dårligere, og tilliten til ledelsen er sterkt svekket etter 

dette. 

Punkter som har sviktet i omstillingen: 

1. Omstillingen har ikke tatt tilstrekkelig utgangspunkt i hva som tjener pasientene i utforming av løsninger. 

Særlig i at det er en dreining fra yngre til eldre pasientgruppe, og bort fra behandling til mer utredning. 

2. Det har ikke vært tilstrekkelig begrunnelse for omstillingen. Hvem som har fattet vedtak om dette, når 

vedtak ble fattet, og forutsetningene for omstillingen.  

3. Omstillingen har ikke hatt medvirkning fra brukergruppene. 

4. Det har ikke vært reell medvirkning fra de ansatte.  Innspillene fra de ansatte har ikke blitt tatt tilbørlig 

hensyn til. Mange ansatte opplever at hele prosessen har vært et narrespill og «skinndemokrati». 



5. Det har ikke vært ivaretakelse av enkeltindivider i prosesssen. De ansatte har blitt påført store psykososiale 

belastninger.  

6. Det har ikke blitt lagt tilrette for å beholde kvalifisert personale.  Avdelingen har helt unødvendig mistet 

mange svært gode medarbeidere.  

7. Prosessen har hatt et ensidig økonomisk perspektiv.  Dette synliggjøres i ledelseskompetanse og i valg av 

konsulentbistand og det økonomiske fokuset i valg av løsninger. 

8. Omstillingen har vært styrt fra toppen, og ledelsen av omstillingen har ikke vært i tråd med prinsipper fra 

endringsledelse.  Omstillingen har vært preget av inkompetanse både med hensyn til faglige vurderinger og 

av manglende psykologisk hensyntagen til medarbeidere.  

9. Fokuset ser ut til å ha vært på å etablere enheter som ivaretar inntjening for BUPA framfor faglig kvalitet. 

10. Omstillingen har vært en dreining fra en helhetlig forståelse av pasientens situasjon.  Bort fra familie, sosiale, 

økonomiske og kulturelle forståelser, mot en sykdomsmodell der reparasjonstanken i behandling er 

rådende.  

11. Det har vært endringer i tilbudet som kunne medføre at pasienter risikerte å måtte avslutte behandling.  

Familiene fikk ikke melding om dette før meget seint i prosessen.  Dette medførte at flere familier ble svært 

engstelige for barnas behandling.   For mange ansatte ble dette et etisk problem, og selvsagt  lite i samsvar 

med god faglig jobbing. 

12. Det har ikke vært gjennomført konsekvensanalyse av omstillingene før endringen. 

13. Manglende evaluering. Fagorganisasjonene har etterlyst evaluering av omstillingen uten at dette har blitt 

imøtekommet. I en slik evaluering må det komme fram økonomiske kostnader ved omstillingen, herunder 

bruk av konsulenter.  Det bør fremkomme hvordan situasjonen er pr. i dag med hensyn til inntjening. 

Evalueringen bør også inneholde tall over hvor mange som har sluttet som en direkte følge av omstillingen, 

og det totale antallet som har sluttet de sistre 2 årene. En slik evaluering bør også inneholde selvkritiske 

vurderinger til selve prosessen. Hva som har vært bra og ikke bra i omstillingen?  

14. Det er åpenbart at enkelte pasienter ikke får det tilbudet de har fått før.  Det må klargjøres med kommunene 

at de må overta denne gruppen pasienter, og avklares om de er forberedt på det og har nødvendig 

kompetanse. 

 

Drammen 5. mars 2019   

 

                                                                                                                         

Pensjonert Familieterapeut i AFS BUPA 

Plasstillitsvalgt i AFS/ VVHF 

Lars R. Lund   Tlf 91397726                      larsrlund@gmail.com 

 

Kopi:  Ledelsen i BUPA, Ansatte og ulike media  

 

mailto:larsrlund@gmail.com


Kirsten Hørthe 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Kopi: 

Emne: 

Hei 

Harald Baardseth 
11. mars 2019 18:58 
Hege Taug Nilsen; Heidi Taksrud; Cathrine Kjekstad; Børre Hilden; Ragnhild 
Teigen; Einar Vik Andersen; Ragnhild Skjælaaen Vatn; Karen Marie Birkeland; 
Jorunn Finnsdottir; Inger Anne Helgeland Finholt; Terje Sandbo; Nils Jørgen 
Aagaard-Gjestvang; Elisabeth Nordskog; Lise Meldgaard; Joan Sigrun Nygard; 
Nina celilie Bache 
Bjørn Heimdal; Marit Steigre; Carl-Aksel Sveen; Jørgen Blom; Torun M.Valø 
Balchen; Truls Røer-Johansen; Vigdis Aino Raad; Inge Abel Gundersen; Anne 
Lene Friis Søhoel; Marlene Holm; Sissel Vælitalo Skaret; Jan Frode Skålevåg; 
Kirsten Hørthe 
Info om brev til styret vedrørende omstillingsprosessen . 

Sist uke ble det sendt et brev fra Lars R Lund til styret i Vestre Viken med kritikk av bla omstillingsprosessen i 
områdefunksjon siste år. 
Han har også tatt kontakt med NRK for et intervju. Saken vil trolig komme på Buskerudsendingen om kort tid. 

Lars har vært ansatt på AFS og medlem i FO gjennom mange år og har også vært seksjonstillitsvalgt noen år. Han har 
gått av med pensjon for kort tid siden. 

Jeg vil være helt t ydelig på at FO ikke har hatt noe med denne saken å gjøre. 
Jeg så et tidlig utkast til brevet for en tid tilbake og var da tydelig på dette ikke kan brukes og begrunnet dette 
overfor Lars. 

Når jeg sist onsdag fikk høre at Lars skulle til intervju på NRK (15 min seinere) og at han allerede hadde sendt et brev 
til styret tok jeg kontakt med Lars. Jeg fikk da info om at dette gjør han på eget initiativ. 

Jeg var tydelig overfor han om følgende; 
FO har bedt om evaluering av omstillingsprosessene i klinikken overfor klinikkledelsen. Dette har blitt 
positivt mottatt. Vi vil derfor ikke oppsummere prosessen ensidig i media eller overfor styret og tar 
derfor sterk avstand fra brevet. 
FO vil, så langt det lar seg gjøre, bestandig tilstrebe å være transparent og forutsigbar på alt vi foretar 
oss. Dette brevet bryter med denne praksisen. 
FO vil bruke Vestre Vikens kanaler for åta opp forhold vi er kritiske til før vi vurderer andre tiltak. Flere 
av forholdene som tas opp i brevet er ikke forsøkt løst i rette fora . 
Det er flere fakta feil i brevet og svært mange forhold er tatt opp og satt sammen på en lite ryddig måte. 
Samlet kan en for negativ beskrivelse av BUPAs behandlingstilbud utad i bla pressen kunne påvirke våre 
brukere og pårørende til ikke åta kontakt. Dette kan være alvorlig og bør unngås så langt det lar seg 
gjøre. 
Likevel er det flere forhold i brevet som FO kunne støttet /delvis støttet, men da ikke i denne formen 
eller i dette fora . 

Om det er noen som har spørsmål knyttet til saken er de velkommen til åta kontakt. 

Mvh 
Harald Baardseth 
Foretakstillitsvalgt 
Fellesorganisasjonen 
Tlf 41609846 

1 



PS. Brevet er sendt til styret og kan sikkert finnes på intranett, men jeg legger det ikke ved grunnet at FO ikke ønsker 
å ha noe befatning med saken. 
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Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
Vestre Viken HF 
Klinikk for psykisk helse og rus 

Ad varsel: Mislykket omstilling fører til betydelig svekkelse av fagmiljø i 
BUPA Vestre Viken HF. 

Vi viser til varsel tilsendt styret i Vestre Viken HF 05-03-2019, signert av avgått plasstillitsvalgt 
Lars R Lund. 

Både stab og seksjonsledergruppe erkjenner et omstillingsbehov i BUPA. 

Omstillingen det her siteres til, var av avdelingssjef forankret i stab, seksjonsledergruppen og 
drøftet med de tillitsvalgte. Etter vår vurdering var den i henhold til Omstillingsavtalen. 

Beslutninger om prosess og resultat av omstillingen ble gjort med støtte fra en samlet 
ledergruppe i BUPA. 

En samlet tverrfaglig sammensatt stab og seksjonsledergruppe i BUPA vil med dette ta avstand 
fra varselet innsendt av Lund, 

Asker 

18-03-2019 

Stab: 

Cathrine Kjekstad 
Sign. 

Sissel V Skaret 
Sign. 

Seksjonsledere: 

Jørgen Blom 
Sign. 

Torunn Balchen 
Sign. 

Vigdis A Raad 
Sign. 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Børre Hilden 
Sign. 

Bjørn Heimdal 
Sign. 

Inge A Gundersen 
Sign. 

Trine Nebell 
Sign. 

Telefon: 03525 
Org. Nr: 894.166.762 

Hege T Nilsen 
Sign. 

Marit Steigre 
Sign. 

Truls R-Johansen 
Sign. 

Marlene Holm 
Sign. 

Carl-Aksel Sveen 
Sign. 

Anne Lene F Søhoel 
Sign. 

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

Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 86017217986. IBAN: N093 8601 7217 986. SWIFT: DABAN022 
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Deres ref.: 

Buskerud 

Vestre Viken HF v/ adm. direktør 
Postboks 800 Saksbehandler: Anne-Lene Egeland Arnesen 

3004 DRAMMEN Direkte telefon: +4732235200 
Vir ref.: 19/2632·1 
Dato: 16.02.2019 

Anmodning om redegjørelse knyttet til beslutning om sommentenglng ved BUP 
Rlnøerike/ Ål 

Pasient- og brukerombudet er gfort kjent med at det I etterkant av administrerende direktørs 
budsjettskriv om ferleawtkllng I Vestre Viken, er truffet beslutning om A stenge BUP Ringerike/Ål 14 
uker sommeren 2019. 

Det står alle helseforetakene fritt til A innrette sin drift, og treffe de orpnlsatorlske beslutningene 
som er nødvendige for A Ivareta budsjettmessløe krav, herunder A pAse at driften er mest mulig 
effektiv og at det blir foretatt riktige og nødvendige prioriteringer. Dette er forhold Pasient- og 
brukerombudet verken kan eller skal ha meninger om, forutsatt at beslutningene som tas fortsatt 
sikrer forsvarllø spesialisert helsehjelp til pasientene som har et rettskrav pA dette. Når Jeg til tross 
for dette nA retter en formell henvendelse til helseforetaket ved administrerende direktør, er et fordi 
jeg er bekymret for om helsetjenesten tll barn og unge I denne delen av fylket er forsvarlig Ivaretatt 
og sikret gfennom hele Aret. 

Det følger av forskrift om ledelse og kvalltetsforbedrlng I helse- og omsorgstjenesten § 3 at den som 
har det overordnede ansvaret for virksomheten skal sørge for at det etableres og gJennomføres 
systematisk styring av virksomhetens aktiviteter I tråd med forskriften. Videre er et det krav I§ 8 pkt 
b, at det skal foretas en wrderlng av om oppgavene, tiltakene og planene er egnet til A etterleve krav 
I helse- og omsorgslovgivningen, Inkludert krav til faøllø forsvarlighet og systematisk arbeid for 
kvalitetsforbedring. I medhold av pasient- og brukerrettighetsloven§ 1-1 er lovens formll A sikre 
befolkningen Ilk tilgang på tjenester av god kvalitet. 

Pasient- og brukerombudet I Buskerud er gjennom årene kontaktet av foreldre til barn og unge som 
har rett til helsehjelp ved BUP. Innholdet I disse klagene er i hovedsak 

• lange ventetider på oppstart av behandling 
• Uten kontinuitet I helsehjelpen ved ferier og sykefravær 
• Pasientavtaler som brytes og utsettes 
• Ungdom som unndrar seg nødvendig helsehjelp fordi det stadig er brudd i den 

behandlingsrelasjonen som er opparbeidet. 
• Økt behov for mer Intensiv oppfølging I vanskelige llvssttuasjoner og ved krevende 

overganger som oppstart ved ny skole 
• For liten Informasjon og medvirkning ved utarbeidelse av behandlingsplaner 
• Manglende løpende evaluering for å sikre effekt av behandlingen og eventuell korrigering 

underveis I behandlingsforløpet. 

Pasient- 01 brukerombudet I Buskerud 
Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Tollbugata 51, 
Telefon +47 32 23 52 00 • buskerud@pasientogbrukerombudet.no • www.pasientogbrukerombudet.no 



I tillegg vises tll nylig vedtak i Pasientskadenemnda der Vestre Viken ble funnet erstatningspliktig 
etter mangelfull oppfølging av depresjon og selvmordsrfslko for en ung pasient. Nemnda viser her 
særlig til følgende: « Videre 1/Qr det Ikke tidsnok etablert et altematlvt opplegg for oppfølging av 
pasienten, eller noe overgangsregime til nytt behandlingstilbud». Det konkluderes med at pasientens 
selvmord mest sannsynlig ville vært awerget dersom avslutningen av behandlingen hadde vært 
planlagt og gjennomført slik at pasienten i mindre grad følte seg avvist og overlatt til seg selv. 
Pasient- og brukerombudet mener denne avgjørelsen peker på viktige vurderingstemaer som må 
gjennomgås og vektlegges før det tas en beslutning om I Innføre automatisk stopp i behandlingen i 4 
uker, eventuelt med tilbud om overføring tll annen seksjon ved BUP. 

Den helserettslige myndighetsalderen er 16 Ar. Det betyr at ungdom etterfylte 16 år I mange tilfeller 
kan samtykke til behandling ved BUP selv om foreldrene motsetter seg dette. For A kunne ivareta 
denne pasientrettigheten må helseforetaket være særlig oppmerksom på forhold som kan 
undergrave ungdommenes muligheter for helsehjelp, og legge særlig til rette for god tilgjengelighet 
og nærhet til helsehjelpen slik at ungdommene Ikke på røres kostnader eller rn,ter praktiske 
hindringer som lett kan resultere I at de takker nei til nødvendig helsehjelp. 

Avslutningsvis mener Jeg det på generelt grunnlag kav være uheldig signa I dersom helseforetaket 
velger å la budsjettmessfge forhold være avgførende for om et viktig behandllngstUbud tlf barn og 
unge skal sommerstenges eller Ikke. For hvert barn som Ikke fflr helsehjelp I tide, skapes det uhelse, 
og risiko for at ting blir verre over tid. Det er et klart styrlngsslgnal fra regjering og Helse- og 
omsorgsdepartementet at det skal satses særskilt pl barn og unges psykiske helse. Det er et 
overordnet helsepolitisk mål A gl alle barn og unge et tilgjengelig og llkeverdlø tjenestetilbud av høy 
faøllø kvalitet, uavhengta av sosial bakgrunn og hvor i landet det bor. Pollkllnlkkene (BUP) er 
hovedpilaren I det psykiske helsevernet for barn og unge. Tllgjengellgheten og kvaliteten på 
tjenestetilbudet ved poliklinikkene er derfor avgjørende for å sikre at barn og unge t.\r et 
tilfredsstillende tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Jeg er bekymret for om dette området prioriteres 
høyt nok dersom helseforetaket velger å stenge BUP Ringerike/Ål en hel måned inneværende år. 

Jeg viser også tll Pakkeforløp for utredning og behandling I psykisk helsevern, barn og unge som er 
gjeldende fra 01.01.19. Selv om dette Ikke gir pasientene direkte rettigheter utover pasient- og 
brukerrettlghetslovens bestemmelser, vil det stilles spørsmål ved forsvarligheten dersom 
forføpstldene settes til side som en styrt og planlagt del av virksomheten. 

På bakgrunn av dette ber jeg om en redegjørelse fra administrerende direktør knyttet tll de 
problemstllllngene jeg her har reist, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 8-5. 

Kopl av henvendelsen er sendt leder av Brukerutvalget I Vestre Viken. 

~~'~/~ 
Anne-Lene Egeland Arnesen 

pasient- og brukerombud 

Side 2 av 3 



0 
@® • VESTRE VIKEN 
• 

Dato: 27.02.2019 

Saksbehandler: Klrstm1 Hørthe 
Direkte telefon: 
Vir referanse: 
Deres referanse: 

Klinikk/avdeling: 

Vedrørende anmodning om redegførelse knyttet til beslutning om 
sommerstengning ved BUP Ringerike/ Ål 

Det vises til Deres brev datert 16.02.19, samt til tlfsamtale 25.02.19. 

Vestre Vaken er ni, pl helt ordinær måte, inne J siste fase med planlegging av sommerens 
ferieavvlldlng. Ferieavviklingen tar alltid utgangspunkt i hvilken bemanning som må være på 
plass i hver enkelt avdeling og seksjon for å sikre forsvarlig pasientbehandling. 

Pasientombudet stiller spørsmAI Imyttet til ferieavviklingen ved Ringerike SUP. Arbeidet med 
planlegging av ferie skjerf den enkelte avdeling I Klinikk psykisk helse og rus. 

Jeg ønsker innledningsvis.å.avkrefte at arbefdetmed alternativ modell for ferfeavvlkUng ved 
Ringerike SUP er et tiltakfor økonomisk Innsparing. Bakgrunnen for dette tiltaket er behov for å 
styrke tilbudet til pasienter vedl øke tilstedeværelsen av behandlere i høyaktivitetsperioder. 
Hensikten er videre å skape.større robusthet f poliklinikkene i sommerperioden, og på denne 
måten øke pasientsikkerheten. 

Organisering av ferieavviklingen ved Ringerike BUP legger selvsagt ogd, som resten av 
foretaket, til grunn wrderlnger av forsvarlig og sikker pasientbehandling. 
Videre tas det blånt annet utgangspunkt i aktivitet når bemanningsbehov skal beregnes. 
Planlagt ferieavvikling ved Rlngerflæ BUP tar utgangspunkt i at aktiviteten faller betraktelig i 
skoleferiene. Det er færre pasienter som kommer til behandling f skoleferiene enn resten av Aret. 
.Det ertderfor viktig at det ertilstrekkellg med medarbeidere på Jobb i de periodene hvor 
aktiviteten og etterspørs.el.en .ettei: behandling er stor, blant annet for I forhindre lang ventetid 

Det.kom)ner.til I.bli sa.ttav esrie dager for I ivareta pasientene fra Hallfngdal, hvor 
medarbeidere fra Ringerike BUP reiser til Ål Sjukestugu. 

Pasienter og pårøre~de skal sikres infonnasjon om endringene i de fire sommerukene. Dette vil 
olllfatte gjennomgang av oppmøtested, samt vurdering av alternativer sammen med pasient og 
pårørende. Hv.is.enkeltpaslenter og deres pårørende ikke ønsker A komme~ Asker BUP, vil 
ambulant team komme til pasientene. 

, Videre ,vil Jeder-:ved Ringerike. SUP vil være tilstede f beJe den aktuelle perioden og vll kunne 
omdisponere personell hvis nødvendig. 

Postadlesse: 
'v'estle Vlbn HF 
PostbablOO 
3004 Drammen 

Telefon; 03525 
°'1- Nr. 89U66.762 

E-postadresse:øostmot1ak@ffltQ!Ylken,no 
Webadw: www.yastreyftcl!ft.no 

Vir bank: Danske Bank, Kontonummer. 8601 7217916. IBAN: N093 86017217986. SWIFT: DA8ANOl2 
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I brevet vi har mottatt vises det også til en konkret hendelse som ikke vurderes som relevant for 
saken. Selvmordet det vises til omhandler en voksen person. Slik brevet er skrevet kan det lett 
oppfattes som dette er en pasient i barne- og ungdomspsykiatrien. 

J>osladrme: 
Vestre Viken HF 
Posdlab800 
3004Dmnmen 

Telefon: æ525 
Org. Nr: 894.166.762 

VAr banlc Danåe Banlr, kontonummer: 86017217986. IBAN: N093 86017217 986. SWln': DABAN022 
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Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Att: Administrerende direktør 

Deres ref.: 
Saksbehandler: 
Dlrelcte telefon: 
Vir ref.: 
Dato: 

Buskerud 

Anne-Lene Epland Arnesen 
+4732235200 
19/2632-6 
08.03.2019 

Vedrørende anmodning om redeglørelse knyttet tll beslutning om sommerstengnlnø ved 
BUP Ringerike/Ål 

Pasient- og brukerombudet viser tll brev fra Vestre Viken datert 27.02.19 som svar pl vår anmodning 

om redemørelse datert 16.02.19. VI ser også denne redegjørelsen i sammenheng med notat til 
Brukerutvalget i Vestre Viken datert 26.02.19 utarbeidet av avdelingssjef ved BUPA. 

Pasient- og brukerombudet er fornøyd med de redemørelsene som nå er gitt anglende nevnte 

beslutningen om sommerstengning ved BUP Ringerike/Ål. Det står helseforetaket fritt tll å 
organisere sin virksomhet og sine spesialisthelsetjenester slik de mener er hensiktsmessig og 

nødvendig, så lenge helsetjenestene er forsvarlige og det lovfestede "sørge for ansvaret" er Ivaretatt. 

Ombudet ser gjennom de skriftlige svarene at disse sidene ved saken er wrdert av foretaket. Jeg har 
derfor tlllltt tfl at Vestre Viken har fokus på at barn og unge i Buskerud får riktig 01 nødvendig 
helsehjelp når de har behov for dette, og at det leges til rette for brukermedvirkning, lnfonnasjon 

og øod tllBJengellghet. Saken er med dette avsluttet fra vir side. 

Det er Imidlertid viktig at helseforetaket Informerer pasienter og pårørende om at de har klagerett 
dersom de mener tilretteleggingen og helsehjelpen Ikke samsvarer med rett tit helsehjelp som er gitt 

ved wn:lerlng av henvisning, eller dersom ventetid eller kvaliteten pi tjenesten Ikke er slik de mener 
den bør være. Dersom vi blir kontaktet av pasienter eUer pårørende som ønsker vir bistand I sine 
saker, vil vi ta kontakt med helseforetaket på nytt. 

Med vennlig hils~ 

17 1A 114 ,Q('L,,,u c.' 
WeZ~; Egeland Arnesen 
pasient- og brukerombud 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud 
Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO • Besøksadresse: Tollbugata 51, 
Telefon +47 32 23 52 00 • buskerud@paslentogbrukerombudet.no • www.pasientogbrukerombudet.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. 
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Saksfremlegg  
 
Tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av 
akuttkirurgi i Drammen 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 15/2019 25.03.19 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar de beskrevne tiltak ved Kongsberg sykehus etter samling av akuttkirurgi i Drammen 
til orientering. 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. mars 2019  
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 22. mars 2019 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
  
   
    
  

 
  

mailto:postmottak@vestreviken.no
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Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

 
Vår bank: Danske Bank, Kontonummer: 8601 72 17986. IBAN: NO93 8601 7217 986. SWIFT: DABANO22. 
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Bakgrunn 
Akuttkirurgisk utredning og behandling for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen 
sykehus ble samlet ved kirurgisk avdeling i Drammen 01.06.12. I forbindelse med arbeidet med 
Utviklingsplan 2035 ble det utført en evaluering av den akuttkirurgiske samlingen. 
Evalueringsrapporten konkluderte med at alle data tydet på at de akuttkirurgiske pasientene 
har fått god og effektiv behandling etter samlingen. Pasientene har blitt behandlet ved et mer 
høyspesialisert sykehus med til flere spesialister. Den gjenværende pasientbehandlingen ved 
Kongsberg sykehus ble vurdert som god eller svært god. Men det ble påpekt at de 
kompenserende tiltak ved Kongsberg for å støtte de øvrige spesialiteter burde forbedres og 
videreutvikles. 
 
Styret behandlet evalueringsrapporten i styremøte 03.05.18, sak 24/2018 med følgende 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 etablere et prosjekt i Vestre Viken regi med involverte 
parter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten både fra Kongsberg og Drammen for 
vurdere hvilke forbedringstiltak man bør vurdere for å følge opp evalueringsrapportens 
anbefalinger. Prosjektet gjennomføres innen 01.11.2018. 
 
Saksutredning 
Prosjektet er gjennomført i henhold til pkt. 3 i styrets vedtak, men arbeidet er av ulike grunner 
blitt forsinket i forhold til tidsplan. Det ble etablert en styringsgruppe med deltakelse fra Vestre 
Vikens ledelse, Kongsberg kommune ved rådmann og foretakstillitsvalgte. Prosjektgruppen har 
bestått av deltakere fra Kongsberg og Drammen sykehus inklusive tillitsvalgte. Kongsberg 
kommune har vært representert med kommuneoverlegen og koordinerende lege ved Kongsberg 
kommunale legevakt. Brukerrepresentant og praksiskonsulent har også deltatt i 
prosjektgruppen. Gruppen leverte sin rapport «God samhandling Kongsberg – Drammen om 
pasienter med behov for skuttkirurgisk vurdering og behandling» 18.12.18. Styringsgruppen 
ferdigbehandlet denne 05.02.19. Prosjektrapporten er vedlagt. 
 
Prosjektgruppen har foreslått konkrete forbedringstiltak knyttet til kompetanse, 
kommunikasjonskanaler og rutiner. 
 
På bakgrunn av anbefalingene fra prosjektet har adm. direktør besluttet følgende tiltak: 
Kompetanse 
Det etableres en seksjonsoverlege med kompetanse i akutt- og mottaksmedisin i akuttmottaket 
ved Kongsberg sykehus. Akutt- og mottaksmedisin er en ny spesialitet opprettet i forbindelse 
med ny spesialistutdanning for leger som trådte i kraft 01.03.19. Spesialiteten bygger på 
indremedisin, men spesialist i akutt- og mottaksmedisin har en noe bredere kompetanse rettet 
mot arbeid i akuttmottak.  
 
Seksjonsoverlegen skal ha det medisinske systemansvaret for driften i akuttmottaket. 
Seksjonsoverlegen får ansvar for å konkretisere de anbefalte kompetansemål for de som 
arbeider i akuttmottaket. Det skal i arbeidet ses til læringsmålene knyttet til kirurgi i den nye 
spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin, og derav behov for aktiviteter for å oppnå disse 
målene.   Seksjonsoverlegefunksjonen opprettes så snart praktisk mulig. Kostnader dekkes ved 
omdisponering av midler i dette året, innarbeides i ordinær budsjettprosess fra 2020. 
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Simuleringstrening er i økende grad blitt tatt i bruk ved sykehusene i Vestre Viken, og har et 
ytterligere potensiale.  Det er ikke minst viktig å trene samarbeid i team i akuttsituasjoner. 
Kongsberg sykehus har for noen år siden etablert medisinsk mottaksteam for å ta imot alvorlig 
syke pasienter. Simuleringstrening har vært en viktig del i kompetanseoppbyggingen for teamet. 
Prosjektet anbefaler videreutvikling av simuleringstrening og bedre fasiliteter for slik trening. 
Videreutvikling av simuleringstrening bør være en del i den videre kompetanseutviklingen 
omtalt over. Når det gjelder bedrede fasiliteter for trening, må det utvikles over tid og 
innarbeides i budsjettprosesser.  
 
Kommunikasjon   
Samarbeidet mellom fagmiljøene ved Kongsberg sykehus og kirurgisk avdeling er godt. Men det 
kan ta tid å få opprettet direkte dialog. Det etableres derfor en direkte kommunikasjonslinje med 
mobiltelefon mellom medisinsk avdeling Kongsberg sykehus og vakthavende ved kirurgisk 
avdeling i Drammen. Denne er planlagt operativ i løpet av uke 12.  
 
Rutiner 
Pasienter med kirurgiske problemstillinger skal legges direkte inn ved kirurgisk avdeling i 
Drammen. Det ble utarbeidet interne retningslinjer for dette ved samlingen av akuttkirurgien i 
2012. Prosjektgruppen anbefaler at retningslinjene gjennomgås. Klinikkdirektør ved Kongsberg 
sykehus har derfor fått i oppdrag å etablere en arbeidsgruppe som utarbeider retningslinjer for 
innleggelse av pasienter i Kongsberg sykehus sitt opptaksområde. Arbeidsgruppen skal ha 
deltakere fra Kongsberg sykehus, Kongsberg legevakt og praksiskonsulentene. Bistand fra 
Drammen sykehus og prehospitale tjenester innhentes ved behov. Retningslinjene skal gjøres 
kjent for innleggende leger inklusive legevaktsleger, og vøre lett tilgjengelig på internettsidene 
til Vestre Viken. Arbeidet skal gjennomføres innen 01.06.19. 
 
 
Administrerende direktørs vurdering  
Den tidligere evalueringsrapporten konkluderte med at de akuttkirurgiske pasientene har fått 
god og effektiv behandling etter samlingen av akuttkirurgi i Drammen, og den gjenværende 
pasientbehandlingen ved Kongsberg sykehus ble vurdert som god eller svært god. Men det ble 
påpekt at de kompenserende tiltak ved Kongsberg for å støtte de øvrige spesialiteter burde 
forbedres og videreutvikles.  
 
Prosjektet som nå er gjennomført, har pekt på tiltak for å styrke pasientbehandlingen ved 
Kongsberg sykehus og samarbeidet med kirurgisk avdeling i Drammen. På bakgrunn av 
anbefalingene fra prosjektet har adm. direktør besluttet tiltakene som er beskrevet over, knyttet 
til kompetanseutvikling, kommunikasjon og rutiner. Adm. direktør vurderer at tiltakene 
ytterligere vil styrke pasientbehandlingen, og anbefaler styret å ta tiltakene til orientering.   
 
 

 
 
 

Vedlegg: 
 

1. Prosjektrapport: «God samhandling Kongsberg – Drammen om 
pasienter med behov for akuttkirurgisk vurdering og behandling 
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4.0  BESKRIVELSE AV PROSJEKTET  

Innledning 
All akuttkirurgisk behandling for befolkningen i opptaksområdene for Kongsberg og 
Drammen sykehus ble samlet ved kirurgisk avdeling i Drammen fra 1. juni 2012. I 2017 ble 
det gjennomført en evaluering av denne samlingen. Evalueringsrapporten konkluderte 
med at alle data tyder på at de akuttkirurgiske pasientene har fått god og effektiv 
behandling. Kvalitet og pasientsikkerhet ved de to sykehusene ble vurdert som 
tilfredsstillende, bedømt ut fra nasjonale kvalitetsindikatorer. Det ble ikke funnet noen 
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. Det ble konkludert med at løsningen med samling av 
akuttkirurgien i Drammen bør videreføres.  

Evalueringsrapporten fra 2017 påpeker i tillegg at det forutsetter et tettere samarbeid enn 
det som synes å forekomme mellom sykehusene i dag. 

Det påpekes også i prosjektets sammendrag og anbefalinger at man savner tilstedeværelse 
fra kirurg ved enkelte pasienter. Det er i noe begrenset grad kompensert med akutt-team 
og noen interne nye rutiner på KS, men fortsatt bør de kompenserende tiltak for bortfall av 
tilstedeværende kirurg styrkes. Dette fremkommer også i den siste risikovurderingen. 

Styret i Vestre Viken behandlet evalueringsrapporten i møte 3. mai 2018, sak 24/2018 med 
følgende 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 etablere et prosjekt i Vestre Viken regi med 

involverte parter fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten både fra 
Kongsberg og Drammen for vurdere hvilke forbedringstiltak man bør vurdere for å 
følge opp evalueringsrapportens anbefalinger. Prosjektet gjennomføres innen 01.11.18 

Dette prosjektet ble etablert for å gjennomføre punkt 3 i styrets vedtak. 
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Hensikt og mål 
Med utgangpunkt i evalueringsrapporten har prosjektets hensikt vært å gjennomgå dagens 
samhandling omkring pasienter med behov for akuttkirurgisk vurdering/behandling 
mellom primærhelsetjenesten, Kongsberg sykehus og Drammen sykehus, og foreslå 
forbedringer. Herunder kompenserende tiltak for styrking av akuttfunksjonen ved 
Kongsberg sykehus.  

Som ledd i arbeidet er følgende vurdert: 
 Rutiner for innleggelse fra primærhelsetjenesten i opptaksområdet for Kongsberg 

sykehus til kirurgisk avdeling Drammen for akuttkirurgiske pasienter. 
 Samhandling mellom avdelingene ved Kongsberg sykehus og Kirurgisk avdeling 

Drammen sykehus, herunder: 
- samhandling på systemnivå for å sikre gode rutiner/prosedyrer 
- prosedyrer for kontakt om enkeltpasienter med mulig kirurgisk lidelse  

 Nødvendig kompetanse for vakthavende leger ved Kongsberg sykehus, jfr, over om 
kompenserende tiltak 

 Rutiner for prehospitale tjenester knyttet til kirurgiske pasienter i opptaksområdet 
for Kongsberg sykehus 
 

Forutsetninger 
Forutsetning for arbeidet har vært at dagens organisering med samling av akuttkirurgi for 
opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen videreføres, slik styret 
for Vestre Viken har vedtatt i sak 24/2018. 

 
Resultatmål  
Prosjektet har hatt følgende resultatmål: 

 Sikre gode rutiner og prosedyrer for innleggelse av pasienter ved kirurgisk avdeling 
i Drammen for pasienter fra Kongsberg sykehus sitt opptaksområde 

 Sikre rutiner og kommunikasjonskanaler som muliggjør effektiv samhandling 
mellom Kongsberg sykehus og kirurgisk avdeling, Drammen sykehus 

 Sikre nødvendig kompetanse for vakthavende leger ved Kongsberg sykehus 
 
Effektmål  
Prosjektet har hatt følgende effektmål:  
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 Effektiv og god behandling av pasienter med behov for akuttkirurgisk vurdering og 
behandling fra opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus.  

 
5.0 GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET 

Prosjektgruppen har hatt 2 møter, ledet av prosjektleder.  

5.1 Tidligere rapporter og utredninger 

Prosjektgruppen har gjennomgått de mest sentrale planene og utredningene på området 
som er gjennomført de siste årene. Viser til følgende dokumenter: 

«Evaluering av samling av akuttkirurgi for opptaksområdene for Kongsberg og 
Drammen sykehus i Drammen – prosjektrapport» 

«Styresak Vestre Viken 24/2018: Evaluering av samling av akuttkirurgi for 
opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus i Drammen» 

 
6.0  PROSJEKTGRUPPENS ANBEFALINGER 

Prosjektgruppen har vurdert hvilke tiltak som kan styrke samhandlingen mellom 
kommunehelsetjenesten, Kongsberg sykehus og Drammen sykehus når det gjelder de 
akuttkirurgiske pasienter i opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus. 
Tiltakene som anbefales er ment å sikre gode rutiner og prosedyrer for innleggelse av 
akuttkirurgiske pasienter, gode kanaler og rutiner for kommunikasjon og nødvendig 
kompetanse for vakthavende leger ved Kongsberg sykehus. Tiltakene samsvarer med 
mandatets forutsetninger om videreføring av dagens organisering med samling av 
akuttkirurgi, for opptaksområdene for Kongsberg og Drammen sykehus, i Drammen.   

Prosjektgruppen foreslår konkrete forbedringstiltak knyttet til: 

 Kompetanse 

 Kommunikasjonskanaler 

  Rutiner og prosedyrer 
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Utredningsområdene tilsvarer hovedsakelig resultatmålene i mandatet.  

6.1 Kompetanse 

I henhold til Nasjonal helse- og sykehusplan er KS et akuttsykehus. ”Akuttsykehus skal ha 
akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for 
kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser”.  

For å kunne gjøre nødvendige vurdering og stabilisering ved akutt kirurgiske forløp ved 
akuttsykehus uten generell kirurgi i vakt, trenger man samlet i vaktsjiktene ved sykehuset, 
kompetanse tilsvarende AMM del-3 (Akutt- og mottaksmedisin) utover den som naturlig 
ligger i spesialistvakter i indremedisin og anestesi. Et spesielt forhold ved Kongsberg 
sykehus er at man har døgnkontinuerlig vakt i det største kirurgiske faget (ortopedi) 
vedrørende ø-hjelp. 

Evalueringsrapporten støtter at det er behov for flere kompenserende tiltak ved KS for å 
ivareta nettopp denne beredskapen. Kompetanse for å ivareta krav om «kirurgisk 
vurdering og stabilisering» må ivaretas av de vaktlinjene som er på KS i dag. Det innebærer 
at man må heve og kvalitetssikre kompetansen på de legene som allerede har vakt ved KS. 
Dette må løses i samarbeid/nettverk med andre sykehus, og i særdeleshet DS, men det 
anses viktig at hovedansvaret for å ivareta dette plasseres ved KS.   

Gruppen har diskutert ulike kompetansehevende tiltak og anbefaler følgende:  

6.1.1 Økt medisinskfaglig lege- og sykepleiekompetanse ved akuttmottak KS – 
styrking av akutt- og mottaksmedisin 

KS har i dag døgnkontinuerlig akuttfunksjon innen indremedisin, ortopedi og 
føde/gynekologi. Fra mars-19 vil vi i Norge ha en ny indremedisinsk 
hovedspesialitet i Akutt- og Mottaksmedisin (AMM). Spesialister i AMM har 
basiskompetanse innenfor generell indremedisin, på lik linje med andre 
indremedisinske spesialiteter. Men spesialister i AMM har i tillegg 
spesialkompetanse innenfor akutt vurdering og stabilisering av alle pasienter i et 
akuttmottak, inklusive innenfor kirurgiske problemstillinger. Medisinsk avdeling KS 
har per i dag en overlege som kommer til å få godkjenning som norsk spesialist i 
AMM i mars 19.  
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Spesialiteten AMM i indremedisinsk avdeling bør styrkes slik at den kan være 
basisen i kompetanseutvikling av leger og sykepleiere i akuttmottaket på KS, slik at 
man kan sikre oppfyllelse av kravet til et akuttsykehus i nasjonal sykehusplan. 
Sykepleiere er sentrale i teamet som møter pasientene i akuttmottaket. For å sikre 
sykepleiefaglig kompetanse anbefaler man sertifisering og videreutdanning av 
sykepleiere i samarbeid med Universitetet i Sør Norge (USN). 

6.1.2  Kompetanseplaner og funksjonsbeskrivelser 

Kompetanseplaner og funksjonsbeskrivelser for vakthavende leger ved KS skal 
revideres.  

Fokus for revideringen skal være hvilke prosedyrer og ferdigheter de enkelte 
vaktlinjene skal ivareta for å kompensere for fravær av tilstedeværelse av kirurg på 
vakt.  

Kompetanseplanene skal peke på konkrete og forpliktende læringsaktiviteter som 
skal gjennomføres for de enkelte leger. Herunder skal man vurdere behov for 
ytterligere obligatorisk sertifisering som for eksempel ATLS.   

6.1.3 Videreutvikling av medisinsk mottaksteam og opprettelse av et 
kompetansesenter for simulering 

Medisinsk mottaksteam skal videreutvikles slik at det i enda større grad kan ivareta 
de pasientene denne rapporten omhandler. Målet må være at dette teamet i 
fellesskap innehar så høy kompetanse at man ivaretar «beredskap for kirurgisk 
vurdering og stabilisering» som angitt i sykehusplanen. Bruk av simulering har vært 
en suksessfaktor vedrørende etableringen av det medisinske mottaksteamet, og 
man har bygget opp en kompetanse miljø på Kongsberg Sykehus vedrørende 
simulering.  

For å styrke den medisinskfaglige lege- og sykepleiekompetansen ved 
akuttmottaket anbefales at det etableres en mer fast ordning for simulering i egnede 
lokaler og med tilstrekkelig utstyr, samt en ressurs til koordinering slik at KS har et 
eget simuleringssenter. 
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Det er behov for egnede lokaler og avsatte personalresurser for å videreutvikle 
medisinsk mottaksteam ved bruk av simulering.  

Man er enstemmige i prosjektgruppen at simulering har en stor uutnyttet potensiale 
i Vestre Viken innenfor flere områder, og tilråder at det blir opprettet et 
kompetansesenter for simulering som felles resurs for hele foretaket, lokalisert på 
Kongsberg Sykehus. Dette kan etableres i tett samarbeid med Universitetet sør 
Norge og teknologimiljøet i industrien på Kongsberg. 

 
 
6.2 Kommunikasjonskanaler 

Direkte dialog mellom KS og DS oppleves i dag som utfordrende, og en av anbefalingene fra 
rapporten etter flyttingen av kirurgien var at det bør bli bedre kommunikasjons-modaliteter 

mellom sykehusene. 

Det etableres en linje for direkte kommunikasjon med bruk av mobiltelefon mellom leger 
på kirurgisk avdeling DS og medisinsk avdeling KS. 
Dette skal være et kommunikasjonsverktøy for vakthavende leger ved KS, der man 
etterstreber kommunikasjon på «samme nivå».  
Det er også ønskelig fra KS sin side at det tilrettelegges for telemedisinsk kommunikasjon. 
Dette er noe man mellom DS og KS har god erfaring med fra nyfødtmedisin. Men, man ser 
at det kreves andre type løsninger som er tilpasset arbeidshverdagen til de vakthavende 
legene ved kirurgisk avdeling DS, for at det skal kunne gi en merverdi i denne 
sammenhengen. 

6.3  Rutiner ved akuttkirurgiske problemstillinger (bløtvevskirurgi) 
  
Kirurgisk avdeling ved Drammen sykehus har ansvar for akuttkirurgiske problemstillinger, 
inkludert pasienter med mistanke om akutt abdomen, i nedslagsfeltet til Kongsberg og 
Drammen sykehus. Vurdering av tilstanden kan gjøres ved interkollegial kontakt eller 
fremstilling i Drammen.  
Det er henvisende lege (lege i primærhelsetjenesten eller lege ved KS) som beslutter om 
pasienten er i behov av vurdering/innleggelse ved kirurgisk avdeling i Drammen.  
Regler for legestøtte i forbindelse ved overføringer av pasienter mellom sykehusene bør 
gjennomgås og justeres. 
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Det anbefales at VVHF publiserer en retningslinje for hvilket sykehus i VVHF ø-hjelp 
pasienter med ulike kliniske problemstillinger skal innlegges. Retningslinjen blir 
tilgjengelig via internettsidene i egen link til e-håndbok.  
 
 

6.4 Ressursbehov for å gjennomføre de kompenserende tiltakene 

6.1.1  

Økt medisinskfaglig lege- og 

sykepleiekompetanse ved akuttmottak 

KS – styrking av akutt- og 

mottaksmedisin 

Styrkning av akuttmottaket på KS, med 
seksjonsoverlege i akuttmottaket med spesialiteten 
AMM. 

Støtte for sykepleiere som tar master i avansert 
klinisk sykepleie med fordypning i akuttsykepleie. 

6.1.2  

Kompetanseplaner og 

funksjonsbeskrivelser 

Estimert 100 h til utarbeidelse av planer. 10-20 h 
per år per lege i vakt. 

Planene skal være ferdig revidert og godkjent av 
respektive avdelingsoverleger ved KS innen 
31.03.19 

6.1.3  

Videreutvikling av medisinsk 

mottaksteam og opprettelse av et 

kompetansesenter for simulering 

Styrke dagens simuleringsaktivitet ved KS, ved 
etablering av et eget senter som kan utvikles til å bli 
et kompetansesenter for simulering, Vestre Viken, 
lokalisert på KS. 

 

6.2  

Kommunikasjonskanaler 

Mobiltelefon, eventuell fremtidig telemedisinsk 
løsning. 

6.3   

Rutiner ved akuttkirurgiske 
problemstillinger (bløtvevskirurgi) 

 
VVHF nedsetter en arbeidsgruppe som utarbeider en 
retningslinje for hvilket sykehus i VVHF ø-hjelp 
pasienter med ulike kliniske problemstillinger skal 
innlegges. Anbefales ferdigstilt innen 31.03.19 
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7.0  VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

Det gjenstår ingen leveranser fra bestillingen, jfr. resultatmålene. Prosjektgruppen har 
gjennomgått dagens samhandling om pasienter med behov for akuttkirurgisk 
vurdering/behandling mellom primærhelsetjenesten, Kongsberg sykehus og Drammen 
sykehus, og har kommet med forslag til forbedringstiltak. Herunder forslag til 
kompenserende tiltak for å styrke akuttfunksjonen ved Kongsberg sykehus.  

 

8.0 ERFARINGER FRA PROSJEKTET 

Gruppen har jobbet strukturert og målrettet. Det har vært et meget godt engasjement fra 
alle deltagere og medlemmene har vist vilje til å finne løsninger gjennom hele prosessen. 
Arbeidsklimaet har vært godt, med vekt på informasjonsdeling gjennom en transparent 
prosess. Gruppen oppnådde konsensus i forhold til innholdet i rapporten. 

VEDLEGG 

 



 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

Telefon: 03525 
Org.nr: 894.166.762 

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

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

 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
Orienteringer 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte i Vestre Viken 16/2019 25.03. 2019 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 18. mars 2019 
 
 

Lisbeth Sommervoll 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 18.03. 2018 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
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Bakgrunn  
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
 
 
Saksutredning  

1. Foreløpig styreprotokoll fra HSØ 14. mars, 1. mars 
Viser til vedlegg 1 og 2 
 
2. Brukerutvalg 12. mars 

Viser til vedlegg 3 
 

3. Styrets arbeid 2019 pr mars 
Viser til vedlegg 5 

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

1. Foreløpig styreprotokoll fra HSØ 14. mars 
2. Foreløpig styreprotokoll fra HSØ 1. mars 
3. Brukerutvalg 12. mars 
4. Styrets arbeid 2019 pr mars 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Telefonmøte 

Dato: Ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 

Tidspunkt: Kl 16:00-16:30 
 
Følgende styremedlemmer møtte: 
    
Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Kirsten Brubakk    
Christian Grimsgaard    
Bushra Ishaq  Forfall  
Vibeke Limi  Forfall  
Einar Lunde    
Geir Nilsen    
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland  Forfall Vara: Irene Kronkvist 

 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Rune Kløvtveit   Forfall 
Nina Roland    

 
 
Fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Eierdirektør Tore Robertsen 
Økonomidirektør Hanne Gaaserød og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

010-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 
Styrets enstemmige 
 

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

011-2019 Fullmakt til anskaffelse av arealer for Oslo universitetssykehus 
HF ved ny storbylegevakt i Oslo gjennom en finansiell leieavtale 

 
Oppsummering 
Det er ønskelig å videreføre dagens samarbeid om skadelegevakt mellom Oslo 
kommune og Oslo universitetssykehus HF. Dagens lokaler i Storgata 40 er trange og 
utdaterte, og det skal derfor bygges lokaler for en ny storbylegevakt lokalisert på Aker 
sykehus. Oslo kommune ved Omsorgsbygg KF skal være byggherre, og Oslo 
universitetssykehus HF ønsker å leie ca 60 % av nybygget. 
 
Det vises til styresak 078-2018 hvor styret godkjente at finansieringen kan baseres på 
en leieavtale hvor kostnaden deles mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo 
kommune ved Omsorgsbygg KF.  
 
Denne saken inneholder en beskrivelse av hvordan Oslo universitetssykehus HF og 
Helse Sør-Øst RHF skal sikre kostnadskontroll og styring med prosjektet, slik styret ba 
om ved forrige behandling. 
 
 
Kommentarer i møtet 
Styret ønsket en presisering i vedtakspunkt 4 om at medlemmene av eierstyringsgruppen 
fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har endelig 
beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo universitetssykehus HF skal 
benytte. Videre ønsket styret et tillegg i vedtakspunkt 5 om Oslo universitetssykehus 
HFs rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og tilsvarende 
restlånet etter 10 og 15 år. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret godkjenner at Oslo universitetssykehus HF inngår en avtale med Oslo 
kommune om leie av arealer ved ny storbylegevakt på Aker hvorav 
kapitalelementet forutsettes å utgjøre i størrelsesorden 60% av inntil 2,981 
milliarder kroner (september 2017-kroner, P50-estimat), og at fremtidig 
leiebeløp beregnes etter faktiske investeringskostnader og driftskostnader. 
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2. Styret forutsetter at prosjektet får en styringsramme som tilsvarer P50-
estimat, og at denne fastsettes endelig etter fullført forprosjekt med 
gjennomført kvalitetssikring (KS2). Ved endringer i investeringskalkylen 
utover nivået i punkt 1, ber styret om at saken legges frem til ny behandling før 
beslutning om gjennomføring. 
 

3. Styret legger til grunn prinsippene for beregning av kapitalelementet i leien 
som fremgår av saken og konstaterer at framtidige avtaleinngåelse ved Oslo 
universitetssykehus HF vil bli å klassifisere som en finansielle leieavtale.  
 

4. Styret understreker at Oslo universitetssykehus HF må ha styringsrett og 
sikkerhet for at styringsrammen overholdes, slik som redegjort for i Oslo 
universitetssykehus HFs styresak 6/2019. Medlemmene av 
eierstyringsgruppen fra Oslo universitetssykehus HF og Helse Sør-Øst RHF har 
endelig beslutningsmyndighet for endringer i arealer som Oslo 
universitetssykehus HF skal benytte. 
 

5. Styret viser til at det er fremforhandlet en avtale hvor Oslo universitetssykehus 
HF gis rett til å kjøpe seksjon til kostpris når prosjektet er ferdigstilt og 
tilsvarende restlånet etter 10 og 15 år. Styret forutsetter videre at avtalen gir 
mulighet for at Oslo universitetssykehus HF kan overta sin del av bygget etter 
40 år.  
 

6. Styret anmoder om at foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF godkjenner at 
anskaffelsen av arealer for Oslo universitetssykehus HF ved ny storbylegevakt 
på Aker finansieres ved inngåelse av en finansiell leieavtale.  

 
 
 
Møtet hevet kl 16:30  
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Hamar, 1. mars 2019 
 
 
 

   

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 
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Møteprotokoll 

 
 

Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 

Dato: 14. mars 2019 

Tidspunkt: Kl 09:00-16:00 

 

Følgende styremedlemmer møtte: 

    

Svein Ingvar Gjedrem Styreleder   

Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   

Kirsten Brubakk    

Christian Grimsgaard   Til kl 14:30 

Bushra Ishaq    

Vibeke Limi    

Einar Lunde    

Geir Nilsen    

Sigrun E. Vågeng   Fra kl 11:00 

Svein Øverland Fratrådt sitt arbeidsforhold i Helse Sør-Øst fra 01.03.19 
Vara: Irene Kronkvist 

 

Fra brukerutvalget møtte: 

    

Rune Kløvtveit   Forfall 

Nina Roland    

 
 

Fra administrasjonen deltok: 

 

Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 

Eierdirektør Tore Robertsen 

Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Jan Frich, økonomidirektør 
Hanne Gaaserød, direktør personal og kompetanseutvikling Svein Tore Valsø og 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande  
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Saker som ble behandlet: 

 
 

012-2019 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Styrets enstemmige 

 

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

013-2019 Godkjenning av protokoller fra styremøte 31. januar og 
ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 

 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Protokoller fra styremøte 31. januar 2019 og ekstraordinært styremøte 1. mars 2019 
godkjennes. 
 
 
 

014-2019 Virksomhetsrapport per januar 2019 

 

Oppsummering 

Rapporten viser status for virksomheten per januar 2019, men er beheftet med noe usikkerhet 
som i hovedsak skyldes: 

 Noe usikkerhet knyttet til regelsett for klassifisering av pasientbehandling («grouper») 
for 2019. For noen foretak betyr det at konsekvenser av omfordelingseffekter ikke er 
ferdig analysert.  

 Det arbeides parallelt med rapportering for januar 2019 og kvalitetssikring av tall for 
2018 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet. Dette kan medføre noe redusert 
kvalitetssikring av tallene for januar.  

 

Kommentarer i møtet 

 
Styret viser til positive trekk i den økonomiske utviklingen og gjentok tidligere forventninger om 
forsterket innsats når det gjelder forbedringer innen arbeidet med ventetider, pakkeforløp og 
prioriteringsregelen. Ansattes arbeidsbelastning er fortsatt en utfordring og må følges opp i 
dialogen med ledelsen i helseforetakene. 
 

Styrets enstemmige 

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

015-2019 Årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF 

 

Oppsummering 

Helseforetaksloven § 34 Årlig melding om virksomheten mv. i regionalt helseforetak, pålegger 
regionale helseforetak å utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som 
forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale 
helseforetaket eier. 
 
Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF § 15 Melding til departementet fastslår at styret innen den 15. 
mars hvert år skal sende en melding til departementet som omfatter styrets plandokument for 
virksomheten og styrets rapport for foregående år.  
 
Årlig melding 2018 behandles av Helse- og omsorgsdepartementet i foretaksmøte innen 
utgangen av juni 2019. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret pekte på at det i den fremlagte risikovurderingen var noen uklarheter om hva som er 
«iboende risiko» og «restrisiko», samt om risikovurderingen er status før eller etter tiltak. Dette 
må tydeliggjøres ved neste risikovurdering som fremlegges for styret.  
Styret viste til at tiltakene der måloppnåelsen ikke er god nok, bør beskrives tydeligere. 
 
Styret viser til at omtalen av oppfølgingen bør på enkelte områder være mer konkret. Å ha fokus 
på er ikke tilstrekkelig beskrivelse av oppfølgingen. Styret er samlet sett fornøyd med den 
språklige fremstillingen i årlig melding 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. På grunnlag av samlet rapportering for 2018 anser styret for Helse Sør-Øst RHF at: 

 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og 
opplæring av pasienter og pårørende har vært søkt ivaretatt i tråd med de føringer 
eier har gitt i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller. 

 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2018 er fulgt opp. Styret er tilfreds 
med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen enkelte områder ikke er 
god nok og at det må arbeides aktivt for en bedring. 

 
2. På bakgrunn av innspill fra styret gis administrerende direktør fullmakt til å sluttføre årlig 

melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF. 
 
3. Årlig melding 2018 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
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016-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-2023. Planforutsetninger 

 

Oppsummering 

Styret inviteres med denne saken til å legge føringer for helseforetakenes arbeid med 
økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023. I saken gis det forslag til føringer for 
aktivitetsutvikling og prioriteringer innen det medisinske- og helsefaglige området. Det 
angis i tillegg planforutsetninger knyttet til bemanning og kompetanse i helseforetakene, 
samt krav til medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygningsmasse.  
 
På grunnlag av føringene i saken skal helseforetakene utarbeide egne innspill til 
økonomisk langtidsplan for perioden 2020-2023 innen de økonomiske 
planleggingsrammene som også fremgår av saken. Helseforetakenes økonomiske 
langtidsplaner vil være innspill til den regionale økonomiske langtidsplanen. Det er et 
krav at innspillene styrebehandles i helseforetakene. Økonomisk langtidsplan 2020-
2023 for Helse Sør-Øst vil bli forelagt styret 20. juni 2019. 
 
Referansesakene til denne saken er i første rekke sak 052-2018 Økonomisk langtidsplan 
2019-2022 og sak 102-2018 Budsjett 2019- Fordeling av midler til drift og investeringer. 
 
I tillegg legger Regional utviklingsplan 2035, jf. styresak 114-2018, viktige premisser for 
de planforutsetningene som omtales i denne saken. 
 

Kommentarer i møtet 

Styret viste til at den nye modellen for vedlikehold ikke må bli unødvendig byråkratisk. Aktuelle 
føringer for utforming av modellen ble diskutert. Styret kommenterte også forhold ved den 
nasjonale inntektsmodellen, den regionale modellen og inntektsfordelingen i Oslo 
sykehusområde. Det ble vist til at man kommer tilbake til dette i styresaken i juni 2019. Videre 
var styret opptatt av hvordan det regionale helseforetaket legger til rette for arbeidet med 
strategisk kompetanseutvikling.  
Innen IKT-området må det prioriteres tydelig, og prosjektene skal så langt det er mulig 
reduseres i omfang og kompleksitet for å redusere risiko. Styret vektlegger samtidig at regionale 
løsninger skal være førende.  
Aktivitetsveksten skal være basert på prioriteringer av områder hvor det er behov for vekst, og 
arbeidet med å fase ut metoder med liten dokumentert effekt skal samtidig vektlegges.  
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
1. Helseforetakene skal i sine økonomiske langtidsplaner for perioden 2020-2023 legge til 

grunn følgende planforutsetninger: 

 De fem prioriterte satsingsområdene i regional utviklingsplan er førende for 
økonomisk langtidsplan 

o Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring 
o Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester 
o Redusere uønsket variasjon 
o Mer tid til pasientrettet arbeid 
o Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste 
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 Samlet vekst i pasientbehandlingen skal være om lag 2 % fra 2019 til 2020, veksten i 

ISF-finansiert pasientbehandling skal være om lag 6 % i planperioden, og veksten 

innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal hver for seg 

være høyere enn for somatikk. 

 Tilgjengelighet til tjenesten skal bedres, målsetninger om utvikling i ventetider per 

tjenesteområde og for pakkeforløpene skal nås. 

 Arbeidet med å reduseres bruk av bredspektrede antibiotika skal prioriteres særskilt. 

 Helseforetakene må følge opp «ForBedring»-undersøkelsen og tiltak for å bedre 
pasientsikkerhet og arbeidsmiljø. 

 Det skal gjennomføres egne analyser av bemanningsbehov innen aktuelle fagområder 

med bakgrunn i egne utviklingsplaner. Analysene skal følges opp av tiltak som sørger 

for at utdanning og kompetanse er i samsvar med helseforetakenes behov.  

 Helseforetakene skal benytte egne kartlegginger av status og behov for 
medisinskteknisk utstyr til å foreta prioriteringer og innarbeide anskaffelsesplaner 
for medisinskteknisk utstyr.  

 Helseforetakene må sette av midler til både løpende og ekstraordinært vedlikehold. I 
gjennomsnitt over tid bør det løpende vedlikeholdet utgjøre cirka 250 kr/kvm per år 
for hele bygningsmassen.  

 
2. Helseforetakenes økonomiske langtidsplaner skal baseres på realistiske forutsetninger om 

kostnads- og inntektsutvikling, og tiltak for å oppnå det planlagte resultatet skal i størst 
mulig grad beskrives og tallfestes. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med de ansatte 
og deres organisasjoner. 
 

3. Som en planforutsetning legger styret til grunn at allerede prioriterte investeringsprosjekter 
videreføres. Ved store nybyggprosjekter påpeker styret viktigheten av grundig, involverende 
og forpliktende arbeid med gevinstplaner og konkretisering av tiltak for tilpasning av 
kostnadsnivået i forkant av innflytting. 

 
4. Styret tar til etterretning at det planlegges et høyt investeringsnivå innenfor IKT og 

teknologi i planperioden og forutsetter at det gjøres prioriteringer i den samlede porteføljen 
som sørger for akseptabelt risikonivå, samtidig som helseforetakene får tid til gradvis 
tilpasning til kostnadsnivået.  

 
Stemmeforklaring fra styremedlem Grimsgaard: 
Det vises til Akademikernes innspill til drøftingsprotokollen i sak 16-2019 Økonomisk langtidsplan 2020-
2023. Planforutsetninger 

 
 

017-2019 Forprosjektrapport for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF 

 

Oppsummering 

Med denne saken legges forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 
frem for behandling i styret.  
 
Basert på den løpende oppfølgingen av prosjektet gjennom prosjektstyret, foreliggende 
forprosjektrapport og prosjektstyrets vedtak av 14.  januar 2019, samt vedtak i styret i Vestre 
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Viken HF 21. januar 2019, er det gjort et grundig arbeid i forprosjektfasen som legger et godt 
grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.  
  
Prosjektrapporten dekker de oppgaver og krav som ligger til en forprosjektfase, gitt av veileder 
for tidligfaseplanlegging og mandat for prosjektstyret gitt av Helse Sør-Øst RHF. 
  
Prosjekteringen har vært gjennomført med samhandling fra ansatte og brukere i Vestre Viken 
HF, med oppfølging av de krav om optimalisering og kostnadskutt som ble forutsatt i styresak 
006-2017.  
 
 

Kommentarer i møtet 

Styret endret forslag til vedtak i punkt 3 a) og b). I tillegg er det ønskelig at det fremlegges en 
egen sak i styret av det arbeidet Vestre Viken forutsettes å gjennomføre. 
Styret konstaterte at prosjektet medfører et høyt effektiviseringskrav.  
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner forprosjektrapporten for nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, 

og ber om at den legges til grunn for den videre gjennomføringen av prosjektet. 
 

2. Prosjektet skal gjennomføres innenfor et økonomisk styringsmål (P50) på 9,249 
milliarder kroner (prisnivå desember 2017).  I tillegg kommer investeringer i ikke- 
byggnær IKT med 717 millioner kroner og kostnader forbundet med tomteerverv. Styret 
legger til grunn at Vestre Viken HF bidrar med tilstrekkelig egenfinansiering fra salg av 
eiendom og egne oppsparte midler fra positive resultater før innflytting, på minimum 
1,5 milliarder kroner.  
 

3. Styret konstaterer at det nye sykehuset ikke er økonomisk bærekraftig på prosjektnivå, 
men er avhengig av effektiviseringstiltak i hele Vestre Viken HF for å kunne 
gjennomføres. Videre konstateres det at Vestre Viken HFs arbeid med 
gevinstrealiseringsplaner ikke har kommet så langt som det er ønskelig for et 
forprosjekt. På denne bakgrunn forutsetter styret at: 
 

a) Vestre Viken HF oppretter et organisasjonsutviklingsprosjekt og gjennom dette 
forbereder organisasjonen på endring, tilpasser arbeidsprosesser og oppnår 
positive resultater i forkant av innflytting slik at de økonomiske forutsetningene 
for utbyggingen innfris.  

b) Vestre Viken HF utarbeider en detaljert gevinstrealiseringsplan og konkrete tiltak 
for å oppnå den nødvendige økonomiske utviklingen samtidig som kvaliteten i 
pasientbehandlingen opprettholdes. Planen skal inkludere 
bemanningsutviklingen i årene frem til ferdigstillelse av bygget.  

c) Styret ber om at det fremlegges en egen sak med resultatet av arbeidet under 
punkt 3 a) og b). 

 
Helse Sør-Øst RHF vil etablere et systematisk opplegg for oppfølging og rapportering av 
dette arbeidet i tilknytning til de årlige prosessene for budsjett og økonomisk 
langtidsplan. Første rapportering fra Vestre Viken HF skal være i forbindelse med 
budsjett 2020. 
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4. Det skal gjennom hele prosjektforløpet arbeides målrettet med å optimalisere prosjektet 
og definere tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsnivået, slik at det etableres størst 
mulig grad av trygghet for at prosjektet kan gjennomføres innenfor styringsmålet. 

 
5. Det legges til grunn at prosjektet gjennomføres slik at sykehuset kan tas i bruk før 

sommeren 2025. 
 
6. Styret forutsetter at tomteerverv sluttføres i henhold til de forutsetninger som foreligger 

og at dette gjennomføres uten forsinkelser for gjennomføringen av sykehuset. 
 
 
 
 

018-2019 Nytt sykehus i Drammen – status og erverv av tomt på Brakerøya 

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

019-2019 Tertialrapport tredje tertial 2018 for prosjekt nytt sykehus i 
Drammen 

 

Oppsummering 

Forprosjekt for nytt sykehus i Drammen ble gjennomført i 2018, med basis i vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF i sak 054-2016 og 006-2017. Det er forutsatt i mandat for prosjektstyret 
at status rapporteres hvert tertial til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Tertialrapport for tredje tertial 2018 for prosjekt nytt sykehus i Drammen (NSD) foreligger 
og ble behandlet i prosjektstyret den 1. mars 2019.  
 
Administrerende direktør forelegger tertialrapporten for styret i Helse Sør-Øst RHF 
gjennom denne saken, slik at styret i Helse Sør-Øst RHF får en periodisk status for 
prosjektet.  
 
 

Styrets enstemmige 

 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt sykehus i Drammen for tredje tertial 2018 tas til orientering. 
 
 
 

020-2019 Økonomi- og logistikkløsning (ERP) for Sykehusapotekene HF 
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Saken ble behandlet i lukket møte, jfr. helseforetakslovens § 29 a, annet ledd og 
protokollføres i B-protokoll.  
 
 
 

021-2019 Status og rapportering regional IKT-portefølje per tredje tertial 
2018 

 

Oppsummering 

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

Kommentarer i møtet 

Styret påpekte at det var en god tertialrapport som viste status og tiltak for de styregodkjente 
prosjektene. Styret viste videre til ekstern kvalitetssikring som var omtalt i saken og til det som 
var påpekt i forhold til tid og gjennomføringsevne i prosjektene. Dette må følges opp i det videre 
arbeidet. 
 

Styrets enstemmige 

 
V E D T A K 

 
Styret tar status per tredje tertial 2018 for gjennomføringen av de styregodkjente prosjektene i 
regional IKT-portefølje til etterretning. 
 
 
 

022-2019 Styrende dokumenter for Helse Sør-Øst RHF i 2019 

 

Oppsummering 

En rekke lover må legges til grunn for driften av Helse Sør-Øst RHF. I tillegg til 
helselovgivningen vil også lover for forholdet mellom virksomhet og ansatte (eksempelvis 
arbeidsmiljøloven) og miljølovgivning (eksempelvis forurensningsloven) gi føringer for 
hvordan Helse Sør-Øst RHF planlegger og etterlever krav til virksomheten. Denne 
oversikten vil konsentreres om å gi et utvalg av de dokumentene som gjelder 
helsevirksomheten i det regionale helseforetaket og de helseforetak som det regionale 
helseforetaket eier. 
 

Kommentarer i møtet 

Dokumentet 12 prinsipper for medvirkning i omstilling skal inkluderes i styrende dokumenter. 
 

Styrets enstemmige 
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V E D T A K 
 
Styret er kjent med og tar til etterretning oversikten over styrende dokumenter. 
 
 
 

023-2019 Orienteringssak: Årsplan styresaker 

 
Styreleder fratrådte under orienteringen om punkt 2. Vurdering av kapasitetsbehovet for 
protonbehandling.  
 

Styrets enstemmige 

 

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

024-2019 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 22. og 23. januar 2019 

3. Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 29. januar 2019 

4. Brev fra Ann Margrit Sandmoen vedrørende Sykehuset Innlandet 

5. Protokoll datert 12.03.2019 fra drøftingsmøte med de konserntillitsvalgte. 

 

Temasak 

 Besøk med befaring på Oslo universitetssykehus HF 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl 16:00  
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Toril Krogsund, Torunn Viervoll, Rune 
Hansen Gunnerød, Franck Tore Larsen, 
Lillemor Sandberg, Heidi Hansen, 
Elisabeth Schwencke, Dordi S. Strand, 
og Grethe Synnøve Karlsen 

Eksterne innledere: 

Seniorrådgiver Solveig Tørstad (13/19)  

Avdelingssjef BUPA Heidi Taksrud 
(14/19) 

Adm. direktør Lisbeth Sommervoll 
Fagdirektør Halfdan Aass (15/19) 

Direktør PHR Kirsten Hørthe (16/19) 

Fra pasient- og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen 

Fra administrasjonen: 

Avdelingssjef Christine Furuholmen 
Spesialrådgiver Jens Kristian Jebsen 
(sekretær) 

Møtedato: 11. mars 2019 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Glitre 1, møterom 

Wergelandsgate 10 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Jens Kristian Jebsen Forfall: Bjørn Tolpinrud 

 
 
Agenda                                                        
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
  Godkjenning av referat fra møtet 11. februar 2019 

 
Videreføring av tidligere saker 
3/19 Prioritering av arbeidsområder i 2019  

Det er et ønske å fortsette praksisen med gjensidig orientering om aktiviteten til 
det enkelte medlem i Brukerutvalget. Det tas sikte på å forkorte teksten på en 
hensiktsmessig måte. Samlet dokument med innspill sendes Brukerutvalget i 
forkant av hvert møte. 
 
Brukerutvalget har merket seg at styreleder har uttrykt forventning om at 
Brukerutvalget blir tydeligere på sine standpunkter. Dette gjelder flere konkrete 
områder. Brukerutvalget vil imidlertid understreke sin egen uavhengighet når det 
gjelder prioritering. Når det gjelder aktuelle prioriterte områder for Brukerutvalget 
ble det særlig trukket frem: 

- Samvalg 
- Ernæring 
- Korridorpasienter 
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Brukerutvalget vil komme tilbake til hvordan disse områdene evt. bør følges opp 
nærmere og diskutere behovet for et ev. strategidokument i eget formøte. 
 

5/19 Rengjøring Drammen sykehus 
Etter kontakt med avdelingssjef Kjersti Lohne Enersen vurderes det at det er mer 
hensiktsmessig med en redegjørelse når KIS har kommet lenger i sin oppfølging. 
 
Saken utsettes og KIS inviteres til å redegjøre for saken i et snarlig møte i 
Brukerutvalget. 
 

Nye saker 
12/19 Pasient- og brukerombudet har ordet 

Pasient- og brukerombudet Anne-Lene Egeland Arnesen hadde ingen konkrete 
saker å orientere om denne gang. 
 

13/19 Status SAMVALG 
Seniorrådgiver Solveig Tørstad redegjorde bakgrunnen for samvalg og 
satsingsområdene styrket pasientrolle, kvalitetsorientert ledelse og uønsket 
variasjon.  Det ble også redegjort for de ulike stegene i samvalg. Status nå er at det 
drives aktiv opplæring av helsepersonell i samvalg, der ressurspersoner inviteres 
til klinikker og avdelinger på fagdager osv. Det er også etablert en egen side på 
Vestre Vikens intranettside med informasjon om samvalg og ulike lenker til 
opplæringsverktøy. 
 
I den etterfølgende dialogen viste Brukerutvalget til at det er viktig at 
pasientperspektivet vektlegges høyt nok når samvalg konkret skal gjennomføres. 
Det var også enighet mellom Tørstad og Brukerutvalget at Torunn deltar konkrete 
prosesser i Vestre Viken for å utvikle system for samvalg. 
 
Brukerutvalget takker for god orientering. 
 

14/19 PHR – redegjørelse om planlagt sommerferieavvikling ved Ringerike BUP 
Avdelingssjef Heidi Taksrud gjorde rede for bakgrunnen for ferieavviklingen som 
skal ta utgangspunkt i forsvarlig pasientbehandling. Det er behov for å styrke 
tilgjengelighet i perioder med høy aktivitet. Det vurderes også at kapasiteten kan 
være for høy i rolige perioder. I sommerferien avlyses mange konsultasjoner. Dette 
trenger ikke være negativt. Mange unge trenger et avbrekk fra behandlingen. Men 
noen pasienter trenger oppfølging også på sommeren. I tillegg er 1/3 av 
konsultasjonene på telefon. Med dette som bakgrunn er det gjort omorganiseringer 
som skal skape mer robuste miljøer. Virksomheten samles i èn eller to 
poliklinikker, arbeidsformer og de ambulante teamene endres. Det iverksettes 
særlige tiltak for pasientene i Hallingdal. Denne innretningen prøves ut i et 
forsøkskonsept i fire uker.  
 
Taksrud redegjorde for øvrig om den positive utviklingen ved Ringerike BUP siste 
år, blant annet når det gjelder ventelister, økning i konsultasjoner, 
arbeidsmiljøindikatorer, reduksjon i sykefravær osv. 
 
Det var en etterfølgende dialog der Brukerutvalget blant viste til at unge er en 
sårbar gruppe og at bekymringer om organiseringen har blitt løftet av ansatte. 
Dette er momenter som Brukerutvalget naturlig vil være opptatt av. 
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Brukerutvalget foreslo at en brukerundersøkelse bør være en del av oppfølgingen i 
etterkant av ferieavviklingen. I tillegg ble det understreket at barn og unges behov 
må uansett må ligge til grunn i den konkrete oppfølgingen. 
 
Pasient- og brukerombudet uttrykte tilfredshet med de avklaringene Ringerike 
BUP har kommet med i forbindelse med denne saken.  
 
Brukerutvalget takker for orienteringen og er fornøyd med at det er gjort et 
viktig arbeid med å gjennomføre god ferieavvikling. Brukerutvalget imøteser 
orientering om erfaringer ved avviklingen. 
 

15/19 Dialog med AD 
Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll møtte Brukerutvalget sammen med 
fagdirektør Halfdan Aas for å diskutere følgende tema: 

• Samvalg – tilbakemeldinger fra brukerutvalget 
• Ernæring i Vestre Viken. Hva ønsker pasienter og brukere? 

 
Når det gjelder samvalg videreformidlet Brukerutvalget erfaringer med at 
helsepersonell har uttrykt skepsis pasienters rett til valg. Sommervoll viste til at 
det er et nåværende fokus at helsepersonell må ta eksisterende e-læringskurs for å 
forstå hva samvalg innebærer. 
 
Brukerutvalget videreformidlet sitt engasjement og erfaring med ernæring. Det ble 
understreket at ernæring er viktig og at kompetanse på ernæring må være 
tilstrekkelig. Brukerutvalget ønsker å bli involvert i implementering av 
ernæringsstrategien. 
 
Det var en dialog om praksis for «grønt kors» og risikostyring, både generelt og i 
konkrete deler av Vestre Viken. I tillegg ba Brukerutvalget å bli involvert i arbeidet 
med å forbedre situasjonen med korridorpasienter på Ringerike sykehus. For øvrig 
formidlet Brukerutvalget et ønske om å kunne møte Sommervoll jevnlig. Dette var 
Sommervoll positiv til. 
 
Brukerutvalget takker for et godt møte med administrerende direktør 
Lisbeth Sommervoll. 
 

16/19 Orientering om åpent brev fra tidligere ansatt i BUP 
Direktør PHR, Kristen Hørthe, redegjorde for det nærmere innholdet i saken. En 
tidligere ansatt i BUPA har nylig sendt et åpent brev om utfordringer ved 
gjennomførte omstillinger. Brevet et sendt Vestre Viken, styret og ulike medier. 
Media har interesse for saken. I brevet kommer det frem kritisk synspunkter rundt 
finansieringssystemet, vekt på diagnostisering og standardiserte 
behandlingsforløp. Det fremkommer også kritiske vurderinger knyttet til hvilken 
kompetanse som rekrutteres og som legges til grunn i styringen av helseforetaket, 
blant annet der tradisjonelle behandlerkompetanse fortrenges. 
 
Avdelingssjef Heidi Taksrud orienterte om sider ved saken særlig knyttet til den 
nylige omstilling. Hun fremholdt at endringene har ført til styrking av tilbudet til 
pasienter med spiseforstyrrelser, mistanke om psykoselidelse/bipolar lidelse, 
autisme, barn i barnevernsinstitusjon og innføring av ambulant oppfølging av 
pasienter over 16 år. Det ble også redegjort for tiltakene for å høre og ivareta de 
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ansatte i omorganiseringsprosessen. Ungdomsrådet har vært vurdert som en viktig 
dialogpartner i prosessen. I tillegg har det vært kontakt med relevante kommuner. 
 
Det ble fra Brukerutvalgets side vist til at brukerorganisasjonene over lengre tid 
har vist til at det har vært stort behov for større kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten. Det legges til grunn at dette er forsøkt ivaretatt gjennom 
den nylige omorganiseringen.  
 
Brukerutvalget er tilfreds med gjennomgangen av saken, samt de 
organisatoriske tiltakene som er igangsatt for å forbedre 
pasientbehandlingen. 
 

 Eventuelt  
Ingen saker ble tatt opp. 

 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Mandag 
21. jan  

Møtested: Drammen 
 

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

10.1.2019 
- Styrets arbeid 2019 

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

Onsdag  
13.feb 

Gardermoen 

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

Mandag   
25. februar 

 
Møtested: Bærum 

 
 

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

inkl. eksterne tilsyn oversikt 
PPT vedlegg 

- Strategplan 2019 -2022   

- Foreløpig styreprotokoll  
HSØ 31. januar 

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

Orientering fra Bærum sykehus. 
Styreevaluering 2018 
 

Mandag  
25. mars 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport februar kort/PPT 
vedlegg 

- Årsberetning/årsregnskap 2018 
- ØLP 2019 -2022 
-  

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

- Brukerutvalg11. mars 
- Styrets arbeid 2019 

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

Mandag  
6.mai 

 
Møtested: Ringerike 

 

- Virksomhetsrapport mars  
- ØLP 2019 -2022 
- LGG 2018 
-  

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

25. april 
- Styrets arbeid 2019 

Årsrapport fra pasientombudene i 
Buskerud og Akershus 
Orientering fra Ringerike sykehus 
Tema fra Strategiplan 
Styreseminar – bruk av Diagnostic 
Tool ( utvide styremøtet fra kl. 
10) 
 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 
 

Mandag 
24. juni 

 
Møtested: Drammen 

 

- Virksomhetsrapport mai - kort PPT 
Virksomhetsrapport 1. tertial  

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

- Brukerutvalg 17. juni 
- HAMU og SKU 11. juni  
- Protokoll fra styremøte i HSØ 20. 

juni 
- Styrets arbeid 2019 
-  
-  

Tema fra Strategiplan 
 
 
 

Mandag  
26. august * 

 

   

Mandag 
23. september 

Møtested: Kongsberg 
 
 

Virksomhetsrapport 2. tertial 
 

- Brukerutvalg 9. september 
- HAMU og SKU 10. september 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 22. august og 19. september 
- Styrets arbeid 2019 

Orientering fra Kongsberg 
sykehus 
Tema fra Strategiplan 
 

Torsdag 17.oktober 
Møtested: Drammen 
(reservert på hab.) 

 -  Styret i HSØ 
Torsdag 17. oktober 2019 - Besøk 
Vestre Viken HF 

Mandag 
28. oktober 

Møtested: Drammen 
 
 
 

Virksomhetsrapport september kort/PPT 
vedlegg 
 

- Brukerutvalg 14. oktober 
- Foreløpig protokoll fra styremøte i 

HSØ 17. oktober 
- Styrets arbeid 2019 

Dialog med brukerutvalget 
Orientering fra KMD 
Tema fra Strategiplan 
 

Mandag 
25. november 

Møtested: Blakstad 
 
 

-  Brukerutvalg 11. november 
SKU og HAMU 12. november 

- Foreløpig protokoll fra styret i HSØ 
21. november 

- Styrets arbeid 2019 

Budsjettseminar 2019 
Orientering fra PHR 
Tema fra Strategiplan 
 

Mandag 
16. desember 

- Virksomhetsrapport november kort/PPT 
vedlegg 

Brukerutvalg 9. desember 
- HAMU  og SKU 3. .desember 

Møtested: Drammen 
Julemiddag 



Styrets arbeid 2019 
 

Møtedato Beslutningssaker Orienteringssaker Andre 
orienteringer/merknader 

 
Møtested: Drammen 

 

- Budsjett og mål 2020  
-   

- Foreløpig protokoll fra styremøte i 
HSØ14. november og 13. desember 

- Styrets arbeid 2019 

Tema fra Strategiplan 
Dialogmøte med kommunene i 
desember 2019/ dato ennå ikke 
fastlagt (ordførermøte).  
 

2020  -  - Styreprotokoll fra styremøte i HSØ 
19. desember 
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