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Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   23. februar 
Møtetid:   kl. 12.00 – 17.00 
Møtested:  Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens 

konferansesal 
   

 
PROGRAM 
 
Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj  
Kl. 12.00 – 14.00 Tema: Drammen sykehus - orientering og omvisning v/ 

klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll 
Kl. 14. 00 - 17.00  Behandling av styresaker  

Styret vil i starten møtet få en orientering om status nytt Vestre Viken 
sykehus med særlig vekt på skisseprosjekt ved administrerende direktør 
og arkitektene Helle Basse Larsen og Kjell Rasmussen. 

   
Under behandling av sak 6, Konsernrevisjonens revisjon av intern styring 
og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken – 
Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst 
gi en orientering. 
 

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

 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen  

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 16. februar 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 01. 2015 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

 
Møteinnkalling styremøte 23. februar  
 

 
01/2015 

 
Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. desember 2014  
 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 15. desember 2014 

 
 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
02/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2015 

 
Vedlegg 

1. Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr 31. januar 2015 

 
03/2015 Investeringer 2015 – justeringer 

 
04/2015 Årlig melding 2014 for Vestre Viken 

 
Vedlegg 

1. Forslag til Årlig melding for 2014 med vedlegg 
2. Klinikkvise årsmeldinger 

 
05/2015 Oppdrag og bestilling 2015 

 
Vedlegg 

1. Oppdrag og bestilling 2015 
06/2015 Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll som del av 

virksomhetsstyringen i Vestre Viken – Konsernrevisjonens rapport 
5/2014 
 
Vedlegg 

1. Konsernrevisjonens rapport 5/2014 
2. Handlingsplan: Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF til 

kommunehelsetjenesten 
3. Handlingsplan: Virksomhetsstyring i Vestre Viken 
4. Handlingsplan: Ressursstyring ved Vestre Viken HF 

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
07/2015 Ekstern vurdering av gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ved 

Drammen sykehus 
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Vedlegg 

1. Risikovurdering av vedlikeholdstiltak av 27.11.14 
08/2015 Helgerud Boligstiftelse  

 
Vedlegg 

1. Melding om avslutning av sak Helgerud Boligstiftelse – Lotteri- og 
stiftelsestilsynet (19.12.2014) 

09/2015 Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2014 
 
Vedlegg  

Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2014 
 

10/2015 Orienteringer 
 
Vedlegg 

1. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 18. desember 2014 
2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 19. desember 2014 
3. Brukerutvalget referat 19.01 2015   
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat 2. februar 2015 
5. Foreløpig styreprotokoll styret i Helse Sør-Øst 5. februar 2015 

Sentralt kvalitetsutvalg referat 10. februar 2015 
6. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. februar 2015 
7. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. februar 
8. Brukerutvalget referat 16. februar (ettersendes) 

 
 
 
 

ANDRE ORIENTERINGER 
 Administrerende direktørs orienteringer  

 
Status nytt Vestre Viken sykehus med særlig vekt på skisseprosjekt ved 
administrerende direktør og arkitektene 

 
 

TEMA 
 Drammen sykehus 

EVENTUELT 
 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 15. desember 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  01/2015 23. 02. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra styremøte 15. desember 2014 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøte  15. desember godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. februar 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 16. februar 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 15. desember 2014 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested:  

Dato: 15. desember 2014 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 15.40 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Øystein Dolva  Styremedlem 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Hilde Arnesen  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Brit Helen Walbækken Bøhler  Styremedlem 
Forfall:  
Trine Magnus  Styremedlem 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
 
Brukerrepresentanten Jørgen Korsvik og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og 
talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Sheryl Swenson Økonomisjef 
  
  
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
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Evaluering av styret kl.10.30-11.30 i lukket møte jfr forvaltningslovens §13 
1. ledd. 
 
Styreleder ledet evalueringssamtale knyttet til styrets arbeid i 2014. 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 65/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 
24. november 2014  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 24. november godkjennes.  
 
Administrerende direktør orienterte om 
 
Virksomhetsrapportering pr 30. november  
Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen 
av november. Økonomisjef Sheryl Swenson orienterte om virksomhetsrapporten pr 30. 
november. 
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 66/2014 Budsjett og mål 2015 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2015, som 
fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et 
totalbudsjett på 8 283 MNOK, hvorav 5 318 MNOK er rammetildeling fra HSØ. Styret 
vedtar budsjettet med et overskudd på 200 MNOK i samsvar med styrets vedtak i ØLP 
2015 – 2018.  Av overskuddet er 20 MNOK knyttet til salg av eiendom. 
 

2. Basisrammetildeling på 5 318 MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som følger: 
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3. Styret konstaterer at den økonomiske situasjonen i foretaket er under bedring og 
understreker at det er nødvendig med et resultat på 200 MNOK i 2014 for å skape 
økonomisk handlingsrom for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Vestre Viken 
sitt opptaksområde.  Dette forutsetter at kostnadene ved konseptfasen for nytt Vestre 
Viken sykehus tas som investering og ikke belastes driften. Dersom det senere viser seg 
at konseptfasen for Nytt Vestre Viken Sykehus må tas over drift, forutsetter Styret det 
fremmes for behandling et revidert budsjett, med tilsvarende redusert resultatkrav.  
 

4. Budsjett og mål for 2015 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten 
det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede 
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, 
helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

5. Prioriterte mål 2015 er: 
- Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
- Redusere ventetider med gradvis reduksjon i gjennomsnittlig ventetid til 65 

dager i løpet av 2015 
- Ivareta vekst i tilbud innen psykisk helse og rus minst tilsvarende vekst i 

somatikk 
 

6. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og gjennomføre 
konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør rapporterer til styret 
om bruk av investeringsmidler i den månedlige virksomhetsrapporteringen.  
 

Klinikk Budsjett 2015

10 - Klinikk Drammen sykehus 464
20 - Klinikk Bærum sykehus 270
30 - Klinikk Ringerike sykehus 164
40 - Klinikk Kongsberg sykehus 97
50 - Klinikk for Intern service 854
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 1 372
70 - Klinikk for Prehospitale tjenester 306
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 418
Stabene 328
99 - Økonomisk overordnede 1 045
Totalt 5 318
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Innenfor det gitt tilgjenglig investeringsrammen på 307 MNOK fastsettes følgende 
investeringsrammer for 2015: 
 

 
 
 
Anskaffelser og ambulanser og MTU utover investeringsrammen kan gjennomføres ved 
inngåelse av leasingavtaler innfor rammen av driftsbudsjettet.   
 

7. Den sentrale forskningsbevilgningen er videreført på 2014 nivå med prisjustering.    
 

8. Det gis kompensasjon til Bærum sykehus og Kongsberg sykehus med henholdsvis 6,5 
MNOK og 0,95 MNOK som følge av tidspunkt for oppstart av kommunalt ø-hjelps tilbud i 
de kommunene som tilhører sykehusene.  Beløp avkortes ved eventuell tidligere 
oppstart enn forutsatt. 
 

9. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes 
organisasjoner. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette 
samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for 
brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner.  
 

10. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å foreta eventuelle budsjettkorrigeringer 
gjennom året, blant annet som følge av nye bevilgninger eller føringer fra eier, 
styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer 
med videre. 

 
 
 
 

2015 Investeringsbudsjett 2015
Bygg - Øvrige 43
MTU 57
Ambulanser 2
Behandlingshjelpemidler 15
Rustfritt og rullende 3
Til disp klinikker 5
Buffer 5
Investeringer Drammen 59
Investering Psykiatrien 28
Planlegging BRK 5
Konseptfasen nytt sykehus inkl. DPS 59
IKT 5
Sum investeringer 284
EK innskudd pensjon 23
Sum investeringsmidler 307
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Sak 71/2014 Status i planarbeidet for nytt Vestre Viken sykehus – 
hovedfunksjonsprogrammet  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret tar hovedfunksjonsprogrammet for Nytt Vestre Viken sykehus og administrerende 
direktørs saksfremlegg til orientering.  
 
Protokolltilførsel til sak 71/2014 fra ansattes representanter i styret: 
 
De ansattes representanter er bekymret for at sykehuset underdimensjoneres.  
Hovedfunksjonsprogrammet legger forutsetninger om driftstid 240/10, liggetidsreduksjon på 
20 % og kun middels befolkningsvekst (MMMM) til grunn, og vi er tvilende til om dette er 
realistisk. Disse bekymringene er meldt i linjen til ledere av medvirkningsgrupper, og videre 
til prosjektledelsen.  
 
Sak 67/2014 Oppnevning av representanter til brukerutvalget 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden 1.1. 2015 til 31.12. 2016 følgende som nye 
representanter i Brukerutvalget i Vestre Viken HF: 
 
Kjell Jensen, FFO Buskerud 
Rune Hansen Gunnerud, FFO Buskerud 
Bjørn Tolpinrud, FFO Buskerud 
Franck Tore Larsen, SAFO Sør-Øst 
Eric Johanssen, RIO 
 
 

 
Sak 68/2014 Oppnevning av valgstyre – ansattes representanter til 
helseforetakets styre 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF oppnevner følgende valgstyre for gjennomføring av ansattes 
medlemmer til helseforetakets styre: 
 
Fra foretakets ledelse: 

• Sine Kari Braanaas, advokat/spesialrådgiver HR. Vara: Janne Hjelm- Gabrielsen. 
• Eli Årmot, seksjonsleder HR. Vara: Kari-Anne Sælebakke. 
• Elin Onsøyen, spesialrådgiver. Vara: Cecilie Søfting Monsen. 
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Fra de ansatte: 
• Eva-Britt Farbu, klinikktillitsvalgt Fagforbundet. Vara: Lise Gundersen.  
•  Geir Bye Gundersen, foretakstillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund. Vara: Anne Cathrine 

Norsted. 
• Live Gusfre, klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund. Vara: Anita Haugland Gomnes. 

 
Valgstyret oppnevner selv leder og nestleder. 
 
 
Sak 69/2014 Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår 2014 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår (vedlegg 1) , som tas inn som en note i 
årsregnskapet for 2014. 
 
Sak 70/2014 Internkontroll for økonomi, mislighetsrevisjon 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Sak 72/2014 Medarbeiderundersøkelsen 2014 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen, presentasjon av resultater 2014 og videre 
prosess til orientering.  
 
Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp medarbeiderundersøkelsen med 
handlingsplaner. 
 
Sak 73/2014 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Jørgen Korsvik takket for arbeidet i styret i 5 år. 
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Andre orienteringer 
 

Innkalling til foretaksmøte fredag 19. desember. Det er en sak om endret resultatkrav for 
2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold pensjon. 

 
Status for rivetillatelse Lier. Fylkesmannen i Buskerud har nå fått oversendt vedtak fra 
planutvalget i Lier som har avvist riksantikvarens klage på vedtaket.  
 
 
 

 
Torbjørn Almlid     
styreleder         
 
 
          Øystein Dolva  
 
 
Hildur Horn Øien  Geir Kåre Strømmen   Harald Bergan 
 
 
Hilde Arnesen  John Egil Kvamsøe   Brit Helen Walbækken Bøhler 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per januar 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 2/2015 23.2.2015 
 
Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr januar 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr januar 2015 
 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor, men ligger noe bak budsjett. Resultatet 
fra ordinær drift viser et overskudd på 13,8 MNOK.  På grunn av nye forutsetninger for 
pensjonskostnader viser regnskapet per januar 2015 et underskudd på 31,9 MNOK.  Resultatet 
inkluderer økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger på 45,7 MNOK. Dette vil bli 
behandlet særskilt på overordnet nivå. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering. 

 

 
 

 
 

Drammen, 16. februar 2015 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 17. februar 2015 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av 
vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir tall for januar 2015.  
 
De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr januar 2015: 
 

 
 
 
- Resultat fra ordinær drift i januar er et overskudd på 13,8 MNOK, som er 2,9 MNOK bak 

budsjett.  Overskuddskrav for 2015 er på 200 MNOK, periodisert til et overskudd på 16,67 
MNOK per måned.  

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge for” DRG-poeng er 102 poeng bak budsjett, men 223 

poeng foran januar 2014. DRG-poeng er ca 1,2 % bak budsjett, men 2,7 % høyere enn i 
januar i fjor.  

 
- Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige 

arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. Totale brutto 
månedsverk i februar 2015 er 6886. Dette er 27 månedsverk mer enn budsjettert.  

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis.  Fordi tall for januar foreligger ennå ikke, inkluderes 

ikke sykefravær i måltavle pr januar.  Januar sykefravær vil etterrapporteres i 

1 Virkelig 13 795

Mål 16 667

Avvik -2 872

2 Virkelig 8 289

Mål 8 391

Avvik -102

3 Virkelig 6 886

Mål 6 860

Avvik 27

5 Virkelig 81

Mål 65

Avvik 16

6 Virkelig 1,4 %

Mål 0,0 %

Avvik 1,4 %

Denne måned

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)

Vestre Viken HF

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

ØKONOMI - Resultat fra 
ordinær drift i KR. (1.000) 
positiv (negativ) avvik

AKTIVITET Somatikk - ANTALL 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk "sørge for"
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virksomhetsrapportering per februar.  For 2014 ble totalt sykefravær i Vestre Viken 7,5 %, 
som var på samme nivå som i 2013.   

 
- Det er for januar registrert en total gjennomsnittlig ventetid på 81 dager. Det arbeides 

kontinuerlig med å redusere ventetid med mål om å komme ned i 65 dager i løpet av året.  
 
- Fristbrudd for somatikken i januar er på 1,4 %.   

 
Hovedtrekkene i regnskapet pr januar 2015 
 

 
 
Resultatet i foretaket for januar viser et underskudd på 31,9 MNOK.  Underskuddet inkluderer 
45,7 MNOK i økte pensjonskostnader ut over budsjett forutsetninger.    En ny aktuarberegning 
med endret forutsetninger for 2015 gir økt pensjonskostnad på totalt 548,3 MNOK for 2015. Det 
forutsettes at økte pensjonskostnader vil finansieres over revidert nasjonal budsjett.  Det 
henvises til vedlegg 1 for en videre redegjørelse om økning i pensjonskostnader. 
 
Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 13,8 MNOK mot budsjettert overskudd på 16,7 
MNOK. Resultat fra ordinær drift er 2,9 MNOK bak budsjett, men 4,2 MNOK bedre enn i januar i 
fjor.  
 
Totale inntekter pr januar er på 684,8 MNOK i tråd med budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 671 MNOK i januar. Dette er 2,9 MNOK høyere enn 
budsjettert. Gjestepasientkostnader er 5,9 MNOK mer enn budsjettert i januar.  
Gjestepasientkostnader i januar inkluderer en avsetning på 4 MNOK i 2014 kostnader som er 
varslet fra OUS.  Lønnskostnader er 6,1 MNOK mer enn budsjettert.   Varekostnader og andre 
driftskostnader viser positiv avvik mot budsjett med henholdsvis 4,1 og 6,8 MNOK. 
Finansområdet viser et negativt avvik mot budsjett på 0,6 MNOK.  
  

pr januar 2015
Regnskap
hittil 2015

Budsjett
hittil 2015

Avvik
hittil 2015 Avviks %

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Basisramme - 424 735 - 424 735  0 % - 399 039 6 %
Driftsinntekter - 260 052 - 259 931  122 0 % - 237 996 9 %

SUM Inntekter - 684 787 - 684 666  122 0 % - 637 035 7 %

Varekostnader  64 949  69 077  4 128 6 %  66 019 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  53 232  47 293 - 5 939 -13 %  46 052 16 %
Innleid arbeidskraft  1 654  1 164 - 491 -42 %  2 221 -26 %
Lønnskostnader  463 241  457 095 - 6 145 -1,3 %  422 235 10 %
Avskrivninger  19 108  18 363 - 745 -4 %  19 301 -1 %
Andre driftskostnader  66 739  73 559  6 820 9 %  69 746 -4 %
Netto finanskostnader  2 070  1 448 - 622 -43 %  1 814 14 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  670 992  667 999 - 2 993 0 %  627 389 7 %

Resultat fra ordinær drift - 13 795 - 16 667 - 2 872 -17 % - 9 645 -43 %

Pensjon - ny aktuar januar 2015  45 694 - 45 694
Resultat totalt  31 899 - 16 667 - 48 566 - 9 645
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Hovedtrekkene i regnskapet pr januar 2014 – klinikkene 
 
Resultat per klinikk januar 2015 
 

 
 
I januar måned har alle klinikker unntatt klinikk for Kongsberg og PHR et positiv avvik mot 
budsjett.   Klinikkene budsjetteres med null resultat. 
 
Klinikk for Psykisk Helse og Rus viser et underskudd på 3,7 MNOK.  Underskuddet er knyttet 
hovedsakelig til høye lønnskostnader og gjestepasientkostnader.  Aktiviteten i klinikken er god 
og er foran budsjett i januar. 
 
Det vises for øvrig til de klinikkvis vedlegg. 
 
Pasientbehandling somatikk 
 

 
 
Januar 2015 DRG-produksjon i somatikk som er bak budsjett men foran samme periode i 2014. 
Antall liggedøgn er noe lavere enn i januar i fjor, men øvrig aktivitet er lik eller høyere.  
 

pr januar 2015 RESULTAT

Resultat 
hittil i år

  
som prosent 

av total 
kostnader

 Drammen Sykehus  82 0,1 %
 Bærum Sykehus  25 0,0 %
 Ringerike Sykehus  116 0,3 %
 Kongsberg Sykehus - 303 -1,3 %
 Intern Service  1 809 2,2 %
 Psykisk Helse og Rus - 3 684 -2,8 %
 Prehospitale Tjenester  178 0,6 %
 Medisinsk Diagnostikk  2 929 5,9 %
 Stabene  916 3,1 %
 Overordnet VVHF  11 725

Resultat fra ordinær drift  13 794
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Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er høyere enn budsjettert i januar, og høyere enn for 
tilsvarende periode i 2014.  
 
Bemanning 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i år er 6 årsverk mer enn plan. Ubetalt 
månedsverk i januar var 15 mindre en plan, mens årsverk er 27 foran plan i februar måned. 
 

 
 
 
  

Januar Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

Avvik
hittil i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

Sum alle områder
Ant. utskrevne pasienter 
døgnbehandling 354 321 33 10,3 % 292 21,2 % 3 785

antall  l iggedøgn samlet 9 151 8 710 441 5,1 % 8 738 4,7 % 102 552

Ant. polikliniske 
konsultasjoner samlet 20 696 19 625 1 071 5,5 % 19 474 6,3 % 220 776
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Administrerende direktør sine vurderinger  
Administrerende direktør vil i sin oppfølging av klinikkene i 2015 legge særlig til grunn følgende 
fokusområder: 
 

• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Redusere ventetider med gradvis reduksjon i gjennomsnittlig ventetid til 65 dager i løpet 

av 2015 
• Ivareta vekst i tilbud innen psykisk helse og rus minst tilsvarende vekst i somatikk 
• Økonomisk kontroll 

 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet har høyeste prioritet i Vestre Viken i 2015. 
 
Administrerende direktør vil beskrive den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2015 som 
forbedret totalt sett, men innenfor foretaket er bildet mer nyansert. Noen klinikker står fortsatt 
ovenfor krevende økonomisk omstilling for å oppnå drift i balanse.   
 
For budsjett 2015 er det stilt krav om økt produktivitet til de fleste klinikker på om lag 1 %. 
Klinikker med svakere resultat i endelig regnskap enn hva som var lagt til grunn i prognosen for 
2014 har en økonomisk tilleggsutfordring som ikke er løst i budsjettet. Dette følges opp i 
lederlinjen. Det vil fortsatt være et særskilt fokus på bemanning og lønnskostnader i den 
løpende oppfølgingen. Klinikker som har for høy styringsfart, vil måtte iverksette korrigerende 
tiltak slik at de resultatkrav som er fastsatt blir realisert. Administrerende direktør har inngått 
driftsavtaler for 2015 med alle klinikkdirektørene. Klinikkdirektørene inngår i disse dager 
avtaler med avdelings- og seksjonsledere.  
 
Den økonomiske utviklingen i 2014 har gitt større handlingsrom og har gjort det mulig å sette 
større fokus på mål som ennå ikke er nådd. Innfrielse av ventetidskravet på 65 dager har 
særskilt fokus i 2015. Det samme gjelder gjennomføringen av pakkeforløp for kreft. Psykiatrien 
viser en markant vekst i aktiviteten i januar 2015 opp mot samme periode 2014. Dette er 
gledelig da det også er et særskilt fokus på at veksten i tilbudet innen psykisk helse og rus i 2015 
minst skal være tilsvarende veksten i somatikken. 
 
Administrerende direktør vil fortsatt vektlegge å ha en nær og god dialog med tillitsvalgte og 
verneombud. Tillitsvalgte, verneombud og ledelsen står sammen bak målene som er satt for 
2015. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering for januar 2015 til 
orientering 
 
 
 
 



 
Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr januar 2015 
 

Innhold 
 
1 VESTRE VIKEN HF ........................................................................................................................ 2 

1.1 Økonomisk situasjon ..................................................................................................................... 2 
1.2 Resultatavvik pr klinikk ................................................................................................................. 4 
1.3 Lønnsavvik pr klinikk ..................................................................................................................... 5 
1.4 Innleie ........................................................................................................................................... 5 
1.5 Likviditet ....................................................................................................................................... 6 
1.6 Investeringer ................................................................................................................................. 7 
1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet.............................................................................. 8 
1.8 Aktivitet psykisk helse og rus ...................................................................................................... 10 
1.9 Kvalitets- og styringsindikatorer ................................................................................................. 10 
1.10 Medarbeidere status .................................................................................................................. 14 

2 Omstillingsutfordring ...................................................................................................................... 18 
3 Økonomisk risikobilde .................................................................................................................... 19 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 
 

1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. januar 2015. Resultatet for VVHF i januar viser et 
underskudd på 39,9 MNOK.  Resultat inkluderer en økning i pensjonskostnader ut over 
budsjettforutsetninger på 45,7 MNOK.  Resultat på fra ordinær drift i januar (eksklusiv økte 
pensjonskostnader) er på 13,8 MNOK, mot et budsjettert resultat på 16,67 MNOK. Inntektssiden er i 
tråd med budsjett mens driftskostnader inklusive finans er 2,9 MNOK mer enn budsjettert. I januar 
måned var andel fristbrudd 1,4 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 81 dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Ny aktuarberegninger foretatt i januar 2014 gir en økning i pensjonskostnader på 548,3 MNOK for 
året ut over budsjettforutsetninger.  Økning i pensjonskostnader forutsettes finansiert gjennom 
revidert nasjon budsjett, og holdes utenfor resultat fra ordinær drift.  
 
Det er hovedsakelig tre forhold som har medført endrede pensjonskostnader i 2015: 

• Endrede økonomiske forutsetninger  
• Endrede demografiske forutsetninger  
• Endrede reglene for uførepensjon 

 
Endrede økonomiske forutsetninger er hovedårsaken til kostnadsøkningen.  I 2015 er 
diskonteringsrenten er redusert fra 4 % til 2,3 % (jfr. KLP). Samtidig er antakelsen om fremtidig 
lønnsvekst redusert fra 3,75 % til 2,75 %. Nettovirkning av disse endringer gir en betydelig økning av 
pensjonskostnaden for 2015. 
 
Som endret demografiske forutsetning er det implementert nye levealdersforutsetninger i 
kostnadsberegningene. Som del av pensjonsreformen er det besluttet at ytelsene for fremtidige kull 
av alderspensjonister skal levealdersjusteres i den grad og i takt med at forventet levetid fortsetter å 
øke.  
 
Fra 2015 gjøres offentlig uførepensjon om til en nettoordning. Det vil si at uførepensjon fra 
henholdsvis folketrygd og tjenestepensjonsordningen beregnes hver for seg uten samordning. 
Utgiften til uførepensjon i folketrygden vil gå klart opp, mens uførepensjon fra 
tjenestepensjonsordningen vil gå klart ned. Staten betaler altså en større del av uførepensjonen, og 
foretakets pensjonskostnader til uførepensjon vil reduseres.  
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr januar.  
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* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og 
kredit).  Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.  Avvik vises som positiv der endring i forhold 
til budsjett er positiv for resultatutvikling.  
 
 Januar resultat viser et underskudd på 31,9 MNOK.  Resultatet inkluderer økte pensjonskostnader ut 
over budsjettforutsetninger på 45,7 MNOK.  Økte pensjonskostnader er omtalt ovenfor og 
forutsettes finansiert gjennom revidert nasjonal budsjett. Videre i saken vil det kun kommenteres 
resultat fra ordinær drift – dvs. eksklusiv økte pensjonskostnader. 
  
Overskudd fra ordinær drift i januar er på 13,8 MNOK. Dette er 2,9 MNOK bak budsjett men 4,2 
MNOK over resultatet for januar i fjor.  Driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt 
avvik i forhold til budsjett på 3,0 MNOK hittil i år.  

 
Driftsinntekter 
 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene i tråd med budsjettet. ISF-inntekter viser et negativ avvik på 0,6 MNOK i 
forhold til budsjett, mens andre driftsinntekter viser et positiv avvik på 0,6 MNOK hovedsakelig 
knyttet til polikliniske inntekter. Gjestepasientinntekter er i tråd med budsjett, og er 18 % over med 
samme periode i fjor.  
 

pr januar 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

ISF inntekter - 185 840 - 186 405 - 564 - 174 455 7 %
Gjestepasient inntekter - 8 823 - 8 725  98 - 7 460 18 %

Polikliniske inntekter - 22 783 - 21 302  1 481 - 20 527 11 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 304 - 2 685 - 382 - 1 719 34 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 273 - 3 561 - 288 - 750 336 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 865 - 1 470  395 - 1 403 33 %
Andre driftsinntekter - 35 164 - 35 782 - 618 - 31 682 11 %

Øvrige driftsinntekter - 65 389 - 64 801  588 - 56 081 17 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 260 052 - 259 931  122 - 237 996 9 %
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Driftskostnader inklusive finans 
 

 
 
Sum driftskostnader inklusiv finans for januar viser et negativt avvik mot budsjett på 3,0 MNOK, og 
ligger 7 % over samme periode i fjor. Varekostnader er 4,1 MNOK mindre enn budsjettert i januar, og 
er 2 % lavere enn samme periode i fjor.  
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 5,9 MNOK høyere enn budsjettert. I januar er det 
kostnadsført 4 MNOK i etterfakturering fra OUS for 2014.   
 
Lønnskostnader er 6,1 MNOK mer enn budsjett og innleie er 0,5 MNOK mer enn budsjett i januar.  
 
Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 0,6 MNOK.  
 

1.2 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk for januar for henholdsvis inntekter, 
kostnader og driftsresultat.  
 

 
 
Per januar viser de fleste klinikker positiv avvik mot budsjett. Det er kun Kongsberg og Psykisk Helse 
og Rus som viser negativ avvik mot budsjett. For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise 
vedlegg. 

pr januar 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Varekostnader  64 949  69 077  4 128  66 019 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  53 232  47 293 - 5 939  46 052 16 %
Innleid arbeidskraft  1 654  1 164 - 491  2 221 -26 %
Lønnskostnader  463 241  457 095 - 6 145  422 235 10 %
Avskrivninger  19 108  18 363 - 745  19 301 -1 %
Andre driftskostnader  66 739  73 559  6 820  69 746 -4 %
Netto finanskostnader  2 070  1 448 - 622  1 814 14 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  670 992  667 999 - 2 993  627 389 7 %
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1.3 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønns- og pensjonskostnader pr januar er 6,1 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker 
viser negativ avvik mot budsjett. Kun Ringerike Sykehus, Medisinsk Diagnostikk og Stabene viser 
resultater som er i tråd med eller bedre enn budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 1,4 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 16,7 %. 
Offentlige refusjoner er 1,2 MNOK over budsjett, og annen lønn er i tråd med budsjett. 
 

1.4 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 1,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 0,5 MNOK mer enn budsjettert men 
0,6 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor.  
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1.5 Likviditet 
Likviditetsutvikling 

 
 
Per januar var opptrekk på driftskreditten på 2008,7 MNOK. Dette er 370 MNOK lavere enn budsjett, 
og 183 MNOK under kredittrammen på 2192 MNOK.    
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1.6 Investeringer 

 
 
Det er i januar investert for 17,8 MNOK hovedsakelig knyttet til MTU.  Det er budsjettert 
med investeringer på 307 MNOK for året, inklusive 23 MNOK av egenkapital innskudd på 
pensjon.  
 
Det vises for øvrig til egen styresak om investeringsområdet.  
 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 730                           27 500                     

Konseptfase nytt VV sykehus -94                           59 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 1 192                       59 000                     

Sum øvrige bygginvesteringer -                           42 500                     

Andre investeringer
MTU 16 070                     61 500                     
Beh.hj.midler 15 000                     
Ambulanser 2 000                       
Planlegging BRK 5 000                       
Annet 2 500                       
Overskuddsdisp. av klinikker 5 000                       
IKT 5 000                       
Sum andre investeringer 16 070                     96 000                     

Egenkapital innskudd pensjon 23 000                     

Sum totale investeringer 17 898                     307 000                   

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2015 Budsjett 2015
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1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet 

 
 
DRG-poeng ”sørge-for” ansvar er 102 poeng bak budsjett, men 223 poeng foran samme periode i 
fjor. Dette gir en økning på 3 % hittil i år i forhold til 2014 nivå.  DRG-poeng produsert i eget foretak 
er 1 % bak budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 66 poeng foran 
budsjett.   
 
Januar 2015 viser en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske konsultasjoner 
sammenliknet med samme periode i fjor. Antall liggedøgn er lavere enn i januar 2014. 
Gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn i januar i tråd med budsjett.  
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng i eget foretak i forhold til plantall.  
 

 

Januar Hittil 
i år

Avvik mot 
budsjett

% 
avvik 

Hittil 
i fjor

% ift
 i fjor

Års-
budsjett

DRG poeng dag og døgn "sørge for" 7 018 105 2 % 6 756 4 % 79 849

DRG poeng poliklinikk "sørge for" 1 271 -207 -14 % 1 310 -3 % 16 586

SUM DRG-poeng "sørge for" døgn, dag og 
poliklinikk 8 289 -102 -1 % 8 066 3 % 96 435

Herav utført i eget foretak 8 330 -74 -1 % 8 138 2 % 96 663

DRG poeng DBL og kreftmedisiner 667 66 11 % 413 62 % 5 189

Gjennomsnittl ig l iggetid 3,7 -0,0 -1 % 4,1 10 % 3,7

Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling 5 648 5 0 % 5 595 1 % 65 597

Antall  l iggedøgn - døgnbehandling 20 864 132 1 % 21 016 -1 % 242 618

Antall  dagopphold 2 797 105 4 % 2 702 4 % 29 824

Antall  polikliniske konsultasjoner 29 688 -61 0 % 29 472 1 % 331 875
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I januar 2015 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk per måned innenfor somatikk noe bak plan, 
og januar i fjor. Det er i januar produsert 2,43 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,47 i budsjett og 2,48 
i januar i fjor. Det gjenstår noe kvalitetssikring av koding for januar og det forventes at endelige antall 
DRG-poeng vil øke noe, med påfølgende økning i DRG per månedsverk.  
 

 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft. Innleie innenfor somatikk i januar 2015 er 0,8 MNOK lavere enn i januar i fjor.   
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1.8 Aktivitet psykisk helse og rus   

 
 
Aktiviteten innenfor Psykisk helse og rus er i sum foran budsjett i januar 2015. Total antall polikliniske 
konsultasjoner er 5,5 % foran budsjett og 6,3 % foran januar i fjor. Også antall utskrevne pasienter og 
antall liggedøgn viser positiv avvik i januar både i forhold til budsjett og i forhold til samme periode i 
fjor.  
 

1.9 Kvalitets- og styringsindikatorer  
Pakkeforløp kreft 
Fra 1. januar 2015 er det innført pakkeforløp for fire kreftformer: Brystkreft, lungekreft, prostatakreft 
samt tykk- og endetarmskreft. Dette er kreftformer med relativt mange pasienter. De øvrige 24 
pakkeforløpene blir innført i løpet av 2015, hvorav 10 er planlagt innført fra 1. mai. Aktuelle 
klinikker/avdelinger har arbeidet med forløpene. For prostatakreft er det også innledet et samarbeid 
med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark om et virtuelt prostatasenter, støttet av Helse Sør-
Øst, for å sikre gode og ensartede forløp. Praksiskonsulentene er blitt benyttet for informasjon til 
primærhelsetjenesten. Oppfølging av forløpstider - tid brukt fra henvisning til start utredning og til 
start behandling – er en viktig del av oppfølging av pakkeforløpene, men det vil ta noe tid før de 
første data foreligger. 
 
Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd ligger stadig lavt og var 1,4 % i januar 2015 både innen somatikk og 
psykisk helse. Det var flest avviklede fristbrudd innen fordøyelsessykdommer ved Drammen og 
Bærum sykehus. De som ble avviklet etter fristen hadde ventet gjennomsnittlig 12 dager over 
fristdato før de kom til undersøkelse/behandling. Noen pasienter står med fristbrudd ved utløpet av 
januar. Det forventes fortsatt lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende 
oppfølging av ventelister slik at det sikres at pasientene får time før frist. Målet er at tilnærmet ingen 
skal oppleve fristbrudd.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

Januar Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

Avvik
hittil i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

Sum alle områder
Ant. utskrevne pasienter 
døgnbehandling 354 321 33 10,3 % 292 21,2 % 3 785

antall  l iggedøgn samlet 9 151 8 710 441 5,1 % 8 738 4,7 % 102 552

Ant. polikliniske 
konsultasjoner samlet 20 696 19 625 1 071 5,5 % 19 474 6,3 % 220 776
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter ble 76 dager i 2014 mot 78 dager året før. I januar 
var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 81 dager. Ventetiden er således fortsatt godt 
unna målet for gjennomsnittlig ventetid. Antall langtidsventende ble redusert betydelig mot slutten 
av fjoråret, senest med 180 dager i desember. I januar ble antallet redusert med ytterligere 20 
pasienter, slik at om lag 330 pasienter har ventet over ett år ved utløpet av måneden. I 2014 ble 
reduksjon i langtidsventende innen nevrologi, revmatologi og fysikalsk medisin og rehabilitering viet 
spesiell oppmerksomhet. Innen disse områdene er det nå bare noen få langtidsventende. Det er nå 
hovedsakelig innen øyesykdommer, endokrinologi ved Drammen sykehus og generell kirurgi ved 
Bærum sykehus at det er langtidsventende. Disse områdene følges spesielt opp med tiltak fremover. 
Avvikling av langtidsventende øker gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter.  
 
Kortere gjennomsnittlig ventetid ned til målet om < 65 dager er høyt prioritert i 2015. I driftsavtalene 
som er inngått mellom adm. direktør og klinikkdirektørene er det satt individuelle mål for ventetid, 
som samlet sett vil bringe foretaket ned til målet i løpet av året. Det er således planen å nå dette 
innenfor bruk av foretakets egne ressurser. Foretaket skal også utarbeide en plan med prognoser 

Andel avviklet fristbrudd VVHF Gj sn 14 jan.15

Vestre Viken HF 1,7 % 1,4 %
Somatikk 1,8 % 1,4 %
Psykiatri 0,9 % 1,4 %

Andel avviklet fristbrudd pr klinikk Gj sn 14 jan.15

Drammen Sykehus 2,1 % 1,5 %
Bærum Sykehus 1,9 % 2,1 %
Ringerike Sykehus 0,6 % 0,5 %
Kongsberg Sykehus 1,1 % 0,4 %
Psykiatrisk klinikk 0,9 % 1,4 %
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som skal meldes inn til det regionale helseforetaket. Klinikkene skal utarbeide konkrete planer innen 
områder med lang ventetid. Tiltak for å redusere ventetid i 2015 vil være: 

• Generelt økt effektivisering 
• Økte ressurser på enkelte områder med begrenset kapasitet 
• Forbedringsarbeid knyttet til logistikk og kapasitetsutnyttelse ved poliklinikker, herunder 

lengre planleggingshorisont 
• Utnyttelse av foretakets totale kapasitet 
• Vurdere pasientenes behov for oppfølgende kontroller – både kontrollintervaller for 

oppfølging i spesialisthelsetjenesten og overføring av kontroller til fastlegene 
• SMS-påminning (gjennomført) 

 
Det er etablert samarbeid med ressursgruppe innen Sykehuspartner som skal gi støtte til 
forbedringsarbeid knyttet til logistikk og kapasitetsutnyttelse til enkelte poliklinikker hvor ventetid er 
lang. Slikt samarbeid har vært til god nytte for linjeledelsen i arbeidet med reduserte ventetider og 
avvikling av langtidsventende ved nevrologisk avdeling.  
  
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
  

Ventetid for avviklet helsehjelp Gj sn 14 jan.15

Totalt 76 81
Med rett til nødvendig helsehjelp 59 64
Uten rett til nødvendig helsehjelp 98 104
Ventetid for avviklet helsehjelp pr 
klinikk

Gj sn 14 jan.15

Drammen Sykehus 92 98
Bærum Sykehus 70 71
Ringerike Sykehus 53 57
Kongsberg Sykehus 58 77
Psykiatrisk klinikk 50 53
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Øvrige styringsindikatorer 
Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr august 2014. 
 

Januar 
2014 Jan 

STYRINGSPARAMETRE    
5a Andel korridorpasienter - somatikk 1,8 % 3,3 % 
7a Antall utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 1 181  185  

7b Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 3 374  406  

7c Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare 
pasienter somatikk 1,4 % 2,0 % 

7d Antall utskrivningsklare pasienter totalt psykisk helsevern 
voksne 67  0  

7e Antall liggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt psykisk 
helsevern voksne 754  0  

7f Gjennomsnittlig andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter 
psykisk helsevern voksne 0,9 % 0,0 % 

8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising 
(ansiennitetsdato) til vurdering av henvisningen er fullført 4,9  4,8  

Andel henv. Vurdert innen 10 dager 95,8 % 94,4 % 
8b Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager 
gamle  4 347  4 747  

8c Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 
kontakt  5 129  4 542  

8d Andel timeavtale sammen med henvisning 60,8 % 65 % 
 
Korridorpasienter 
Andel korridorpasienter innen somatikken viste en økning i januar 2015 mens gjennomsnittlig andel i 
2014 var den samme som de to foregående år. Det har vært stor pågang av pasienter i januar, noe 
som har medført økt press på sengekapasiteten. Det er en forventning om at andel korridorpasienter 
vil reduseres når de kommunale ø.hjelp-plassene blir mer benyttet. Så langt er beleggsprosentene på 
disse plassene gjennomgående lav. Det vil ta tid å få innarbeidet bruken, men foretaket samarbeider 
med kommunene for å øke bruken. 
 
Andre styringsindikatorer 
Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning har ligget rundt 
60 % i lengre tid. Det har vært mål om å øke denne uten at det har vært oppnådd. I januar ses en lett 
økning. Det må legges større ved på dette forbedringsarbeidet i 2015. Økning i andelen inngår i 
arbeidet med kortere ventetid. Med innføring av ny pasient- og brukerrettighetslov høsten 2015, skal 
alle pasienter få time ved svar på henvisning.  
 
Henvisninger vurderes relativt raskt, styringsdataene her er stabile. 
 
Antall liggedøgn for pasienter som er vurdert som utskrivningsklare har gått noe opp fra oktober 
2014, og ligger i januar 2015 over fjoråret. Det er stadig dialog med kommunene omkring disse 
pasientene.   
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Det rapporteres på to parametre knyttet til pasientadministrative forhold, antall åpne dokumenter i 
elektronisk pasientjournal som er mer enn 14 dager gamle og ”antall pasienter med åpen 
henvisningsperiode uten ny kontakt”, dvs. pasienter som ikke står som ferdigbehandlet, men som 
heller ikke har fått noen ny timeavtale eller tentativ dato for ny time. En del pasienter skal stå med 
åpen henvisningsperiode uten ny kontakt. Antall slike henvisninger har ligget relativt stabilt nå. De 
fleste avdelinger er nede på et nivå hvor man kan forvente at de skal ligge, men det er noen 
avdelinger som bør ytterligere noe ned.  
 
Antall åpne dokumenter eldre enn 14 dager er relativt konstant. Det stabile nivået viser at 
dokumentene godkjennes etter hvert, selv om det tar noe lenger tid enn 14 dager. Antallet bør 
imidlertid noe ned, slik at det fortsatt er behov for noe forbedring.  
 

1.10 Medarbeidere status  
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med februar 2015 (faste og variable månedsverk). 

 
 
Brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige 
arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og 
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overtidstimer omregnet til årsverk. Brutto månedsverk i november ligger 105 over budsjetterte tall, 
og 177 årsverk over samme periode i 2014.  
 

 
 
Antall årsverk i januar og februar 2015 ligger noe lavere enn siste halvår i fjor. Reduksjonen ligger 
både i faste utbetalte årsverk og innenfor variabel lønn. Det er budsjettert med ytterligere reduksjon 
i årsverk i mars. 
 

 
 
Indikatoren viser andel deltid i perioden blant ansatte foretaket har en forpliktende fast 
arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast stilling lavere 
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enn 100 %, dividert på antall faste stillinger totalt. Dersom en ansatt har meldt i Personalportalen at 
de har ønsket deltid*), vil de ikke inkluderes i rapporten.  Andel deltidsansatte viser en synkende 
tendens i 2014, og ytterligere reduksjon for de to første månedene i 2015. 
  
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen 
går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir 
den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal 
bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv 
sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen.  
  
Utvikling sykefravær 

 
 
Totalt sykefravær i gjennomsnitt i 2014 var på totalt 7,5 %, hvorav korttidsfraværet var 2,2 % og 
langtidsfraværet var 5,3 %. Total sykefravær i gjennomsnitt for 2013 var på 7,6%.  
Sykefraværet lå betydelig lavere i første halvår i 2014 enn i første halvår 2013, men ble for siste del 
av året liggende på tilsvarende nivå og tidvis høyere nivå enn 2013. 
 
Det er stort fokus på sykefraværsoppfølgingsarbeid i klinikkene. Lederne har god støtte fra 
Arbeidsmiljøseksjonen internt og fra Arbeidslivssenteret NAV eksternt.   
Virksomhetsteam med medlemmer fra VV og NAV som bl.a. jobber med analyse av fraværet er 
etablert i Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg.  
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Antall brudd ved foretaket viste en økning i sommermånedene, hvilket er forklart med ferieperioden.  
Økningen i januar 2015 antas å kunne forklares med at ledere ikke har registrert inngåtte avtaler om 
dispensasjoner i arbeidstidsregistreringssystemet. Dette er avtaler som inngås mellom arbeidsgiver 
og organisasjonene. Antall brudd vil endre seg tilbake i tid, når dispensasjoner registreres på riktig 
måte. 
 
Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2013 mot 2014 og januar 2015: 
 

feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15
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Antall brudd per klinikk per måned fra februar 2014 til januar 2015  
 
 

 
 
 
Flere av klinikkene viser en økning fra i fjor til januar i år. Sannsynligvis skyldes dette manglende 
registrering av dispensasjoner, inngått mellom arbeidsgiver og organisasjonene Dispensasjonen må 
registreres av leder i arbeidstidssystemet GAT. Dette vil bli fulgt opp i linjen.   
 
 
 

 
 

 

2 Omstillingsutfordring     
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per januar 2015 på 13,8 MNOK, mot budsjettert 16,7 
MNOK.  Det er tidlig i året og derfor vanskelig å se klare trender. Overskuddsutvikling i januar gir 
ingen grunn til vesentlig bekymringer.   
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Brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene
Vestre Viken - per klinikk

Klinikk feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15

Drammen sykehus 614 732 496 671 647 739 795 675 620 695 550 857

Bærum sykehus 580 550 577 737 786 1 080 816 618 617 589 696 719

Ringerike sykehus 277 343 249 259 275 415 392 368 245 296 223 320

Kongsberg sykehus 109 111 155 142 168 341 185 102 133 138 175 144

KIS 36 78 37 52 67 105 63 49 41 50 46 78

KPHR 636 732 543 628 668 813 814 749 798 936 958 880

PHT 75 102 64 98 103 110 93 56 51 65 61 98

KMD 164 185 174 175 229 183 243 244 266 284 237 199

Adm. 40 42 30 29 21 26 34 26 34 37 16 31

Sum 2 531 2 875 2 325 2 791 2 964 3 812 3 435 2 887 2 805 3 090 2 962 3 326
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3 Økonomisk risikobilde 
 
Risiko for avvik i forhold til budsjett 2015 gruppes i følgende hovedkategorier: 
 

Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader.  
Det ble kostnadsført og 563 MNOK på gjestepasientkostnader i 2014. Totale 
kostnader i 2014 var 11,6 MNOK mer enn budsjettert.    
 
Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte 
et betydelig etterslep. Hittil i år ligger gjestepasientinntekter 5,9 MNOK mer enn 
budsjettert.  
 

Høykostmedisin 
og varekostnader 

Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. I 2014 kom flere nye 
kreftmedikamenter inn under H-resept ordningen. På grunn av manglende 
erfaringstall er det risiko knyttet til kostnader relatert til disse medikamenter.   
 
Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om 
budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet 
produksjonsøkning i 2015.   
 

Pensjon Ny aktuarberegning i 2015 har gitt en økning i pensjonskostnader for året på 
548,3 MNOK.  Det forutsettes at økningen finansieres gjennom revidert nasjonal 
budsjett.  Det er noe usikkerhet knyttet til om bevilget finansiering vil være 
tilstrekkelig for å dekke hele kostnadsøkningen 
  

Innleie Innleie er et kjent risikoområde.  I 2015 er det budsjettert med en reduksjon på 
innleie med 1,6 MNOK i nominale kroner. Dette gir en reell reduksjon på ca 8 % 
beregnet i 2014 kroner. Pr januar er det et overforbruk på 0,5 MNOK. 
 

Investering 
 
 

Det vises til eget styresak om investeringsområde. Trang likviditet i 
foretaksgruppen begrenser investeringsmuligheter. Manglende investering kan 
føre til mindre effektiv drift og svekket økonomiske resultater. 
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2015, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd 
med mål.  Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av 
forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette 
tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av styringsfart og 
omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Drammen sykehus er pr januar 2014 i balanse. Inntektene er samlet sett i henhold til budsjett. 
Varekostnader og andre driftskostnader viser en besparelse, og lønn har noe overforbruk, men 
samlet sett er disse i balanse.   
 
Aktivitet 
Det er i januar behandlet 567 flere pasienter enn budsjettert og 219 flere enn i januar 2014. 
Akuttinnleggelser har en vekst i forhold til samme periode i 2014, og den polikliniske aktiviteten er 
høy. Inntekten målt i DRG poeng er foreløpig noe usikker. Det gjenstår en del arbeid med 
kvalitetssikring av pasientdata, og inntekten er beregnet med 2014 logikk. 
 
Kvalitet og ventetider 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Det er ved 
flere avdelinger etablert poliklinikkprosjekter, med siktemål å forbedre rutiner relatert til 
planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet.  
 
Drammen sykehus har kapasitetsutfordringer knyttet til langtidsventende over ett år, innenfor 
områdefunksjonsfagene Øye, Revmatologi, Nevrologi og Fysikalskmedisin. I tillegg har Drammen 
sykehus også kapasitetsutfordringer innenfor endokrinologi. Høsten 2014 ble det iverksatt konkrete 

1 Virkelig 82

Mål 0

Avvik 82

2 Virkelig 4 037

Mål 4 078

Avvik -41

3 Virkelig 1 623

Mål 1 619

Avvik 4

5 Virkelig 98

Mål 70

Avvik 28

6 Virkelig 1,5 %

Mål 0,0 %

Avvik 1,5 %

Drammen Sykehus

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)

AKTIVITET Somatikk - ANTALL 
DRG-poeng  produsert eget HF

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)

Denne måned

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL



 
 
 

4 
 

tiltak for å avvikle langtidsventende over ett år. Innenfor fagene Revmatologi, Nevrologi og Fysikalsk 
medisin ble kapasiteten styrket i 2014. Utover dette ble det behov for iverksettelse av 
ekstraordinære tiltak. Kjøp av eksterne tjenester for å håndtere noen langtidsventende innenfor 
endokrinologi, nevrologi og fysikalsk medisin ble gjennomført. Økningen i gjennomsnittlig avviklet 
ventetid på slutten av året er i hovedsak relatert til avvikling av mange langtidsventende over ett år. 
Gjennomførte tiltak påvirker gjennomsnittlig ventetid, og det forventes at gjennomsnittlig avviklet 
ventetid reduseres mot 70 dager i 2015. 
 
Pakkeforløp for brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er implementert, og 
forløpskoordinator er etablert. 
 
Produktivitet 
 

 
 
Produktivitet er i henhold til plan, men resultatet foreløpig usikkert pga at inntektene er beregnet ut 
fra 2014 gruppering.  
 
Utvikling brutto månedsverk 
Årsverksutviklingen de to første måneder viser en nedgang fra høsten 2014. I februar er Drammen 
sykehus sine månedsverk i henhold til budsjett. Klinikken har et sterkt fokus på at årsverksbudsjettet 
skal følges, og at variabel lønn skal reduseres i henhold til iverksatte tiltak.  
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
I januar viser regnskapet for klinikk Bærum sykehus en økonomi i balanse. Både kostnader og 
inntekter er i henhold til budsjett for måneden. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten målt i DRG poeng i januar er inkludert forventet kvalitetssikring av pasientdata og viser 
med dette at klinikken er i tråd med planlagt aktivitet. I forhold til samme periode i fjor er dette en 
økning på 8,24 prosent (181 DRG poeng).   
 
Hovedprofilen i budsjett 2015 for klinikk Bærum er å øke aktiviteten ved å behandle flere pasienter, 
ut fra viten om etterspørsel og ventelister innenfor de forskjellige områdene. Ambisjonen lagt i 
budsjett 2015 er en vekst i antall DRG poeng på 6,3 prosent, målt mot 2014. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet  
Ventetiden for pasientene var på 71 dager i januar, hvilket er noe høyere enn målsettingen om 
gjennomsnittlig 66 dager for året som helhet. Det er utarbeidet handlingsplaner på flere av 
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HR - Brutto månedsverk. 
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KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER
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rettighetspas. (ny def.) ANDEL



 
 
 

7 
 

avdelingene for å redusere antall langtidsventende. Dette arbeidet vil på kort sikt medføre en økning 
i ventetiden avviklet. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 14 fristbrudd på behandlede pasienter i januar 2015, hvilket utgjør 2,1 prosent. Det 
er utarbeidet handlingsplaner i avdelingene for å redusere fristbrudd og antall langtidsventende. 
Videre er det lagt en ambisjon med vekst i pasientbehandlingen på 6,3 prosent. Dette forventes å ha 
en positiv effekt på ventetider. 

 
Produktivitet 
 

 
 
Utviklingen på klinikk Bærum sykehus med bedret produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013 og 2014 fortsetter også nå i 2015. Produktiviteten i januar er bedre enn 
plan og viser en økning på 10,5 prosent fra samme periode i fjor.  
 
Det har vært høyt aktivitet på sykehuset i januar, med tilhørende høyt belegg på sengepostene. Som 
nevnt over har dette resultert i 20 flere brutto månedsverk i februar enn i januar, hvilket igjen kan 
medføre en lavere produktivitet i februar. 
 
Utvikling bruttomånedsverk  
I januar hadde klinikken 13 brutto månedsverk færre enn budsjett, mens i februar var det 9 
månedsverk flere enn budsjett. Det er 20 månedsverk flere i februar enn januar, og økningen 
relateres til julen 2014, samt et høyt belegg på sengepostene i desember og januar. 
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
I år 913 933 - - - - - - - - - -
Budsjett 926 924 931 922 923 920 941 978 993 953 943 943
i fjor 908 906 902 897 885 898 908 949 964 929 931 929
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Januar viser positivt avvik på 0,1 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,4 
MNOK og kostnader er negativt med 0,3 MNOK.  Det positive avviket på inntektssiden skyldes høy 
aktivitet innen døgnbehandling denne måneden. På kostnadssiden er det noe merforbruk på 
varekostnader og ekstern innleie fra byrå (grunnet etterslep fra 2014), mens det er positivt avvik på 
lønn og andre driftskostnader.  
 
Aktivitet 
I januar er samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 148 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 
29 foran plan mens dagbehandling og poliklinikk er 177 bak plan. Målt i DRG-poeng er samlet 
aktivitet 40 poeng foran plan, hvorav døgn utgjør +104 poeng mens dagbehandling og poliklinikk 
utgjør -64 poeng.  
 

1 Virkelig 116

Mål 0

Avvik 116

2 Virkelig 1 358

Mål 1 317

Avvik 40

3 Virkelig 519

Mål 526

Avvik -7

5 Virkelig 57

Mål 55

Avvik 2

6 Virkelig 0,5 %

Mål 0,0 %

Avvik 0,5 %

Ringerike Sykehus Denne måned

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

AKTIVITET Somatikk - ANTALL 
DRG-poeng  produsert eget HF

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)
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Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter i januar var 57 dager, mot 54 dager forrige måned. På 
samme tid i fjor var gjennomsnittlig ventetid 50 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble avviklet 2 fristbrudd i januar, som utgjør en andel på 0,5 %.  

 
Produktivitet 
 

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 2,56 i januar, som er 0,11 foran plan og 0,07 bedre enn 
samme periode i fjor.  
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Utvikling brutto månedsverk  
 

 
 
 Det er budsjettert med 541,5 brutto årsverk i snitt for 2015, som er en økning på 12 i forhold til 
faktisk antall årsverk i 2014 (529,4). Antall brutto månedsverk var lavere enn plan både i januar og 
februar. Pr februar er brutto månedsverk 525, som er 7 lavere enn plan på 532. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk i år 531 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budsjett 538 526 539 536 533 534 542 564 564 541 540 542
I fjor 522 508 519 522 521 524 527 558 553 532 533 533
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i januar et negativt avvik på 0,3 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik 
på 0,1 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 0,2 MNOK.  
 
Aktivitet 
Det er i januar flere pasienter enn plan. Det er færre pasienter på døgn og dagkirurgi enn plan, men 
flere på dagopphold og poliklinikk. Det er et negativt avvik på 19 DRG-poeng. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter 
Det er en økning i gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i januar. Dette må sees i sammenheng 
med at pasienter som har ventet over 6 måneder er redusert fra desember til januar. 
 

1 Virkelig -303

Mål 0

Avvik -303

2 Virkelig 681

Mål 700

Avvik -19

3 Virkelig 314

Mål 310

Avvik 4

5 Virkelig 77

Mål 57

Avvik 20

6 Virkelig 0,4 %

Mål 0,0 %

Avvik 0,4 %

Kongsberg Sykehus

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)

AKTIVITET Somatikk - ANTALL 
DRG-poeng  produsert eget HF

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

Denne måned
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Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Klinikken har i 
januar 1 fristbrudd på kirurgi i januar, dette utgjør 0,4 %.  
 
Produktivitet 

 
 
DRG pr månedsverk er omtrent som budsjettert i januar 2015.  
 
Utvikling bruttomånedsverk  
På grunn av flere fødselspermisjoner enn budsjettert ligger klinikken noe over planlagt nivå på brutto 
månedsverk.   Klinikken har også høyere refusjoner enn budsjettert. Det er en reduksjon fra i brutto 
månedsverk fra januar til februar.   
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budsjett 314 310 316 314 312 312 317 325 329 320 317 319
I fjor 302 296 308 300 305 312 313 329 323 313 313 319
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et overskudd i januar på 1,8 MNOK. Hovedårsaken til dette er lavere forbruk av 
energi enn forutsatt. Dette skyldes gunstige temperaturforhold i perioden i tillegg til at energi er et 
fokusområde hvor det er gjennomført flere tiltak for å begrense energiforbruket.  
 
Inntektene er litt over budsjett på grunn av noe høyere salg i kantiner og kiosker enn forutsatt. 
Varekostnadene er i balanse mens det er et merforbruk på lønn på i hovedsak på grunn av lavere 
refusjoner.  
 
Ved siden av energikostnader er det mindreforbruk på vedlikehold av medisinskteknisk utstyr og 
forbruk av tekstiler. Det forventes at dette jevner seg ut over året. 
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Klinikkens egen styringsparameter: 
 
Energi 
Antall KWh fordelt pr m2 viser denne måneden et lavere forbruk enn plan. Gunstige 
temperaturforhold er hovedårsaken til dette. Det var også i 2014 et overskudd på energi tidlig på 
året, men det positive avviket ble redusert utover året.   
 
Tekstiler 
Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres ved 
å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell 
for samme perioden. For januar er forbruket lavere enn planen. Januar var spesielt lav og analyser fra 
tidligere år viser at det kan forventes en utjevning mot budsjettet de nærmeste månedene. 
Klinikken vil periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.  
 
. 
 
IKT: 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalogen med 
Sykehuspartner fra 305 til 250 i løpet av 2015. Målet er satt for å følge opp standardisering og 
konsolidere tjenesteportefølje med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og HSØ. 
Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner.  
For januar er framdriften i henhold til plan. 
 
Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. For 
januar er sorteringsgraden på 31,0 %. Dette er 1,0 % poeng lavere enn målet. Ny felles avfallsplan for 
Vestre Viken er utviklet, og er i implementering. Denne vil bedre miljøprofilen for foretaket samt øke 
sorteringsgraden på avfall. Det forventes at sorteringsgraden øker framover.  
 
Utvikling bruttomånedsverk  
Klinikken har færre utlønnede månedsverk enn budsjettert hittil i år. Dette skyldes blant annet lavere 
sykefravær. Det er fokus i klinikken på å holde budsjettet innenfor dette området 
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 531 0 0 0 0 0 0
Budjsett 547 534 543 533 538 536 545 584 592 547 551 551
I fjor 549 539 549 538 543 542 548 584 585 539 544 542
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag etter avsluttet januar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Inngangen til 2015 er utfordrende. Ekstraordinært høyt belegg innen akuttpsykiatri og psykose på 
Lier og Blakstad har medført høyt forbruk av variabel lønn. Driftssituasjonen har også gjort det 
nødvendig å kjøpe private plasser. 
 
Den siste tiden har rekrutteringssituasjonen for leger vært vanskelig ved Drammen DPS. Dette 
kombinert med stor pågang og høy aktivitet har gjort det nødvendig å leie inn 3 leger fra vikarbyrå i 
januar. Fra februar er den ene stillingen besatt med fast ansettelse. 
 
Strandveien, som er et kommunalt botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker 
og Bærum, har hatt et betydelig merforbruk i januar. Det tas en gjennomgang av kostnadene for å 
sjekke om det er noe som i tråd med kontraktene kan etterfaktureres. 
 

1 Virkelig -3 684

Mål 0

Avvik -3 684

2 Virkelig 354

Mål 321

Avvik 33

3 Virkelig 20 696

Mål 19 625

Avvik 1 071

4 Virkelig 1 809

Mål 1 792

Avvik 17

6 Virkelig 53

Mål 50

Avvik 3

7 Virkelig 1,4 %

Mål 0,0 %

Avvik 1,4 %

Psykisk helse og rus

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)

Denne måned

AKTIVITET - Utskrevne 
pasienter døgn.  ANTALL

AKTIVITET - Polikliniske 
konsultasjoner.  ANTALL

KVALITET - Fristbrudd 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet totalt. DAGER
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Den økonomiske situasjonen ved øvrige avdelinger i klinikken er i balanse. En gjennomgang av 
økonomien med alle avdelingssjefer er i gang. I etterkant av denne runden, vil det bli gjort en 
oppsummering, og eventuelle tiltak vil vurderes. 
 
Aktivitet 
Det var en positiv trend utover høsten 2014 og ved inngangen til 2015 er både aktivitet og 
produktivitet høy. Det er videre iverksatt flere tiltak for å øke aktiviteten ytterligere innen alle 
fagområder. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid er noe over målkravet i januar, men betydelig under kravet på 65 dager i 
OBD. Avvikling av juleferie vil ha betydning for gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i januar.  
Ventetid følges nøye og en vil se situasjonen an før det eventuelt iverksettes tiltak. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Pasienter i PHR opplever svært sjeldent fristbrudd. Det jobbes med å bedre registreringsrutinene for 
å forebygge fristbrudd og unngå feilregistreringer. I januar var 2 av 5 registrerte fristbrudd reelle, og 
begge pasientene ble tatt inn til behandling få dager etter frist. 
 
Produktivitet 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 3,2 % i januar 2015 
sammenlignet med januar 2015. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien har det vært en 
betydelig produktivitetsvekst. Dette skyldes iverksatte tiltak som går ut på fastsettelse av 
differensierte målkrav for hver enkelt behandler, samt bedre tilrettelegging og strukturering av 
ressursbruken. 
 

 
Tabellen viser bruttotall. Fravær er ikke trukket fra og mengden av fravær vil påvirke produktiviteten 
 
Utvikling bruttomånedsverk  
I februar var det 17 brutto månedsverk over budsjett. Mye av dette er variabellønnede månedsverk 
knyttet til den utfordrende driftssituasjonen som beskrevet over. 

Antall konsultasjoner pr behandler pr dag Pr 31.01.15 Pr 31.01.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,22 2,15 3,2 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,32 2,34 -1,0 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,08 1,89 9,8 %
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1818 1809 0 0 0 0 0 0
Budsjett 1 813 1 792 1 811 1 797 1 814 1 807 1 838 1 949 1 961 1 851 1 843 1 852 
I fjor 1763 1739 1758 1745 1765 1755 1777 1882 1893 1819 1812 1831
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i januar viser 0,2 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til det positive avviket er lavere 
forbruk på transportmidler, IKT og reiser. Lønnskostnadene ligger 0,2 MNOK høyere enn budsjett i 
januar.  Alle avdelinger innenfor Prehospitale Tjenester arbeider for å oppnå resultat i balanse i 2015.  
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i januar ligger på 3 945 som er hele 11,1 % høyere enn 
januar 2014 og 11,1 % høyere enn planlagt aktivitet for 2015. Oppdrag i 2014 for Notodden og 
Rjukan er trukket ut.  Økt aktivitet på deler av døgnet utløser overtidskostnader utover budsjett i 
forbindelse med vaktbytter og utrykning på hvilende vakt. Klinikken vil følge nøye med på utviklingen 
i aktivitet og responstider for å vurdere om det er nok tilgjengelige ambulanseressurser i enkelte 
distrikter. 

1 Virkelig 178

Mål 0

Avvik 178

2 Virkelig 3 945

Mål 3 551

Avvik 394

3 Virkelig 13 045

Mål 16 419

Avvik -3 374

4 Virkelig 64

Mål 47

Avvik 17

5 Virkelig 1,95

Mål 2,00

Avvik -0,05

6 Virkelig 303

Mål 300

Avvik 4

Prehospitale tjeneste Denne måned

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)

AKTIVITET - Oppdrag med 
ambulanse. ANTALL

AKTIVITET - AMK. 
Telefonhenvendelser inn og 
ut. ANTALL 

AKTIVITET - Luftambulanse. 
Henvendelser. ANTALL 

AKTIVITET - Samkjøringsgrad 
pasientreiser - ANDEL

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)



 
 
 

21 
 

Antall telefonhenvendelser på AMK ligger 3 374 lavere enn i 2014. Hovedårsaken er at Notodden og 
Rjukan ble overført til Sykehuset Telemark fra og med 1.april 2015. Antall 113 samtaler viser en 
økning på 4,2 % i forhold til januar 2014. 
 
Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål ligger per januar 17 høyere enn i januar 2014. 
 
Antall rekvisisjoner innenfor pasientreiser ligger 746 og 4 % høyere enn i januar 2014. Januar 2015 
har en økning på 4,8 % i antall turer i forhold til januar 2014. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en 
forutsetning om 3 % vekst i aktivitet. Målet for samkjøringsgraden for pasientreiser er 2. I januar 
2015 oppnådde avdelingen 1,95. I januar 2014 var samkjøringsgraden 1,89. 
 
Utvikling brutto månedsverk  
 

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 302 i gjennomsnitt for perioden januar og februar. 
Overforbruk årsverk for perioden januar til februar er 3 årsverk. Årsaken til nedgangen i månedsverk 
fra 2014 til 2015 er flytting av ambulansestasjonene Notodden og Rjukan fra og med 1.april 2015. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 303,5. Årsverksutviklingen følges opp 
kontinuerlig. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor sykefraværet er høyt har stort fokus.  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 300 303 0 0 0 0 0 0
Budsjett 298 300 305 300 296 297 297 309 315 308 310 307
I fjor 321 316 332 311 296 298 302 313 316 311 310 302

240

260

280

300

320

340

Br
ut

to
 m

ån
ed

sv
se

rk



 
 
 

22 
 

MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag etter avsluttet januar 2015  
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd i januar på 2,9 MNOK. 
 
Inntektene ligger 1,1 MNOK over budsjett, noe som skyldes en økning i polikliniske takster på 
Brystdiagnostisk senter og en økning i polikliniske inntekter i Avdeling for mikrobiologi grunnet 
oppstart av ny analysemetode (Malditof).   
 

1 Virkelig 2 929

Mål 0

Avvik 2 929

2 Virkelig 559

Mål 563

Avvik -5

4 Virkelig 318 465

Mål 324 587

Avvik -6 122

5 Virkelig 9,2

Mål 8,0

Avvik 1,2

6 Virkelig 12,0

Mål 6,0

Avvik 6,0

7 Virkelig 9,8

Mål 10,0

Avvik -0,2

KVALITET - Gj.snitt svartid 
histologi
DAGER

Medisinsk Diagnostikk Denne måned

AKTIVITET -  Ekstern poliklinikk 
medisinsk biokjemi 
lab.analyser ANTALL

KVALITET -  Ventetid CT 
normalprioriterte pasienter 
ANTALL uker

KVALITET - Ventetid 
normalprioriterte pasienter 
brystdiagnostikk
ANTALL uker

HR - Brutto månedsverk. 
ANTALL (t.o.m. neste måned)

ØKONOMI - Driftsresultat i KR. 
(1.000) 
positiv (negativ)



 
 
 

23 
 

Økt aktivitet på avdeling for mikrobiologi medførte økte varekostnader og dermed ingen netto økt 
inntekt for avdelingen, men et resultat i balanse. Totalt for klinikken ligger varekostnaden 0,5 MNOK 
under budsjett for måneden.  
Lønnskostnadene ligger 0,9 mill. under budsjett.  
 
Aktivitet 
Den generelle trenden for klinikken viser en økning fra januar 2014, og det er i hovedsak aktiviteten 
på inneliggende pasienter som står for økningen. 
 
Avdeling for mikrobiologi har hatt en aktivitetsøkning på inneliggende pasienter på 30 % mens 
polikliniske analyser har hatt en reduksjon på nærmere 10 % sammenlignet med januar 2014. Ny 
analysemetode (Malditof) gir økte polikliniske inntekter på tross av lavere aktivitet. Økningen på 
inneliggende pasienter skyldes i stor grad influensautbrudd. 
 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 12 % sammenlignet med januar 
2014, hvorav de inneliggende analyser har en økning på 22 % og poliklinikk en økning på 7 %. Noe 
aktivitetsøkningen skyldes endring i rapporteringsrutinene, men avdelingen ser en generell trend i 
økning av analyser på inneliggende pasienter på alle de fire sykehusene. Økningen i poliklinisk 
aktivitet skyldes, i tillegg til en generell aktivitetsvekst, innføringen av ny metode for å analysere 
vitamin-D.  
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning på nærmere 4 % sammenlignet med 
januar 2014. Økningen har vært størst på inneliggende, herav 6 %. Avdelingen ser vridning fra enkle 
til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsøkning på nærmere 10 % tilknyttet inneliggende pasienter 
sammenlignet med januar 2014, mens polikliniske aktivitet har gått ned 16 %. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid på CT måles i antall uker som normalprioriterte pasienter (polikliniske) må 
vente på en undersøkelse. Snittet for januar lå på 9,2 uker, men ventetiden varierer mellom de ulike 
sykehusene, fra 2 uker på Bærum til 22 uker på Drammen. Pågående utskiftning av CT-maskin i 
Drammen fører til en forbigående økt ventetid betinget i innkjøringsprosessen. 
  
Gjennomsnittelig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter. Ventetiden var 12 uker i januar mens snittet i 2014 var på 7 uker. 
Økningen i ventetid skyldes innføring av nye pasientadminsitrative systemer (DIPS) i forbindelse med 
oppstart av kreftpakkeførløp-registrering, samt stor økning av aktivititet med rettighetspasienter 
(prioriterte pasienter). Klinikken vurderer fortløpende behov for å styrke bemanningen både med 
radiolog- og merkantil ressurs for å kunne redusere ventetiden. For prioriterte pasienter er 
ventetiden fortsatt mellom 1-2 uker.  
 
Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte analyser (histologiske prøver) ved avdeling for patologi 
var i januar 9,8 virkedager. Gjennomsnittlig ventetid for normalprioriterte analyser 2014 var 12 
dager. Målet for 2015 er 10 dager. Avdelingen har 1- 3 dager på svartider på prioriterte analyser. 
Avdelingen jobber aktivt med å optimalisere arbeidsprosesser med blant annet automatisering der 
dette er teknisk mulig. I budsjettet for 2015 er det lagt inn styrking av personalressursene 
(bioingeniører). Dette skal bidra til fortsatt korte svartider på prioriterte analyser, samt redusere 
svartider for normalprioriterte analyser 
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Utvikling bruttomånedsverk  
Klinikken har både i januar og februar forbrukt 559 månedsverk. Dette er henholdsvis 8 og 5 
månedsverk mindre enn budsjettert for januar og februar.  I 2014 hadde klinikken både ufrivillig og 
frivillig ledighold av stillinger. Det er budsjettert med fast bemanning av disse stillingene i hele 2015, 
men enkelte av stillingen stod fortsatt ubesatte i januar og februar på grunn av vansker med å 
rekruttere rett kompetanse.  
 

 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 559 559 0 0 0 0 0 0
Budsjett 567 563 573 573 571 575 585 590 595 585 585 588
I fjor 559 554 562 559 557 557 568 586 577 564 562 568
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DEFINISJONER 
 

 
 

 

Økonomi - Driftsresultat
Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. 
Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd 

HR - Brutto årsverk

All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har 
mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, 
engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid 
leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den 
inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn

HR - Sykefravær Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk

DRG poeng

DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som 
grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig 
homogene grupper. Det finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. 
DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor opphold er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Ett DRG-poeng angir 
ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient" 

KVALITET - Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for 
avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt

KVALITET - Fristbrudd (ny def.)
Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for 
nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt

KVALITET - Korridorpasienter
Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m

KVALITET - Gj.snitt svartid histologi. 
DAGER

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, 
og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til 
rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi 
rekvirenten vil ha en diagnose. Det kan dreie seg om både ondartete og 
godartete sykdommer

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) per 
m2. Oppvarmet areal

Samlet energibruk (kWh) dividert på oppvarmet areal (m2)

EIENDOM - Reduksjon av eide 
arealer (avhendingsplan). M2

Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av 2013

EIENDOM - Reduksjon av antall 
byggelementer fra TG 3 til TG 1

TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1 - 3 benyttes for å angi grader av 
tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et 
bilde på byggets tekniske tilstand

SERVICE - Responstid sentralbord, 
alle samtaler. ANDEL innen en gitt 
tid

Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen 
en gitt tid
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Saksfremlegg 
 
 
Investeringer 2015 - justeringer 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 3/2015 23.02. 2015 
 
  
 
Ingress 
 
Administrerende direktør varslet under behandlingen av Mål og Budsjett 2015 i sak 66/2014 at det 
ville bli en gjennomgang av investeringsbudsjettet på styremøte i februar 2015.  
 
 
Forslag til vedtak 

 
1. Det gjennomføres investeringer for totalt 313 MNOK i 2015, en økning på 6 MNOK 

fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 
 

2. Drammen sykehus gis en investeringsramme på 70 MNOK for 2015, en økning på 11 
MNOK fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 
 

3. Disponering av overskudd til klinikker gis en ramme på 7,5 MNOK for 2015, en økning 
på 2,5 MNOK fra vedtatt investeringsbudsjett for 2015. 
 

4. Planleggingen av DPS Drammen utsettes til 2016 og rammen for konseptfasen nytt 
sykehus reduseres tilsvarende. 
 

5. Følgende salg legges til grunn for finansiering av investeringer for 2015: 
a. Lier sykehus 80 MNOK 
b. Lerberg 17 MNOK 
c. To boliger på Blakstad 8 MNOK 
d. Hallingdal sykestugu 12,7 MNOK 
e. Boliger Kongsberg sykehus 10 MNOK 
f. Økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomheten 16,1 MNOK 

 
6. Administrerende direktør vil komme tilbake til styret i den utstrekning tilstrekkelige 

fullmakter ikke foreligger.  
 

Dato: 11.02.2014 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
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7. Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. Administrerende direktør bes derfor om 
komme tilbake til styret med en plan for ytterligere avhendig av boliger som ikke er 
knyttet til foretakets kjernevirksomhet i forbindelse med behandlingen av ØLP 2016 - 
2019.  
 

8. Innenfor tilgjenglig finansiering på 313 MNOK fastsettes følgende 
investeringsrammer for 2015: 
 

 
 
 

9. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene og 
gjennomføre konkrete prosjekter. Styret forutsetter at administrerende direktør 
rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige 
virksomhetsrapporteringen.  
 
 

 
Drammen, 16. februar 2015 

 
Nils Fr. Wisløff 

 
Administrerende direktør  

 
 

Revidert investeringsramme 2015 MNOK

Bygg - Øvrige 43,0               
MTU 57,0               
Ambulanser 2,0                  
Behandlingshjelpemidler 15,0               
Rustfritt og rullende 3,0                  
Til disp klinikker(50 %) 7,5                  
Buffer -                 
Investeringer Drammen 70,0               
Investering Psykiatrien 28,0               
Planlegging BRK 5,0                  
Konseptfasen nytt sykehus 51,0               
IKT 5,0                  
Sum investeringer 286,5             
EK innskudd pensjon 26,5               
Sum investeringsmidler 313,0             
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Administrerende direktør legger med dette frem forslag til revidert investeringsbudsjett for 
2015. Tillitsvalgte er orientert i eget møte 19. februar. 
 
Oppdrag og bestillingsdokument 2015 - Likviditet og investeringer 
 
Følgende rammer og mål er gitt av HSØ i oppdrag og bestilling for 2015: 
 
Likviditet til investeringer, forutsatt et resultat i balanse, videreføres på nivå med 2014, pris 
og lønnsjustert til i alt 108 millioner kroner, men helseforetaket pålegges utsatt bruk av 
minimum 24 millioner kroner. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 
2015, det vil si likviditetstildelingen for 2015 med tillegg av bruk av oppspart likviditet slik 
det fremgår av helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan for 2015, realiserte positive 
resultater fra 2014 utover nivå innarbeidet i økonomisk langtidsplan, eventuelle salgs-
/gavemidler, samt godkjente forhold i forbindelse med budsjett 2015. I tråd med 
forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene 
inngå i helseforetakets investeringsbudsjett. 
 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2015 er 84 millioner kroner for Vestre Viken HF, 
forutsatt et resultat i henhold til resultatkrav for 2015. 
 
Mål 2015: 

• Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift 
og investeringer 

• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 
skal ikke benyttes til investeringer i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

• Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets 
tilgjengelig investeringsmidler i 2015. 

 
 
Administrerende direktør har lagt til grunn HSØ sine prinsipper for likviditetsstyring som 
grunnlag for finansiering av investeringer i 2015.
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Finansiering 
For å finansiere investeringer på 307 MNOK var det under behandlingen av sak 66/2014 
forutsatt: 
 

- salg av eiendom med 132, 7 MNOK.   
- Generell likviditet tilført fra HSØ 84 MNOK 
- Bruk av overskudd 2014 90,3 MNOK 

 
Status likviditet til investeringer februar 2015 
Tabellen under viser status 16. februar 2015 når det gjelder likviditet som kan benyttes til 
investeringsformål i 2015.  
 

 
 
 
Tabellen over viser at finansieringsramme for investeringer er på 313 MNOK, mot 307 MNOK 
som var lagt til grunn i styrets vedtak i sak 66/2014 i desember 2014. Følgende 
forutsetninger er da lagt til grunn: 
 
Generell likviditet fra HSØ 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2015 fra HSØ er budsjettert i samsvar med nivå gitt av 
HSØ på 84 MNOK. Dette forutsetter et resultat i henhold til resultatkrav for 2015 på 200 
MNOK.  
 
Risiko:  
Et lavere resultat enn 200 MNOK vil gi reduksjon i generell investeringslikviditet fra HSØ. Det 
foreligger en risiko for avvik i driften i 2015 på inntil 60 MNOK. Risikoen vurderes månedlig 
ved rapportering til styret og i oppfølgingsmøter i lederlinjen. 
 
Salg av boliger/tomter 
I styresak 66/2014, Budsjett og mål for Vestre Viken i 2015, var det forutsatt salgsmidler i 
2015 for 132,7 MNOK. Denne saken, Investeringer 2015 – justeringer, legger til grunn 
salgsmidler i 2015 for 143,8 MNOK med følgende salgsobjekter: 

Finansieringsoversikt investeringer 2014 2015
Investeringer - Budsjett 377 000 313 000
Regnskap 348 209

Finansiering 284 726 313 000
Ordinære tilskudd 104 338 84 000
Særskilt tilskudd 100 000 0
Gavemidler til investering 5 146 0
Salg av bygg 555 143 800
Overskudd fra drift 74 687 85 200
Over-/underfinansiering -63 483 0

Ovf rettigheter fra forrige år 63 482 0
Overføres til neste år 0 0
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o Lier sykehus 80 MNOK 
o Lerberg 17 MNOK 
o To boliger på Blakstad 8 MNOK 
o Hallingdal sykestugu 12,7 MNOK 
o Boliger Kongsberg sykehus 10 MNOK 
o Økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomheten 16,1 MNOK  
 

Endringen er en reduksjon av summen for Boliger Kongsberg fra 15 til 10 MNOK, og et 
tileggspunkt om økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomhet med 16,1 MNOK. 
 
Administrerende direktør tar sikte på å øke salg av boliger for å redusere finansiell risiko for 
investeringsbudsjettet samt finansiere behov for tilleggsbevilgning ved Drammen sykehus på 
11 MNOK. 
 
Risiko:  
Er knyttet til salg av Lier sykehus.  Rivesøknad for Lier ble innvilget av kommune, 
fylkeskommunen valgte ikke å klage, men Riksantikvaren klaget på denne avgjørelsen og 
Fylkesmannen tok klagen til følge og opphevet rivetillatelsen. Et salg uten at det foreligger 
tillatelse for rivning vil redusere salgsverdien. 
 
Lier er delt i tre tomter. Den første tomten ble solgt til Lier kommune i 2013, og skal 
benyttes til sykehjem. Salget av den andre tomten har kommunestyret godkjent nå ved 
vedtak 3. februar 2015. Salgssummen er stipulert til 23 MNOK.  Den tredje tomten, som er 
den største med de aktuelle byggene som er søkt rivetillatelse for, legges ut for salg i slutten 
av februar 2015.  
 
Lier kommune har varslet at de vurderer å gjenoppta reguleringssaken. Administrerende 
direktør vil orientere om status i styremøtet.  
 
Stiftelsestilsynet har i januar 2015 vedtatt at Helgerud boligstiftelse ikke skal registreres som 
stiftelse fordi det ikke foreligger en dokumentert stiftelseskapital. Av 74 leiligheter eier 
Vestre Viken 60 leiligheter, mens de øvrige i hovedsak eies av leietagere. Vestre Viken har 
engasjert advokatfirmaet Wikborg og Rein for å bistå med å få formelt etablert et 
boligsameie. Formålet er deretter å avhende leiligheter til en eller flere kjøpere. Det vises til 
egen sak angående Helgerud boligstiftelse. 
 
Administrerende direktør vil også vurdere salg av øvrige bygg som ikke er knyttet til 
foretakets kjernevirksomhet i 2015 for å redusere risiko knyttet til finansiering av 
investeringer. Det tas sikte på å legge frem en avhendingsplan for boliger i forbindelse med 
behandlingen av ØLP 2016 – 2019 våren 2015.  
 
Salg av foretaksgruppens faste eiendommer reguleres av helseforetaksloven § 31 og 
vedtektene til Helse Sør-Øst RHF og det enkelte Helseforetak. Styret i helseforetakene har 
fullmakt til å beslutte salg av fast eiendom verdsatt til kr 10 mill. eller mindre, forutsatt at 
ikke andre lover, bestemmelser eller rettigheter er til hinder for dette. Verdien for hele 
eiendommen, eller det som skal avhendes og som hører naturlig sammen, er grunnlag for 
beløpsgrensen. 
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Vedtak om salg av eiendommer verdsatt til over kr 10 mill. treffes av fortaksmøtet i Helse 
Sør-Øst RHF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i det aktuelle helseforetak skal fatte 
vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken først behandles i styret i HF og RHF, før det 
behandles i foretaksmøte til RHF, og til slutt i det aktuelle HF sitt foretaksmøte.  
Til grunn for verdsettelsen legges markedsverdi fastsatt i samsvar med retningslinjer fastsatt 
av HSØ. 
 
Samlet risiko knyttet til salg av bygg i 2015 vurderes som lav når man tar hensyn til 
overnevnte forhold. 

 
Likviditet fra overskudd 2014 
Opprinnelig resultatkrav budsjett 2014             120 000  
Økt resultatkrav foretaksprotokoll 19.12.2014             761 600  
Resultatkrav 2014             881 600  

  Foreløpig resultat pr. 16.02.2015(Behandles styremøte mars)             915 418  

  Positivt avvik ut over resultatkrav av 19.12.2014               33 818  
Budsjettert resultatkrav 2014 til investeringer             120 000  
Feil grunnlag pensjon ved endring av resultatkrav 19.12.2014                  6 045  
Til disposisjon investeringer             159 863  

 
Store tekniske endringer i pensjonskostnader kompliserer kommunikasjon og oppfølging av 
resultatkrav for 2014. Administrerende direktør har lagt til grunn at endringene som i sin 
helhet er knyttet til pensjon ikke skal gi seg utslag i avvik fra opprinnelig styringsmål og 
likviditet til helseforetakene i 2014.  
 
De endelige tallene for pensjon foreligger nå og dette gir et negativt avvik i forhold til det 
som var lagt til grunn ved fastsettelse av nytt resultatkrav på 6,045 MNOK for Vestre Viken.  
 
Det fremgår av tabellen over at administrerende direktør har hensyntatt dette og lagt til 
grunn et resultat på 159,9 MNOK som grunnlag for finansiering av investeringer. 
Overskuddet i 2014 er delvis benyttet til finansiering av investeringer i 2014. Det resterende 
overskudd til finansiering av investeringer i 2015 er på 85,2 MNOK. 
 
Det vises til foretaksprotokoll hvor det fremgår at Helse Sør Øst skal komme tilbake til saken. 
 
Følgende fremgår av protokoll fra foretaksmøte for Vestre Viken HF den 19. desember, sak 
3, Endret resultatkrav som følge av regnskapsmessige endringer i forhold til pensjon: 
 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 

 
 
I tilfelle det foreligger ny informasjon frem til styremøtet, vil administrerende direktør legge 
frem et oppdatert forslag til vedtak i styremøtet. 
 
Justerte investeringsrammer 2015 
I sak 66/2014 ble investeringsbudsjett vedtatt med en ramme på 307 MNOK. 
 

 
 
 
Til disposisjon i klinikker (5 MNOK)  
Endelig regnskap ved klinikkene viser at det er behov for å styrke denne bevilgningen med 
2,5 MNOK.  
 
Buffer (5 MNOK)  
Bufferen tas ut for å saldere investeringsbudsjettet. 
 
Investeringer Drammen (59 MNOK)  

Investeringer
2015 til 
styret i des

Endr fra AD
Justert inv 
ramme 2015

Bygg - Øvrige 43                   43                   
MTU 57                   57                   
Ambulanser 2                     2                     
Behandlingshjelpemidler 15                   15                   
Rustfritt og rullende 3                     3                     
Til disp klinikker 5                     2,5                  7,5                  
Buffer 5                     -5                    -                 
Investeringer Drammen 59                   11                   70                   
Investering Psykiatrien 28                   28                   
Planlegging BRK 5                     5                     
Konseptfasen nytt sykehus 59                   -8                    51                   
IKT 5                     5                     
Sum investeringer 284                 287                 
EK innskudd pensjon 23                   3,5                  26,5               
Sum investeringsmidler 307                 313                 
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I forbindelse med at Vestre Viken fikk avkortet investeringsbudsjettet for 2015 ble prosjektet 
sin ramme redusert fra 128 MNOK til 59 MNOK for 2015.  
 
For å ferdigstille operasjonsprosjektet, og få elektroanlegget i henhold til forskriftskrav, er 59 
MNOK ikke tilstrekkelig. Det estimatet som foreligger innebærer et ytterligere behov på 11 
MNOK til vedlikeholdsinvesteringer ved Drammen sykehus i 2015.  
 
Konseptfase nytt sykehus (59 MNOK)  
Konseptfase Drammen DPS er utsatt og medfører at bevilgningen kan tas ned med 4,5 
MNOK. Konseptfasen har en total ramme på 72 MNOK inkl. Drammen DPS. Regnskapet for 
2014 viser at det er medgått 16,8 MNOK, bevilgningen justeres i forhold til medgåtte 
investeringer i 2014 og blir da 51 MNOK. 
 
Egenkapitalinnskudd 
Endelige tall fra våre pensjonsleverandører viser et behov for å styrke denne bevilgningen 
med 3,5 MNOK. 
 
Administrerende direktør sin vurdering 
Investeringsbudsjettet ble vedtatt en ramme på 307 MNOK i sak 66/2014. Totalt 
investeringsnivå ble med dette betydelig lavere enn forutsatt investeringsnivå i ØLP på 393 
MNOK.  Gjennomgangen av investeringsområdet viser at det er meget store behov som ikke 
lar seg løse innenfor områdene bygg og MTU. Situasjonen er krevende og administrerende 
direktør mener det ikke vil være forsvarlig å redusere investeringsrammen ytterligere. Det er 
derfor valgt en strategi med å frigjøre ytterligere likviditet fra salg av boliger for å 
gjennomføre høyst nødvendige investeringer i 2015. 
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Ingress 
I henhold til vedtektene for Vestre Viken skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst 
RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående 
år. Meldingen utarbeides etter mal fra Helse Sør-Øst RHF. Frist for styrebehandlet Årlig 
melding for 2014 er 1. mars 2015. 
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2015 med de endringer som fremkom i 
styremøtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. februar 2015  
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
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Bakgrunn 
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for 
foregående år. Frist for Årlig melding 2014 er 1. mars 2015. Meldingen utarbeides etter mal gitt 
av Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra 
Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet. En foreløpig rapportering ble avgitt til 
Helse Sør-Øst RHF innen fristen 20. januar 2015. 
 
Aktuelt 
I tillegg til innledning inneholder Årlig melding to deler: 

• Rapporteringsdel (del II) hvor det rapporteres på hvordan helseforetaket har svart opp 
mål for 2014 i ”Oppdrag og bestilling” og øvrige bestillinger/pålegg gitt i foretaksmøter. 

• Styrets plandokument (del III) skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av det 
regionale foretaket som eier (del III).  

 
Årlig melding forutsettes utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte og brukerutvalget. Utkastet 
er gjennomgått med de foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud i dialogmøte med 
foretaksledelsen og kommet med innspill. Brukerutvalget har fått utkastet med oppfordring om 
på komme med innspill. Brukerutvalgets årsrapport ettersendes styret og vil være vedlagt Årlig 
melding. 
 
Prosess ved utarbeidelse av Årlig melding kan illustreres slik: 
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Styret får nå vedlagte Årlig melding for 2014 til behandling. Plandelen bygger på tidligere 
utarbeidede planer i Strategi 2025, Økonomisk langtidsplan og vedtatt budsjett og mål for 2014, 
i tillegg til de regionale føringer om mål og årlig oppdrag. 
 
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og hver av klinikkdirektørene. 
Klinikkene har utarbeidet årsmeldinger hvor det er rapportert på grad av måloppnåelse i 
forhold til de måleparametre som er satt i driftsavtalene. Klinikkenes årsmeldinger er vedlagt 
saken. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Årlig melding for 2014 er utarbeidet etter eiers føringer. Administrerende direktør anbefaler at 
styret vedtar den fremlagte forslag til Årlig melding 2014, med de endringer som eventuelt 
fremkommer under styrets behandling av meldingen. Meldingen vil deretter bli sendt inn til 
Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mars 2015. 



 
 

VESTRE VIKEN HF 
 

Årlig melding 2014 
 

til Helse Sør-Øst RHF 
 

Drammen, 27.februar 2015 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

1. Innledning 

1.1. Om Vestre Viken HF – oppgaver og organisering  
Vestre Viken helseforetak ble opprettet 1. juli 2009 ved en fusjon av helseforetakene Sykehuset 
Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Ringerike sykehus HF og Kongsbergdelen, utskilt 
gjennom en fisjon, av Blefjell sykehus HF til Vestre Viken.  
 
Vestre Viken yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i alle kommunene i Buskerud og til 
Asker og Bærum kommuner. Somatiske helsetjenester har vært levert også til Jevnaker kommune 
i Oppland og til kommunene Svelvik og Sande i Vestfold fra foretaket ble etablert. Fra 1. januar 
2014 overtok Vestre Viken også ansvaret for helsetjenester innen psykisk helsevern og rus- og 
avhengighetsbehandling for Sande og Svelvik. Det samme skjedde for Jevnaker fra 1. januar 
2015. Ansvaret for ambulansetjenestene knyttet til kommune i Telemark som tidligere var i 
opptaksområdet for Blefjell Sykehus ble overført til Sykehuset Telemark 1. april 2014. 
Prehospitale tjenester for kommunene Asker og Bærum utføres fortsatt av Oslo 
universitetssykehus.  
 
Den somatiske aktiviteten er fordelt på Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg sykehus 
samt Hallingdal sjukestugu. Aktivitet innen psykisk helse og rus fordeler seg mellom 
sykehusavdelinger som ligger i Lier og på Blakstad, 5 Distriktspsykiatriske sentre (Asker, Bærum, 
Drammen, Ringerike og Kongsberg DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, samt 
Avdeling for rus og avhengighet med 5 lokasjoner. 
 
Foretaket er organisert med 8 klinikker samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er organisert 
med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene, mens fire klinikker – klinikk for henholdsvis 
medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og intern service – er 
organisert ut fra funksjoner på tvers av lokalisasjonene. Organisasjonskartet fremgår av figuren 
nedenfor.  
 
Vestre Viken hadde 9393 ansatte i desember 2014. Tallet inkluderer alle som hadde gyldig 
arbeidsavtale med foretaket (inkluderer også timelønnede). Brutto månedsverk var i gjennomsnitt 
6892,3 i 2014.  
 
Involvering av ansatte i virksomheten skjer blant annet gjennom foretakstillitsvalgte og 
foretakshovedverneombud, valgt av organisasjonene innenfor en avtalt ramme. Disse har deltatt i 
de formelle orienteringer og drøftinger. I tillegg har det vært avholdt møter med disse og øvrige 
tillitsvalgte på klinikknivå. Lokal samarbeidsavtale ble inngått i 2013.  
 
Vestre Viken’s Brukerutvalg har i 2014 jobbet i henhold til sitt reviderte mandat som er i samsvar 
med regionale føringer. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer med møte- og 
talerett. 
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1.2. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
Styret for Vestre Viken vedtok en strategiplan, Strategi 2025, i desember 2011. Denne har vært 
førende for utviklingen av foretaket.  
 
Strategiarbeidet har vært videreført i en utviklingsplan for hele foretaket og videre i en idéfase 
som ledd i tidligfaseplanlegging av nytt sykehus i Vestre Viken. Idéfaserapporten ble godkjent av 
styret i Vestre Viken 28. april 2014 og i Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014. Samtidig vedtok styret 
i Helse Sør-Øst mandat for konseptfasen for nytt sykehus. Konseptfasen pågår, og i henhold til 
fremdriftsplan ble hovedfunksjonsprogrammet for nytt sykehus samt overordnet teknisk 
program og hovedprogram utstyr behandlet i styret for Vestre Viken i desember 2014. Prosjektet 
Nytt Vestre Viken Sykehus viderefører nå arbeidet med delfunksjonsprogram og skisseprosjekt. 
Konseptfasen er forventet ferdig ved utgangen av 2015. 
 
Vestre Viken har i 2014 startet arbeid med strategisk plan for investeringer i sykehusbygg for 
Bærum, Ringerike, Kongsberg samt distriktspsykiatriske sentre. Det er anbefalt overfor Helse 
Sør-Øst at Drammen distriktspsykiatriske senter inngår i konseptfasearbeidet for Nytt Vestre 
Viken Sykehus.   
 
Vestre Viken legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin virksomhet. 
Visjonen er: ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.” 
 
Verdigrunnlaget er de tre nasjonale verdier for helsetjenesten: 

• Kvalitet 
• Trygghet 
• Respekt 
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Overordnede mål og virksomhetsidé for 2014 kan illustreres slik: 
 

Drive forskning 
og utdanning i 

samarbeid med 
utdannings-
institusjoner

Skape et 
attraktivt 

arbeidsmiljø med 
høy kompetanse 

Forvalte våre 
ressurser 

effektivt innenfor 
tildelte rammer

Gjennomføre 
oppdraget fra vår 

eier

Tilby likeverdige 
helsetjenester av 

høy kvalitet i 
befolkningen

Samhandle aktivt 
med våre 

samarbeids-
partnere

Mål for Vestre Viken HF

Oppdrag og bestilling 2014
Foretaksmøtet 13. februar

 

1.3. Vestre Viken HFs mål for 2014 
De overordnede mål for den kliniske virksomheten i 2014 har vært: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
o Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til gjennomsnittlig ventetid lavere enn 65 

dager ved utløpet av året.  
o Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd fra tidlig i 2014.  

• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % i løpet av 2014. Klinikkene skal drive 
forbedringsarbeid for å forebygge og redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og 
etablerer egne mål for forbedringer i resultatene som inngår i prevalensundersøkelsen og 
Nasjonal Overvåking av Infeksjoner i Sykehus (NOIS). 

• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  
o 70 % av pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

- innebærer en økning på 10 prosentpoeng sammenliknet med 2013. 
• Det skal sikres gode pasientforløp for pasienter med kreftsykdom 

 

1.4. Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
Kvalitetssystemet i Vestre Viken er i henhold til Internkontrollforskrift for helse- og 
omsorgstjenesten og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med 
kvalitetssystemet er å sikre god styring og kontroll med virksomheten. 
Det gjennomføres Ledelsens gjennomgang (LGG) en gang per år for å vurdere om system for 
internkontroll er virksomt, hensiktsmessig og effektivt. Klinikkene vurderer på avdelings- og 
klinikknivå om elementene i kvalitetssystemet fungerer som fortutsatt.  
På foretaksnivå sammenfattes klinikkenes LGG-rapporter og det gjøres en overordnet 
risikovurdering om elementene i kvalitetssystemet er i henhold til krav og interne behov. LGG 
framlegges for styret 
.  
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Det er etablert en enhet for internkontroll som er en del av administrerende direktørs apparat for 
styring og kontroll. Det er vedtatt en 3-årig plan for overordnede revisjoner. Planen er basert på 
resultater i kvalitetssystemet og kilder er avvik, klager, risikovurderinger, tilsyn og innspill fra 
klinikker og staber. Det er laget en samlet revisjonsplan for all revisjonsvirksomhet innen 
områdene kvalitet, HMS og legemiddelhåndtering. 
 
Det arbeides kontinuerlig med å få en kultur for åpenhet for å avdekke og forebygge feil og 
mangler. Det er god meldekultur i virksomheten og det meldes avvik og forbedringsområder fra 
alle klinikker og avdelinger. Vestre Viken har etablert en elektronisk tilbakemeldingsmulighet for 
pasienter/pårørende og samarbeidspartnere på internett som skal bidra til lav terskel for å melde 
feil og mangler. Systemet er en del av avvikssystemet og bidrar til at vi kan håndtere uønskede 
hendelser raskere og mer systematisk. 
 
Det rapporteres tertialvis til styret om eksterne tilsyn som er gjennomført og oppfølgingen av 
disse. Spesielle tilsyn presenteres i tillegg med handlingsplaner. 
 
Risikostyring er en integrert del av ledelsens styringssystem. Det rapporteres regelmessig til styret 
om styring og kontroll med budsjettoppfølging, mål for pasientbehandling mv. 
 
Klinikkene har månedlige møter med administrerende direktør med oppfølging av elementene i 
driftsavtalen. 
 
Det gjennomføres risikovurdering i forhold til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling fra HSØ 
hvert tertial i klinikkene og resultatene sammenfattes i en overordnet risikovurdering for Vestre 
Viken. Risikovurderingene er en del av tertialvis rapportering til styret.  
 

1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte 
Brukerutvalget (BU) har vært etablert i overkant av fem år og har i samarbeid med ledelsen i 
Vestre Viken utviklet gode arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13 
punktene for brukermedvirkning vedtatt i HSØ.  
 
Vestre Viken har et aktivt Brukerutvalg bestående av 10 personer, 7 kommer fra FFO, 1 fra 
SAFO, 1 fra kreftforeningen og en fra rusorganisasjonene. Det har vært møte ca. 1 gang i 
måneden i 2014, til sammen 11 møter. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer 
med møte- og talerett.. 
 
BU er representert sentralt i alle 8 klinikker med 2 personer i hver klinikk, i klinikkens 
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter sammen med ansattes representanter, samt i Vestre 
Vikens ”tyngre prosjekter”.   
 
BU er også representert i Vestre Vikens pågående arbeid med hoved- og delfunksjonsprogram, 
sentralt kvalitetsutvalg, pasientsikkerhetskampanjen og kvalitets- og helsefaglig læringsnettverk.   
 
BU har viet kvalitet og pasientsikkerhet stor oppmerksomhet i sitt arbeid. Utvalget har i denne 
sammenheng understreket at kvalitet er mer en det som kan måles med statistiske parametre. 
Kvalitet må også fremmes i form av medmenneskelighet, vennlighet og høflighet. 
 
BU vier samhandlingsarbeidet oppmerksomhet og har representanter i overordnet 
kommunehelsesamarbeid og er representert i de lokale samarbeidsutvalg.  
 



5 
 

Medvirkning fra ansatte er organisert gjennom fagforeningene og vernetjenesten sin 
representasjon, ved ansattvalgte representanter i Vestre Viken sitt styre samt gjennom direkte 
deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i utviklings- og omstillingsprosesser. 
 
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med henholdsvis fagforeningene og med vernetjenesten. 
De respektive avtalene klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, 
samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. Avtalene regulerer også hvordan 
ordningene skal være organisert samt hvor stort frikjøp den enkelte fagforening og vernetjenesten 
har. I tillegg beskriver den hvordan Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, drøfting og 
medvirkningsplikt, samt de 12 prinsipper for medvirkning i omstilling, skal oppfylles. 
Møtestruktur, deltakelse i styringsgrupper, arbeidsgrupper, prosjektgrupper med videre er satt i 
system.  
 
Vestre Viken arbeider for å sikre de ansattes medvirkning på alle nivåer i organisasjonen. 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Bærekraftig økonomi 
Resultatet for Vestre Viken for 2014 viser et foreløpig overskudd på 907,2 MNOK.  Resultatet 
inkluderer reduserte pensjonskostnader og redusert basisramme som følge av endret 
pensjonsforutsetninger knyttet til uførepensjon og levealder for personer født etter 1954.  
Redusert pensjonskostnader gir et netto positivt resultat i 2014 på 761,6 MNOK.  Justert 
resultatkrav for 2014 er på 881,6 MNOK.   
 
Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av endret pensjonsforutsetninger) er på 145,6 
MNOK i 2014.  Det var budsjettert med et resultat fra ordinær drift for 2014 på 120 MNOK.  
Årets resultat fra ordinær drift er således 25,6 MNOK bedre enn budsjettert og viser en 
forbedring på i overkant av 74 MNOK sammenlignet med overskuddet i 2013 på 70,9 MNOK. 
 
Målbevist arbeid med tiltak har gitt resultater, og Vestre Viken er på vei til å skape en bærekraftig 
økonomi. Den positiv økonomiske utvikling har fortsatt, og situasjonen ved inngangen til 2015 er 
betydelig forbedret, men fortsatt ikke trygg.  Dette er et viktig for å skape økonomisk 
handlingsrom for å gjennomføre nødvendige investeringer i vedlikehold av bygg og utstyr, samt 
betjene foretakets gjeld.  
 
For å oppnå planlagte resultatforbedringer må det arbeides videre med omstilling. Det settes 
fortsatte krav til økt produktivitet og effektivitet i klinikkene. Den økonomiske omstillingen som 
skal gjennomføres i 2015 er betydelig. Den største utfordringen i forhold til omstillingsarbeidet i 
2015 er på Drammen sykehus.  
 
Aktivitet 
Aktivitet knyttet til pasientbehandling innen somatisk virksomhet har vært god og høyere enn 
budsjettert i 2014. Aktivitetsmål for poliklinisk behandling innen voksenpsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri er ikke nådd helt, men aktiviteten har vært høyere enn året før. Innenfor 
tverrfaglig spesialisert behandling for rus er målene nådd. Det vises til detaljert rapportering 
nedenfor. 
 
Styringsindikatorer 
Fristbrudd 
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Andel fristbrudd har ligget på et lavt nivå i 2014 med gjennomsnitt for året på 1,7 %. Pasienter 
som opplever fristbrudd, får i de aller fleste tilfeller time kort tid etter frist. Foretaket er således 
nær måloppnåelse her. 
 
Ventetid 
Det har vært et mål at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være < 65 dager. 
Dette målet er ikke nådd til tross for økt aktivitet og flere gjennomførte tiltak. Ventetid er således 
fortsatt en særlig utfordring. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var 76 dager i 2014, en 
reduksjon på 2 dager sammenliknet med året før. Et positivt trekk er at andel langtidsventende 
(ventet > 1 år) er en del redusert i løpet av året. Det gjør at gjennomsnittlig tid for ventende er 
noe redusert mot slutten av året. Arbeid med reduksjon av ventetid er således høyt prioritert i 
2015. Det vises til videre omtale nedenfor. 
 
Stram likviditet, høy gjeld/finanskostnader og stort behov for investeringer 
Foretaket mottar en samlet likviditet som skal dekke både drift og investeringer. For å 
opprettholde dagens standard på driftsmidlene er det kartlagt behov for investeringer på 2,5 
mrd kr i perioden 2015-2018 eksklusive nytt sykehus.  
 
Vestre Viken har pr 31.12.2014 en innvilget kredittramme på om lag 2,6 mrd. kroner. I 
Samdatarapporten for 2013 fremgår det at Vestre Viken har den høyeste andelen kortsiktig gjeld 
av alle landets foretak, i forhold til totale eiendeler. Dette er en betydelig utfordring og gir blant 
annet foretaket årlige rentekostnader med dagens rentenivå på omkring 40 MNOK. Den høye 
kortsiktige gjelden gir foretaket en betydelig finansiell risiko sammenlignet med andre foretak. Et 
høyere rentenivå vil medføre betydelig økte rentekostnader. Disponering av likviditet til 
nedbetaling av gjeld vil redusere investeringsnivået tilsvarende. En av de største utfordringer 
foretaket vil ha i neste årene er å sikre et forsvarlig investeringsnivå og samtidig sørge for en 
gradvis nedbetaling av foretakets gjeld. 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
I tillegg til omtalen under dette punktet, vises det til omtale under de enkelte punkter hvor det er 
redegjort for resultater i 2014. 
 
Organisasjon 
Organisasjonsmodellen fra 2012 med lokal ledelse ved de somatiske sykehusene er videreført. 
Organisasjonsmodellen er ytterligere styrket gjennom den pågående lederopplæringen og 
lederutviklingen – se under avsnitt ”organisasjonsutvikling”. 
 
Omstilling 
Fra 1. januar 2014 overtok Vestre Viken ansvaret for helsetjenester innen psykisk helsevern og 
rus- og avhengighetsbehandling for Sande og Svelvik. De nye kommunene får tjenester fra 
Drammen DPS. Samtidig er ansvaret for Røyken og Hurum kommuner på DPS-nivå overført fra 
Drammen til Asker DPS. Dette utjevner ansvarsområdet for de to DPS-ene. Fra 1. januar 2015 
overtok Vestre Viken også ansvaret for psykiatri og rus for Jevnaker kommune. Dermed har 
foretaket ansvaret for alle spesialisthelsetjenester innen sykehusområdet.  
 
Ansvaret for ambulansetjenestene knyttet til kommune i Telemark som tidligere var i 
opptaksområdet for Blefjell Sykehus ble overført til Sykehuset Telemark 1. april.2014.  
 
På grunn av svært dårlig bygningsmasse er det vedtatt at psykiatrisk avdeling i Lier skal fraflyttes. 
og virksomheten der flyttes til Blakstad i påvente av nytt sykehus i Vestre Viken. Dette arbeidet 
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har fortsatt i 2014. Det krever både bygningsmessige tilpasninger på Blakstad og organisatoriske 
endringer. I løpet av 2015 vil sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri samles på Blakstad. 
 
Vestre Viken har videre fulgt opp Samhandlingsreformen med tilpasning av bemanning i forhold 
til oppgaver. 
 
Prosjekt ”Nytt sykehus i Vestre Viken” 
Arbeidet med nytt sykehus i Vestre Viken er videreført. Idéfaserapporten for Nytt Vestre Viken 
Sykehus ble godkjent i styret for Vestre Viken 28. april 2014 og i styret for Helse Sør-Øst RHF 
19. juni i 2014. Samtidig godkjente styret i Helse Sør-Øst mandat for konseptfasen. Dette 
arbeidet har gått etter plan, og hovedfunksjonsprogram samt overordnet teknisk program og 
hovedprogram utstyr er ferdigstilt i 2014. Det arbeides nå videre med delfunksjonsprogram og 
skisseprosjekt. Konseptfasen er planlagt ferdig ved utløpet av 2015. 
 
Organisasjonsutvikling 
Lederutvikling har i 2014 blitt videreført og fulgt opp i forhold til 2013, og utvidet til både nivå 3- 
og nivå 4-ledere.  
Medarbeiderundersøkelsen i 2014 hadde en svarprosent på 75 %. Handlingsplaner utarbeides for 
å følge opp nødvendige forbedringstiltak. 
 
Effekter 
Beskrives under de enkelte områder i del II. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling for 2014 

3.1. Overordnede føringer 

3.1.1. Mål for Helse Sør-Øst  
• For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det vedtatt målformuleringer som 

en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, 
kvalitet og pasientsikkerhet: 
- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd.  

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 76 dager i 2014. Dette er en lett 
reduksjon sammenliknet med 2013 hvor ventetiden var 78 dager. Det er ikke i tråd med 
målet om gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på under 65 dager, til tross for en 
betydelig aktivitetsøkning med flere behandlede pasienter. I tråd med 
prioriteringsforskriften var gjennomsnittlig ventetid for pasienter med rett til prioritert 
helsehjelp kortere enn for dem uten slik rett med henholdsvis 59 og 98 dager. Antall 
langtidsventende (ventet > 1 år) er imidlertid blitt redusert fra ca. 650 pasienter ved start av 
2014 til ca. 350 ved årets slutt. I tråd med dette er ventetiden for de som står og venter blitt 
redusert mot slutten av året. Det gjennomføres tiltak for å nå målet om ventetidsreduksjon 
i 2015.  
Andel fristbrudd var gjennomsnittlig 1,7 % i 2014. Det er således relativt få fristbrudd, men 
det arbeides med å få tallet ytterligere ned.   

- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %.  
Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire prevalensundersøkelser var 4,5 % i 2014, mot 4,7 % 
i 2013. Det er således en marginal nedgang. Prevalensundersøkelsene omfatter alle 
pasienter med sykehusinfeksjoner på aktuelt tidspunkt, uavhengig av hvor de er pådratt. 
Helseforetaket følger opp de tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner som ligger i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Det er i løpet av 2014 gjennomført en ny risikovurdering og 
ut fra risikovurdering utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid med å redusere andel 
sykehusinfeksjoner. Det er utfordrende å nå målet.  

- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
Andelen pasienter som mottar timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
har ligget på omtrent 60 % gjennom 2014. Noen avdelinger har vist forbedringer. Det er i 
avtalene med klinikkene om driften i 2015 definert forventning om økt målinnfrielse.  

- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 
egen enhet.  
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2014 viser at det fremdeles er et stykke igjen 
før alle medarbeidere opplever at de er involvert i oppfølgingsarbeidet. Totalt for Vestre 
Viken er det en liten nedgang i antall medarbeidere som opplever at de har vært involvert i 
medarbeiderundersøkelsen. Resultatene for 2014 viser at 54 % av de som har svart 
opplever at de har deltatt i oppfølging av undersøkelsen, mot 56 % i 2013. Det er grunn til 
å tro at den reelle prosenten er høyere sett opp mot hva ledere selv rapporterer. En kan 
anta at den enkelte medarbeider også definerer begrepet involvert på ulik måte og at det gir 
utslag på svaret som gis.  Det er stor spredning innenfor foretaket i forhold til opplevelse 
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av involvering. Dette betyr at involvering av medarbeidere i oppfølgingsarbeidet etter 
medarbeiderundersøkelsen fortsatt må være et ledelsesfokus. Det er også viktig i forhold til 
ambisjonen om å øke svarprosenten på undersøkelsen ytterligere ved neste års 
gjennomføring. De ulike enhetene har meldt inn handlingsplaner for forbedringstiltak etter 
undersøkelsen. 

- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer.  
Foreløpig regnskapsresultat viser et overskudd på 146 MNOK i 2014.  Dette er 26 MNOK 
bedre enn budsjettert nivå på 120 MNOK og bidrar til å øke det økonomiske 
handlingsrommet.  Resultatutvikling ligger foran forutsetningene som er lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan (ØLP).  Det er avtalt med HSØ at økt overskudd i 2014 i forhold 
til budsjett kan brukes til investeringer i 2015.   
I ØLP har Vestre Viken som forutsetning en årlig produktivitetsøkning på 1-1,5 %. 

3.1.2. Tildeling av midler  
- Vestre Viken skal benytte midlene som stilles til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. 

Vestre Viken skal i 2014 basere sin virksomhet på de tildelte midler. Vestre Viken tildeles 1,76 mill kroner i 2014 
knyttet til behandling og planlegging av pasienter med behov for rekonstruksjon av bryst. Det forventes at ventetid og 
kapasitet innenfor området opprettholdes på samme nivå som i 2013. Det forventes også at foretaket fortsetter 
samarbeidet med Oslo universitetssykehus for å utnytte den samlede ressurs og kapasitet i regionen best mulig. Vestre 
Viken skal rapportere om aktiviteten for 1. tertial (frist 20. mai), 2. tertial (frist 20. september) og for hele året (frist 
20. januar 2015). Rapporteringsmal m.m. vil bli distribuert til kontaktpersonene ved foretaket.  
 

Rapportering for tildelte midler 2014 

Basisramme Tildeling: 4 939 062 
Resultat1: 4 554 663 

- herav forskning i basis Tildeling: 4 307 
Resultat1: 4 368 

Statlige tilskudd Tildeling: 4 327 
Resultat1: 4 525 

ISF-refusjoner Tildeling: 1 875 960 
Resultat1: 1 976 777 

I alt Tildeling: 6 819 349 
Resultat1: 6 535 965 

I tillegg til disse inntekter kommer gjestepasientinntekter, polikliniske refusjonsinntekter, samt øvrige foretaksspesifikke 
inntekter, herunder pasientbetaling og eventuelle tilskudd til definerte formål fra Helse Sør-Øst RHF, statlige etater og 
andre. 

1 Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar 2015. 
 
Helseforetakets kommentarer:  
 
Innsatsstyrt finansiering 
• ISF- refusjonsandelen er økt fra 40 til 50 % fra 2014. Innsatsstyrt finansiering er en forenkling av en kompleks 

klinisk virkelighet og er ikke egnet til finansiering av de enkelte avdelingene i sykehusene. Det er viktig at finansieringen 
ikke er til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Den medisinske 
kodingen dokumenterer helsehjelpen pasienten mottar. Kodingen må være faglig korrekt og skal ikke benyttes for å øke 
inntjeningen i strid med god faglig praksis og hensiktsmessig organisering. 
Aktivitet innen innsatsstyrt finansiering har vært høyere enn planlagt, og ISF-inntekter høyere 
enn budsjettert. 

 
Koding kvalitetssikres ved at avdelingene har egne kodeansvarlige, og nøkkelparametre følges 
opp i Seksjon for virksomhetsdata. Endringer i regelverk kommuniseres via kodenettverk. 
Flere har gjennomgått spesifikke kodekvalitetskurs. I løpet av 2014 har det vært utført en 
kodevurdering av koding ved medisinske avdelinger med ekstern kompetanse. Det er også 
gjennomført internrevisjon av kodepraksis ved en avdeling.   
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Midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser 
Helse Sør-Øst skal sette av minst 234,1 mill. kroner av basisbevilgningen til etablering av døgntilbud øyeblikkelig hjelp i 
kommunene, og bidra til at tilbudene i kommunene har en kvalitet som reelt sett avlaster sykehus. Det forutsettes at 
helseforetaket setter av nødvendige midler til utbygging og drift av øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og 
opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde.  
Ved utgangen av 2014 er det etablert i alt 36 kommunale ø-hjelpsplasser i Vestre Vikens 
opptaksområde. Det er lagt til grunn at det blir 61 slike plasser når tilbudet blir lovpålagt fra 2016.  
 
Tabellene nedenfor viser antall og plassering av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser, 
hvorav noen er interkommunale.  

Kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser 
Lokalsykehus/HSS Kommuner Tilbud  
Hallingdal Flå, Ål, Gol, 

Hemsedal, Nes, Hol 
3 Kommunale ø-hjelp etablert på HSS fra 01 09 12.  
 
 

Ringerike Ringerike, Hole, 
Jevnaker, Modum, 
Sigdal, Krødsherad 

8,8 senger 
3 av dem fra 01 09 13 (lokalisert på Ringerike sykehus). 
5,8 senger desentralisert i kommunene fra 01 10 13. 

Drammen Drammen,  
 
 
 

8 senger på Drammen helsehus.  
 

Lier, Sande, Svelvik,  
Drammen og Nedre 
Eiker 
 
 
Nedre Eiker 

Lier 3, Sande 1, Svelvik 1, Drammen 1 Nedre Eiker 1,5 = 
7,5 ved Drammen interkommunale legevakt. 
 
 
 
2 senger på Bråta Bo- og behandlingssenter  
 

 Røyken og Hurum 4 ø-hjelpssenger lokalisert på Bråset helsehus i forbindelse 
med interkommunal legevakt 

Bærum Asker 1 seng etablert november 2014. 
Trinnvis opptrapping til i alt 7 plasser i løpet av 2015. 
Plassene skal legges til Søndre Borgen sykehjem. 

 Bærum Fått tilskudd fra Helsedirektoratet, men planlegger ikke 
drift som innebærer økonomiske forpliktelser for Vestre 
Viken i løpet av 2015. Plassene skal legges til Dønski bo – 
og behandlingssenter.  

Kongsberg- Øvre Eiker 
 
 
 

Øvre Eiker har etablert 2 ØHJ senger i desember 2012. 
Øvrige kommuner i opptaksområdet for Kongsberg 
sykehus har ikke etablert slike senger ennå. 
 
 
 

 
Det ble budsjettert i 2014 med totale kostnader på 38,2 MNOK knyttet til øyeblikkelig 
hjelptilbud i kommunene.  I resultat for 2014 er det kostnadsført 29,8 MNOK til kommunale 
øyeblikkelig hjelp plasser.  Dette er noe mindre enn budsjettert pga forsinket etablering i flere av 
kommunene (bl.a. Kongsberg, Asker og Bærum).   
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Utleveringskostnader LAR 
• De regionale helseforetakene har i dag ansvaret for å dekke medikamentkostnader LAR. Fra 2014 vil de regionale 

helseforetakene også få ansvaret for å dekke utleveringskostnadene i LAR, med unntak for pasienter som oppfyller 
kriterier for å få utlevert medikamenter av kommunale tjenester. 
Dette er gjennomført. Det medfører imidlertid en betydelig økonomisk risiko, fordi 
prissetting/kostnadene ved utlevering ikke er regulert gjennom sentral avtale. 

 
 
Fra tilskudd til basis 
• Tidligere tilskudd knyttet til barn som pårørende, nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser, regionalt 

kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, rusmestringsenheter i fengsel, soningenheter for personer under 
18 år og narkotikakontroll for domstolskontroll inngår fra 2014 i de respektive helseforetakenes basisrammer og skal 
videreføres på minst samme nivå som i 2013. 
Dette er på alle områder gjennomført på samme nivå i 2014 som i 2013.   

 
 
Raskere tilbake 
• Ordningen med ”Raskere tilbake” videreføres i 2014. Det øremerkede tilskuddet til ”Raskere tilbake” er ikke omfattet 

av vederlagstabellen over. Dette tilskuddet skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres 
gjennom basisbevilgningen. Tilskuddets størrelse vil bli avklart senere. Aktivitet som genereres i medhold av denne 
ordningen er ikke omfattet av aktivitetsbestillingen i tabellen over, men kommer i tillegg. 
Vestre Viken har mottatt tilskudd på 27 503 000 kr. Tilskuddet er fordelt med 20 210 000 kr 
til somatikk, 4 744 000 kr til psykisk helse, og 2 549 000 kr til pasienttransport. 
Tilskuddsmidlene er brukt som planlagt, og har blant ført til pasientbehandling på 3022 DRG-
poeng fordelt på inneliggende, dagbehandling og poliklinikk i somatikk og 2849 
lavterskelkonsultasjoner for til sammen 496 personer innen psykisk helse.  

 
 
Drift og investering 
• For 2014 tildeles foretaket en samlet basisramme til drift og investeringer. Det forutsettes at helseforetaket legger til rette 

for at investeringer kan gis den nødvendige prioritering innenfor basisrammen. Basisrammen tilfører likviditet slik at 
Vestre Viken kan gjennomføre ordinære investeringer for i alt 104,3 millioner kroner forutsatt et økonomisk resultat i 
balanse. Helse Sør-Øst RHF presiserer at positive resultater som oppstår i løpet av året ikke kan benyttes til 
investeringer før foretaket har tilstrekkelig grad av sikkerhet for positiv resultatoppnåelse på årsbasis. Vestre Viken 
tildeles et lån på inntil 100 millioner kroner til investeringer i nødvendig bygningsmessig vedlikehold ved Drammen 
sykehus. Endelig finansiering vil kunne bli endret i løpet av året basert på faktisk pådrag. 
Budsjettert investeringsramme for 2014 er på 377 MNOK, inklusive et overheng på 12 
MNOK knyttet til MTU fra 2013.  
 
Faktisk investeringsnivå for 2014 er ca 347 MNOK.  Dette er finansiert på følgende måte: 
104,3 MNOK investeringstilskudd ved resultat i balanse, 100 MNOK i lån knyttet til 
bygningsmessig vedlikehold ved Drammen sykehus, 63,5 MNOK overskudd fra 2013, 5 
MNOK i gavemidler og 74 av 2014 overskudd.   
 
Mindreforbruket av investeringer i 2014 i forhold til budsjett skyldes hovedsaklig forsinkelser i 
forbindelse med ombyggingen av hovedoperasjonsavdelingen ved Drammen sykehus. 
Ombyggingen var planlagt ferdig i slutten av 2014, men forsinkelser på modulbygget gjør at 
ferdigstillelse først vil skje i løpet av første kvartal 2015. 

 
 
Likviditet og kapitalforvaltning 
• Foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring ligger til grunn for løpende tilpasning av investeringsnivå til 

resultat og tilgjengelig likviditet. Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den 7. arbeidsdag i hver måned. Månedlig 
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overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet når disse 
er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for 
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon. Fra 2014 
innføres renteberegning av alle helseforetakenes langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det regionale 
helseforetaket. 
Vestre Viken legger til grunn foretaksgruppens etablerte prinsipper for likviditetsstyring. Dette 
for å sikre løpende tilpasning av investeringsnivå, resultat og tilgjengelig likviditet. Foretaket 
mottar likviditetsoverføringer fra det regionale helseforetaket månedlig og innen den 7. 
virkedag. Månedlig overføring utgjør 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Foretaket følger 
opp likviditeten gjennom månedlig rapportering til eier. I tillegg er det etablert rutiner for 
ukentlig å kunne følge opp den kortsiktige likviditeten. Dette setter oss i stand til, på et tidlig 
tidspunkt, å identifisere eventuelt behov for driftskreditt ut over til enhver tid gjeldende 
ramme. Forespørsel fremlegges i slike tilfeller med tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon. Alle langsiktige, konserninterne fordrings- og gjeldsforhold overfor det 
regionale helseforetaket renteberegnes av helseforetaket. 

 
 
Resultatkrav for 2014 
• Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene og sikre høy 

kvalitet på pasientbehandlingen. God ledelse er en viktig forutsetning for å nå resultatkrav. Vestre Viken må iverksette 
nødvendige tiltak for å innfri resultatkravene innenfor rammer og oppgaver som gjelder. Gjennomføringen av tiltak skal 
skje i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner, og i god dialog med pasienter, pårørende og deres organisasjoner. 
Det legges til grunn at det er etablert prosesser for medvirkning på alle nivåer. 
Vestre Viken har stor fokus på løpende rapportering og oppfølging av styringsparametre 
knyttet til økonomisk utvikling, kvalitetsparametre og utvikling på HR området. Månedlig 
rapportering tar utgangspunkt i måltavler som inkluderer de meste sentrale parametre.  
Måleparametre avtales i driftsavtaler som er inngått på hvert ledd i organisasjonen (klinikk, 
avdeling og seksjon). Månedlig rapportering er bygd opp med tanke på å sikre god 
ledelsesinformasjon og gir nødvendig beslutningsstøtte.   

 
Ved eventuelle negativ avvik mot plan må klinikkene lage omstillingstiltak for å oppnå plan i 
løpet av året.  Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med, og i dialog med, 
de ansattes organisasjoner, og at de 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn i dette 
samarbeidet og denne dialogen.  Likedeles legges de 13 prinsipper for brukermedvirkning til 
grunn for dialogen med brukerne og dere organisasjoner.  
 

• Vestre Viken skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
• Vestre Viken skal for 2014 ha et resultat på 120 millioner kroner. 

Foreløpig regnskapsresultat for 2014 viser et overskudd på 146 MNOK.  Dette er 26 MNOK 
bedre enn budsjett.  Overskuddet bidrar til å øke økonomisk handlingsrom som sikrer 
nødvendige investeringsnivå.   

 

3.2. Resultater for mål 2014 

3.2.1. Aktivitet 
Budsjettert aktivitet er i tråd med bestillingen.  
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Rapportering av aktivitet 2014 Somatikk VOP BUP TSB 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
bilo. legem.) i henhold til ”sørge for”-ansvaret 

Krav: 92 022    
Resultat1: 96 219    

Pasientbehandling 

- Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling Krav: 63 674 3 150 90 515 
Resultat1: 63 949 3 269 115 509 

- Antall liggedøgn døgnbehandling Krav: 245 519 84 631 3 600 17 152 
Resultat1: 239 371 84 200 3 586 16 834 

- Antall dagbehandlinger Krav: 27 278    
Resultat1: 29 183    

- Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Krav: 294 391 118 476 80 000 24 885 
Resultat1: 313 387 105 732 76 667 24 632 

1 Hentet fra helseforetakets foreløpige rapportering for desember 2014 per 20. januar 2015. 
 
Helseforetakets kommentarer:  
Somatikk: 
I 2014 er det produsert 4103 flere DRG-poeng enn budsjettert.  Aktivitetsøkning er hovedsakelig 
innenfor dagbehandling og polikliniske konsultasjoner.  Antall utskrevne pasienter er litt høyere 
enn plan, men viser mindre økning enn dagbehandling og poliklinikk. Dette er i tråd med arbeid 
for å vri aktivitet fra døgn til dag som fortsetter.  Antall liggedøgn er mindre enn plan selv om 
antall utskrevne pasienter er over plan.  Dette skyldes at redusert gjennomsnittlig liggetid i 2014 
var 3,7 dager mot plan på 3,9. Dette er en ønsket og positiv utvikling. 
 
Psykisk helse og rus: 
Kommentarer til negative avvik ved antall konsultasjoner: 
Når det gjelder poliklinisk aktivitet, har det vært en samlet vekst på 4,2 % innen psykisk helsevern 
og rus i 2014. Budsjettkravet er likevel ikke oppnådd innen VOP og BUP. 
 
Flere statlig-finansierte prosjekter som har generert poliklinisk aktivitet, ble avsluttet i 2013. Dette 
utgjorde ca 4000 konsultasjoner, det vil si 2 % som da falt bort i 2014. Mange av disse pasientene 
har fått videre oppfølging i kommunal regi. 
 
I henhold til overordende føringer har Klinikk for psykisk helse og rus (PHR) styrket 
akuttfunksjoner og beredskap ved alle fem DPS. Dette gjelder både døgn og poliklinikk. 
Foreløpig viser erfaringene at dette har gått noe utover elektiv kapasitet. Endringen er under 
evaluering. Evalueringen vil omfatte både organisatoriske og ressursmessige forhold og vil danne 
grunnlag for eventuelle tiltak. 
 
I PHR har det vært omfattende endringer det siste året: Etablering av akuttberedskap i DPS, nytt 
opptaksområde (Sande og Svelvik kommuner), innflytting i nye lokaler, arbeid med nyansettelser, 
større omorganiseringer som har involvert mange ledere og ansatte, gjennomføring av nødvendig 
opplæring knyttet til nye oppgaver, etablering av nye samarbeidsrelasjoner. I sum har dette i noen 
grad tatt tid fra direkte pasientbehandling, men styrker tilbudet på sikt. 
 

3.2.2. Tilgjengelighet og brukerorientering  
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager.  

På tross av økt aktivitet med flere behandlede pasienter enn tidligere, har ikke helseforetaket 
lyktes med å innfri målet om at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter skal være 
mindre enn 65 dager. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 76 dager i 2014, 
således kun en lett reduksjon fra 78 dager året før og godt unna målet. Andel langtidsventende 
er imidlertid redusert fra ca. 650 til ca. 350 i løpet av året, slik at gjennomsnittlig ventetid for 
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ventende er redusert mot slutten av året. Det iverksettes ytterligere tiltak for 
ventetidsreduksjon i 2015 slik at målet kan nås i løpet av kommende år.  
 
  

• Ingen fristbrudd.  
Andelen avviklede pasienter som hadde fristbrudd når de mottok helsehjelp har vært 
gjennomsnittlig 1,7 % i 2014. Andelen er således lav, men det arbeides med ytterligere 
reduksjon. 
 

• Redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon for pasienter med brystkreft. 
Vestre Viken har god kompetanse innen både primær og sekundær brystrekonstruksjon i 
behandling av brystkreft. 
 
Sekundær rekonstruksjon 
Plastikkirurgisk seksjon ved Bærum sykehus har tilbud om sekundær brystrekonstruksjon 
med protese, eget vev (latissimus dorsi, ikke mikrokirurgi) og fett-transplantasjon. Antall 
inngrep i 2014 fremgår av tabellen nedenfor. Seksjonen utvider i 2015 og vil per mars 2015 
bestå av fem overleger med bred erfaring blant annet innen brystrekonstruksjon.  
   

Operasjonsmetode 

Antall 
pasienter 

på 
venteliste 

(per 
01.01.15) 

Ventetid 
(Antall 
uker) 

Forventet 
antall 

operasjoner 
2014 

måltall 

Antall 
utførte 

operasjoner 
2014 

Protese 6 20 35-40 16 
Eget vev 3 20 5-10 2 
Uavklart 4**     5*, 2** 

*fjernet gammel protese pga ruptur/kapsel **symmetriserende inngrep 
 
Tilbakemeldingene fra pasienter som er operert med sekundær brystrekonstruksjon i 2014, er 
svært gode. Det har ikke vært noen komplikasjoner knyttet til de rekonstruktive inngrepene 
som er foretatt i 2014. Det er gode muligheter til å holde ventetiden på sekundær 
brystrekonstruksjon kort og foretaket har kapasitet til flere sekundære brystrekonstruksjoner 
innen dagens ventetider. Ventetid til operasjon etter poliklinisk vurdering, vil nå være ca 6-8 
uker. Som det fremgår av tabellen, har Vestre Viken operert færre pasienter enn forventet i 
2014. Dette skyldes at vi har mottatt færre henvisninger enn forventet vedrørende sekundær 
brystrekonstruksjon. Av de 13 pasientene som står på venteliste per dags dato, er seks utsatt 
med bakgrunn i pasientønske eller på medisinsk faglig bakgrunn.  
 
Som tidligere får vi tilbakehenvist egne pasienter fra OUS, slik at kapasitet der frigjøres.  
 
Primær rekonstruksjon 
Alle pasienter som opereres for brystkreft ved Brystdiagnostisk senter, Drammen sykehus, får 
tilbud om primær rekonstruksjon i samme operasjonsseanse dersom det ikke foreligger 
kontraindikasjoner. Det rekonstrueres både direkte med protese, med protese og nett samt 
via ekspanderprotese. Det ble utført 51 primære rekonstruksjoner i 2014.  
Foruten 4 spesialister i bryst- og endokrinkirurgi er 1 plastikk-kirurg i 50 % stilling tilknyttet 
seksjonen. Siden tilbudet ble etablert for noen år siden er det utført ca. 180 primære 
rekonstruksjoner ved brystkreft/DCIS ved seksjonen. Utrednings- og behandlingsteamet har 
ervervet en betydelig kompetanse og har etablert gode behandlingslinjer. Resultatene er 
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fortløpende evaluert og funnet tilfredsstillende og på nivå med tilsvarende 
behandlingsinstitusjoner. 

• Alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert månedlig.  
Helseforetaket kontrollerer hver måned at alle ventetider på frittsykehusvalg.no er oppdatert. 
Bildet er at ventetidene stort sett månedlig blir oppdatert, men det er likevel behov for å følge 
dette videre i 2015. 

• 80 % av kreftpasienter har startet behandling innen 20 dager fra mottatt henvisning.  
I andre tertial 2014 var data for Vestre Viken innen de nasjonalt rapporterte kreftområder 
(resultat for nasjonalt gjennomsnitt i parentes): 

o Start behandling brystkreft innen 20 dager etter mottatt henvisning 51,5 % (52,1 %) 
o  Start behandling lungekreft innen 20 dager etter mottatt henvisning 56 % (38,9 %) 
o Start behandling tykktarmskreft innen 20 dager etter mottatt henvisning 41,8 % (59 %)  

Andelen er således klart etter målene. Det har vært arbeidet med mer effektive pasientforløp i 
løpet av 2014. Men innføring av ”Pakkeforløp kreft” vil som kjent rapporteringen endres i 
2015, og foretaket arbeider for å nå de målene som der settes. 

• Det er gjennomført pasienterfaringsundersøkelser på behandlingsenhetsnivå, resultatene er offentliggjort på helseforetakenes 
nettsider og aktivt fulgt opp i tjenesten.  
Vestre Viken gjennomførte en elektronisk brukererfaringsundersøkelse også i 2014. 
Spørreskjema ble sendt pasienter som ønsket det som lenke i e-post ca 14 dager etter endt 
utskriving. 
Pasienter (eller pårørende) kan også gå inn på helseforetakets webside og svare derfra. 
Vestre Viken oppnådde en score som indikerer totaltilfredshet på 89 % (basert på samme 
svarskala som benyttes i PasOpp) og hadde 1406 respondenter. 
I 2013 viste tilsvarende undersøkelse en score på 89 % med 1290 respondenter. 
Til sammenlikning var score i PasOpp for Vestre Viken (data samlet høsten 2013) 88 %. 
Helseforetaket offentliggjør pasienterfaringsundersøkelser på sine nettsider når slike foreligger. 
Undersøkelsene følges opp gjennom virksomhetens systematiske kvalitetsarbeid. 

• Det er etablert brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i alle helseforetak. 
Helseforetaket har gjennom flere år hatt brukerstyrte plasser innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

• Det er etablert flere standardiserte forløp i henhold til nasjonale retningslinjer. Vestre Viken skal i 2014 tilrettelegge for 
helhetlige pasientforløp og utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene hjerneslag, prostatakreft, hoftebrudd, samt for 
pasienter med skadelig bruk / avhengighet av alkohol. I størst mulig grad oppfordres det til samarbeid med brukere og 
samarbeidende kommuner. For kreftforløp ønskes det særskilt oppmerksomhet på forløpstider.  
Vestre Viken har utarbeidet pasientforløp for sykdomsgruppen hjerneslag. Dette 
pasientforløpet er under revidering. Arbeid med pasientforløp for sykdomsgruppen 
hoftebrudd er videreført. Det er utarbeidet pasientforløp for tykk- og endetarmskreft i løpet 
av 2014. Vestre Viken og samarbeidskommunene har i overordnet samarbeidsutvalg besluttet 
å gjennomføre fire pasientforløp hjem til hjem. Dette gjelder for hoftebrudd, skadelig bruk av 
alkohol, KOLS pasienter og psykisk helse og rus. Brukermedvirkning er sentralt. Pilotering 
som involverer enkeltkommuner og alle klinikkene starter opp i januar 2015. Foretaket 
samarbeider med Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark om et felles prostatasenter, og 
har fått støtte fra Helse Sør-Øst til dette. Her er det utarbeidet felles forløp, og det 
samarbeides også med det regionale senteret ved Oslo Universitetssykehus. Arbeidet er også 
sett i sammenheng med pakkeforløp for kreft som er innført fra 01.01.15. 

• Det er oppnevnt koordinator for pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. 
Virksomheten har etablert retningslinjer for oppnevning av koordinator for pasienter med 
behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester. 

• Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd.  
Aktiviteten i foretaket har økt mer enn plan i 2014. Ventetiden har gått marginalt ned i løpet 
av 2014. Det har vært gjennomført flere konkrete tiltak for å redusere ventetid: 
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- Økt kapasitet på enkelte poliklinikker med lange ventetider (nevrologi, øyesykdommer, 
fordøyelsessykdommer, småkirurgi) 

- Lengre planleggingshorisont på poliklinikker 
- Økte arealer enkelte steder hvor dette har vært begrensende) 
- Arbeid med å overføre kontroller til primærhelsetjenesten 
- Redusere antall som ikke møter (herunder SMS-påminning, forsinket i forhold til plan 

pga. tekniske vansker, men etablert ved en del avdelinger mot slutten av 2014 og rulles ut 
i hele foretaket i løpet av januar/februar 2015) 

- Ekstra kjøp av eksterne tjenester 
- Generell effektivisering 
- Spesiell gjennomgang av poliklinikker i egne prosjekter 
 
Innen nevrologi har det vært samarbeidet med enheten som er etablert i Sykehuspartner, med 
hovedvekt på pasientflyt innen poliklinikken. Dette arbeidet kombinert med kjøp av noe 
eksterne tjenester, har medført at langtidsventende er avviklet og gjennomsnittlig ventetid er 
redusert. Antall langtidsventende er redusert fra ca. 650 ved årets start til ca. 350 ved 
utgangen av året. Det gjenstår nå langtidsventende hovedsakelig innen øyesykdommer, 
endokrinologi og karkirurgi (varicer). Det forventes videre reduksjon i langtidsventende 
utover i 2015. 
 
Fristbrudd har vært på et lavt nivå gjennom 2014, med gjennomsnittlig andel fristbrudd på 
1,7 %. De som opplever fristbrudd har kort tid mellom fristbruddet og time. Det arbeides for 
å få det ytterligere ned. 

 
I forbindelse med rapportering for arbeidet med ventetider og fristbrudd, henvises det også til protokoll 
fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014: 
• Ventetid og fristbrudd vil være kritiske suksessfaktorer i 2014. Mange helseforetak har god utvikling i arbeidet med 

disse områdene, og noen har allerede nådd de målene som er satt. Erfaringen viser likevel at dette ikke er områder der 
gode resultater opprettholdes av seg selv, men at god resultatoppnåelse bygger på et kontinuerlig arbeid.  
Det vises til detaljert beskrivelse av helseforetakets arbeid med reduksjon av ventetider og 
ingen fristbrudd i foregående punkt. 

Det vises også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 12. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov 
om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14: 
• Helseforetaket må i 2014 ha en særlig ambisjon om å bedre tilgjengeligheten for pasientene med spesiell vekt på å unngå 

fristbrudd. Ventetider og fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem overordnede målene for Helse Sør-Øst. 
Foretaksmøtet forutsatte at helseforetakets styre legger stor vekt på å forbedre måloppnåelsen innen disse områdene. I 
årlig melding 2013 har Vestre Viken HF gitt tilbakemelding om at gjennomsnittlig ventetid for avviklede (behandlede) 
pasienter var 78 dager i 2013. Helseforetaket bemerket i sin årlige melding at ventetiden var lavere mot slutten av 2013. 
Foretaksmøtet merket seg at gjennomsnittlig ventetiden i 2014 frem til og med april har vært på 72 dager. Dette viser at 
helseforetaket fortsatt må arbeide aktivt for å kunne nå målet for 2014 som er satt til under 65 dager. 
Tilbakemeldingen i årlig melding 2013 er at andel fristbrudd er redusert i løpet av 2013, og helseforetaket oppgir at den 
nå er på et relativt lavt nivå. Foretaksmøtet var fornøyd med helseforetakets arbeid med å redusere fristbrudd viser 
resultater i 2013. Frem til og med april 2014 er andel fristbrudd rapportert til 2 %. Foretaksmøtet ba om at styret i 
Vestre Viken HF følger opp arbeidet med å fjerne fristbrudd slik at den overordnede målsetningen kan oppfylles.  
Det arbeides med fortsatt reduksjon av andel fristbrudd, og målet er å komme under 1 %. Det 
er vanskelig å unngå fristbrudd helt, på grunn av uforutsett fravær som oppstår av og til. Dette 
gjelder særlig innen de fagområder der kapasitet er marginal. Det gjøres imidlertid fornyet 
medisinsk kontakt med pasienter, dersom ikke fristbruddet lar seg lukke i løpet av kort tid. For 
arbeid med ventetidsreduksjon og økt tilgjengelighet vises til egen redegjørelse under avsnittet 
ovenfor med overskrift ”Helseforetaket skal ha konkrete og gjennomførbare planer for å redusere 
ventetiden og unngå fristbrudd”.   
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3.2.3. Kvalitet og pasientsikkerhet 
I forbindelse med rapportering for alle underpunkter under overskriften kvalitet og pasientsikkerhet, 
henvises det også til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 13. februar 2014, sak 3 Overordnede 
styringsbudskap for 2014: 
• Arbeidet med standardisering av arbeidsprosesser og støttefunksjoner er, sammen med utvikling av gode pasientforløp, 

viktige elementer for å heve kvaliteten i behandlingen. I Helse Sør-Øst har mange helseforetak utviklet gode tilbud basert 
på dette. Alle helseforetaksstyrer vil ha et ansvar for at det gode arbeidet fortsetter og at erfaringer både fra eget og andre 
helseforetak følges opp i den videre utviklingen. Det forventes at helseforetakstyrene sørger for at det utarbeides konkrete 
tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav. 
Vestre Viken har arbeidet systematisk med forbedring av arbeidsprosesser og 
støttefunksjoner gjennom arbeid med pasientforløp. Vestre Viken har også deltatt i det 
regionale læringsnettverket for pasientforløp i regi av AHUS/HSØ. Lokalt har Vestre Viken 
utarbeidet gjennomgående pasientforløp for tykk- og endetarmskreft. Det pågår kontinuerlig 
forbedringsarbeid i det gjennomgående pasientforløp for hjerneslag.  Vestre Viken har 
forankret og planlagt arbeid med pasientforløpene hjem til hjem for diagnosegruppene 
hoftebrudd, KOLS, skadelig alkoholbruk / alkoholavhengighet, og psykisk helse (rettet mot 
brukere med behov for mange og sammensatte tjenester). Disse pasientforløpene skal 
utarbeides i sammen med pilotkommuner i Vestre Vikens område, fastleger og brukere. I alt 
dette arbeidet fokuseres det på forbedring av arbeidsprosesser.  

 
Pasientsikkerhetskampanjen 
• Pasientsikkerhetskampanjens tiltakspakker inngår som en del av sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene følges opp 

i ledelseslinjen. 
Implementering av tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet følges opp i ordinære 
ledelseslinjer og rapporteres tertialvis. Klinikkene har utarbeidet handlingsplaner for 
implementering og det er god kontroll i forhold til måloppnåelse. Klinikkene følger 
handlingsplanene opp henholdsvis gjennom tavlemøter/pulsmøter og sjekklister. 

 
Rapportering til Helsedirektoratet 
• Kvalitetsindikatorer og ventetider som rapporteres til Helsedirektoratet, inkludert til fritt sykehusvalg, er rapportert på 

sykehusnivå, og benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 
Foretaket har etablert et system for oppfølging og kvalitetskontroll av data som rapporteres 
til Norsk pasientregister. All rapportering foretas på sykehusnivå. Det gjøres regelmessige 
gjennomganger av kvaliteten på medisinsk koding, og kvalitetssikring ivaretas godt på 
klinikknivå innenfor lukking av hvert tertial. Ulike forskningsprosjekter gjennomføres 
fortløpende, og data fra våre egne register benyttes i dette arbeidet. 

 
Nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
• Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: 

- nasjonal dekningsgrad 
- omfatter pasientrapporterte effektmål 
- benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning. 
Helseforetaket har ikke ansvar for drift av medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status, 
men benytter resultater fra slike registre i evalueringen av klinisk praksis, som ledd i 
systematisk forbedringsarbeid, og i forskning. 

 
Nye metoder i spesialisthelsetjenesten  
• Det er etablert en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. 

Nye metoder som innføres i Vestre Viken skal være kunnskapsbaserte. Foretaket har så langt 
ikke brukt lokal minimetodevurdering, men basert vurderinger på nasjonale retningslinjer og 
andre foreliggende metodevurderinger. 

• Oslo universitetssykehus er etablert som regionalt kompetansesenter for metodevurdering. 
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”Øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene  
• Det er etablert flere ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene i samarbeid mellom helseforetak og kommuner. 
• Helseforetaket har bidratt til at ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud i kommunene har god kvalitet, og har vurdert effektene 

av tilbudene. 
• Helseforetaket samarbeider med kommunene for å unngå uønskede reinnleggelser.  

Når det gjelder status for ø-hjelp døgntilbud henvises til omtale i punkt 3.1.2 vedrørende 
midler til etablering og drift av kommunale ø-hjelpsplasser.  

 
Det er etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra kommunene, Vestre Viken og Helse Sør-
Øst som arbeider med standardiserte virksomhetsrapporter. Oversikt over re-innleggelser 
inngår i dette arbeidet. 

 
Det er etablert et klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp døgn-plasser med 
representasjon fra de fire somatiske klinikkene og kommunene samt helseforetakets 
fagdirektør og samhandlingssjef. Gruppen ledes av en av kommuneoverlegene og rapporterer 
til overordnet samarbeidsutvalg.  Hver enkelt klinikk følger i tillegg opp plassene i samarbeid 
med sine kommuner. 

 
Det er etablert en del kommunale ø-hjelpsplasser. Beleggsprosenten er imidlertid lav, slik at 
det må arbeides med å øke bruken av sengene. 
  
Samhandling og kompetanseoverføring 
Vestre Viken har gjennom et samarbeidsprosjekt med Kommunehelsesamarbeidet, Vest 
Regionen, bidratt til kompetanseoverføring av ALERT til kommunehelsetjenesten. 
ALERT er et verktøy for tidlig identifisering av sykdomsutvikling. Hensikten med ALERT er 
å øke personalets kompetanse til å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede 
tiltak og forebygge sykdomsforverring. Opplæringen skal gi bedre pasientsikkerhet og en felles 
plattform for observasjon, kommunikasjon og samarbeid rundt pasienten. Målgruppe er alt 
helsepersonell med pasientkontakt.  
ALERT er utviklet for bruk i spesialisthelsetjenesten. Verktøyet er innført i somatiske 
klinikker i Vestre Viken.  

 
På sine Internettsider har Vestre Viken lagt tilgjengelig et utvalg av e-læringskurs. Aktuelle 
målgrupper for denne kompetanseoverføringen er pasienter, pårørende og helsepersonell i 
kommunene. 
 
 

Psykisk helsevern  
• Det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Det legges til grunn at veksten innen 

psykisk helsevern skjer ved DPS og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS skal bygges ut og utrustes til å ta 
ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens 
behov for vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring kostnader, ventetid og 
aktivitet.  
Aktiviteten har økt innen psykisk helse og rus, dog noe mindre enn planlagt, jfr. kommentarer 
over (under pkt. 3.2.1). Basisrammen til klinikk for psykisk helse og rus økte mer enn til 
somatikk både i beløp og prosent i 2014. Økning i basisramme var vel 3 % innen psykisk helse 
mot omkring 1 % innen somatikk. Ventetid for avviklede pasienter er betydelig kortere innen 
psykisk helse og rus enn innen somatikk. 
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Akuttjenester på DPS nivå er styrket både i poliklinikk og døgn. Flere pasienter tas i mot til 
akuttvurdering og behandling på poliklinikkene, og samtlige DPS har døgnseksjoner som tar i 
mot pasienter til akuttinnleggelse fram til kl 20 på hverdager. 

• Andel årsverk DPS har økt i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 
Styrking av DPS’ene er prioritert ved rammeøkning i forbindelse med økt opptaksområde i 
2014 (Sande og Svelvik). 

• Andel tvangsinnleggelser for helseregionen er redusert med 5 % sammenliknet med 2012. 
Dette målet er ikke innfridd. Klinikken meldte andel tvangsinnleggelse for 2013 på 20,5 %. 
Tilsvarende tall for 2014 er 21,0 %. Klinikken har et sterkt fokus på økt frivillighet/ redusert 
og riktig bruk av tvang. Det er pågående dialog med fastleger, legevakt og kommunale 
instanser om temaet. 

 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
• Det er etablert systemer ved somatiske avdelinger for å fange opp pasienter med underliggende rusproblemer.  

Prosjekt ”Hjem til hjem” mellom Bærum sykehus og Bærum DPS er under planlegging og 
iverksettes i 2015. 

• Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene skal eksplisitt omtale konkret samhandlingsarenaer og 
samhandlingsrutiner innen TSB herunder samarbeidet i forhold til utskrivningsklare pasienter.  
Det er inngått avtaler med kommunene om henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk 
helsevern for barn og unge, psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Avtaleteksten er overordnet og felles for alle fagområdene.  
Asker kommune har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og har invitert Avdeling for rus 
og avhengighet til samarbeid. Dette er under arbeid, men ingen avtale er skrevet. 

• Det er etablert tilbud om brukerstyrte plasser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 
Det vises til omtale av dette i avsnitt 3.2.2 – Tilgengelighet og brukerorientering. 
Helseforetaket har brukerstyrte plasser på Tyrifjord døgnseksjon.  

 
Langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar  
• Det er i samarbeid med kommunene og brukerorganisasjonene etablert et effektivt og brukerorientert utrednings- og 

behandlingsforløp for pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander der årsaken er uklar.  
Helseforetaket har en smerteklinikk med områdefunksjon ved Drammen sykehus. Hit 
henvises pasienter for utredning og behandling av langvarige smertetilstander der årsaken er 
uklar. Det brukes hovedsakelig medikamentell behandling og noe akupunktur. I løpet av året 
er det etablert en smertepoliklinikk ved Kongsberg sykehus med tilbud til pasienter med 
langvarige smertetilstander som kan behandles på lokalsykehusnivå.  
 
Pasientens fastlege har oppfølgings- og koordineringsansvar overfor pasienten. I regi av 
avdeling for fysikalsk medisin og Lærings- og mestringssenteret er et gruppetilbud for 
personer med kroniske smerter i ledd og/eller muskler under etablering, og planlagt å være et 
kontinuerlig tilbud fra 2015. Det er opprettet, i samarbeid med Norges ME-forening, lokallag 
Asker og Bærum og Lærings- og mestringssenteret ved helseforetaket, et gruppebasert 
mestringstilbud for pasienter med ME. Lokallaget har vært aktivt med i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av kurset.  
Det er etablert refleksjonsgruppe som opplæringstilbud ved Lærings- og mestringssenteret for 
personer med langvarige smerter. Målsettingen med gruppetilbudet er å bygge kompetanse i 
forhold til egensituasjon, få hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger, hjelp til å 
akseptere situasjonen og kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter. 

 
Pasientadministrative rutiner  
• Helseforetaket har stor oppmerksomhet på betydningen av gode pasientadministrative rutiner som bidrag til trygghet og 

sikkerhet i pasientbehandlingen og forløpet.  
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Helseforetaket etablerte i 2013 en handlingsplan som har fokusert på tiltak ved at: 
• det gis realistiske datoer for når behovspasientene kan få startet helsehjelpen sin 
• det gis riktig og fullstendig informasjon til pasientene i ulike deler av pasientforløpet 
• det er fokus på styring og kontroll på ventelistene både før og etter start helsehjelp 

 
Status i 2014 er at de fleste tiltak er gjennomført eller i henhold til plan.  

 
Sykelig overvekt  
• Vestre Viken viderefører en kapasitet innen fedmekirurgi som sikrer en fortsatt positiv utvikling i ventetider. 
• Vestre Viken skal etablere en tverrfaglig overvektspoliklinikk som utreder og vurderer pasienter med sykelig overvekt fra 

eget opptaksområde. Denne poliklinikken skal ha tilstrekkelig kompetanse og kvalitet. 
Vestre Viken har tilbud om fedmekirurgi ved Bærum sykehus. Det er kort ventetid på 
kirurgisk behandling til poliklinisk konsultasjon etter ca. 4 uker, mens forberedelseskurs til 
operasjon tar ca. 8 uker til. Pasienter med sykelig overvekt utredes ved flere av foretakets 
medisinske avdelinger.  

 
Nasjonale tjenester  
• Nasjonale tjenester (behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansetjenester) skal ivareta 

krav i forskrift og veileder. 
• Nasjonale tjenester følger opp evalueringen fra Helsedirektoratet. 

Vestre Viken har ikke noen nasjonale tjenester 
 
Sykehusapotek  
• Vestre Viken skal samarbeide med Sykehusapotekene i arbeidet med å utvikle gode farmasøytiske tilbud.   

Vestre Viken gjennomfører regelmessige planleggingsmøter med sykehusapotekene for å 
utvikle de farmasøytiske tilbudene. Videre ivaretar Sykehusapotekene sekretariatsfunksjonen 
for helseforetakets legemiddelkomité, som skal bidra til god informasjon til sykehusets 
pasienter og ansatte om legemidler og riktig legemiddelbruk, fremme riktig legemiddelbruk og 
arbeide for bruk av kvalitetsindikatorer relatert til legemiddelbehandling og 
legemiddelhåndtering ved bruk av tilgjengelige registre. 
 
Flere avdelinger har avtaler om klinisk farmasitjenester. 

• Tiltak for å forebygge alvorlige legemiddelfeil/legemiddelhendelser skal gjennomføres.  
I samarbeid med sykehusapotekenes farmasøytiske rådgivningstjeneste har helseforetaket 
utviklet sitt system for opplæring i retningslinjer for legemiddelhåndtering for å sikre godt 
kjennskap til disse og redusere sannsynlighet for alvorlige feil. Det pågår også arbeid med å 
utvikle dagens retningslinjer for legemiddelhåndtering hvor forordning skjer i en avdeling, 
men utføres ved en annen avdeling.  

• Det skal utarbeides gode rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til pasient og samarbeidende 
helsepersonell ved utskriving fra sykehus.  
I forbindelse med innføring av elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger og revisjon av 
retningslinjer for samstemming av legemiddellister (se neste avsnitt), er det gjort betydelig 
arbeid med å utvikle rutiner for å sikre legemiddelinformasjon og legemiddelforsyning til 
pasient og samarbeidende helsepersonell ved utskrivning fra sykehus. 

• Som en del av oppfølgingen av pasientsikkerhetsprogrammet skal metode for samstemming av legemiddellister og 
legemiddelgjennomganger for prioriterte pasientgrupper implementeres.  
Helseforetaket har i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet gjennomført revisjon innen 
området samstemming av legemiddellister. Revisjonen viser at helseforetaket har kommet 
langt i arbeidet med samstemming av legemiddellister, i tråd med vedtatte retningslinjer, men 
at dette arbeid må videreføres i 2015. 

• Vestre Viken skal samarbeide med Sykehusapotekene i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter.  
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Det har i løpet av 2014 blitt gjennomført tilgangsmessige avklaringer som i forbindelse med 
forsknings- og utviklingsprosjekter gir Sykehusapotekene adekvat tilgang til det kliniske felt, i 
tråd med krav til informasjonssikkerhet.  
 

3.2.4. Personell, utdanning og kompetanse 
• Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for 

spesialisert kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud. 
Det arbeides kontinuerlig med å skaffe gode analyseverktøy for ledere i arbeidet med å sikre 
oversikt over behovet for fremtidig kompetanse. Vestre Viken har videreført arbeidet med å 
identifisere sårbare fagmiljøer i helseforetaket samt planlagt og iversatt tiltak som kan 
imøtekomme fremtidig kompetansebehov og redusere sårbarhet.jfr pkt 3.1.1 
 
Utdanningsseksjonen har 21sykepleiere i videreutdanning innen Anestesi, Intensiv og 
operasjon.  
Det er også sykepleiere i masterutdanning innen psykiatri og intensiv. 

• Tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, også innenfor den nye spesialiteten i rus- og 
avhengighetsmedisin som ventes godkjent i 2014.  
Helseforetaket arbeider kontinuerlig for å ha tilstrekkelig med utdanningsstillinger med god 
kvalitet for legespesialister. Innen rus- og avhengighetsmedisin er ikke spesialiseringsløpet 
formelt etablert, men helseforetaket har 5 leger med relevant kompetanse som har deltatt i 
overgangsordningen for godkjenning av spesialiteten. 

• Redusere omfanget av midlertidige stillinger i helseforetakene. 
- Vestre Viken har som hovedprinsipp å ansette i faste stillinger. 

Det vil imidlertid på grunn av virksomhetens art alltid være behov for å benytte 
midlertidig ansatte, idet vi er en døgnkontinuerlig høyspesialisert virksomhet.  

- Vestre Viken har etablert rutiner for å kvalitetssikre at de som er midlertidig ansatte har 
arbeidskontrakter som er i samsvar med lovens bestemmelser om midlertidig ansettelse. 

- I tråd med politiske signaler jobber Vestre Viken på sikt for å øke andelen fast ansatte og 
redusere andelen midlertidige ansatte. Budsjettet for 2015 understøtter dette og viser en 
klar dreining av budsjettmidlene fra innleid arbeidskraft, overtid og ekstrahjelp til fast 
ansatte.  

- Det er også etablert rutiner for å ivareta ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven § 14.4 a om 
deltidsansattes rettighet til å kreve fast ansettelse for utført merarbeid. 

- Vestre Viken har påbegynt arbeidet med å implementere fast ansettelse av leger i 
spesialisering. 

• Det er gjennomført oppgavedeling og oppnådd reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp.  
For arbeid med reduserte ventetider og gode og effektive pasientforløp, vises til omtaler 
tidligere i dokumentet. Vestre Viken er representert i Helse Sør-Østs regionale ansvar for å 
vurdere modeller for oppgavedeling på operasjonsavdelinger. 

• Det bygges opp lokale utdanningsløp for å sikre tilstrekkelig rekruttering til den nye spesialiteten innen rusmedisin. 
Vestre Viken har deltatt i det nasjonale arbeidet på området, jfr. ellers over. 
 
Det vises også til en mer detaljert beskrivelse i dokumentets avsnitt 6.3 vedrørende personell- 
og kompetansebehov. 

3.2.5. Forskning og innovasjon 
Forskning 
• Vestre Viken skal øke omfanget av klinisk pasientrettet forskning og helsetjenesteforskning av høy relevans og kvalitet, 

herunder kartlegging og oppfølging av kunnskapssvake områder. 
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Vestre Viken har økt forskningsproduksjonen med ca 35 % fra 2013 til 2014. I revidert 
forskningsstrategi med tilhørende handlingsplan er det fokus på både forskningssterke - og 
svake områder.  

• Vestre Viken skal øke omfanget av nasjonalt og internasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid, iverksatt tiltak for 
større grad av brukermedvirkning i forskning.  
Se forrige punkt. Forskning og innovasjonsprosjektene har både nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere. Vestre Viken har brukerrepresentant i Forskningsutvalget, i tillegg er 
brukergrupper trukket inn i flere pågående forskningsprosjekter samt søknader på 
forskningsmidler for 2015.  

• Oslo universitetssykehus skal ivareta regionale forskningsstøttefunksjoner som er finansiert av regionale strategiske 
forskningsmidler.  
Regionale forskningsstøttefunksjoner blir brukt, spesielt til statistisk bistand. Skrivekurs for 
forskningssøknader er under planlegging.  

• Vestre Viken skal legge til rette for deltakelse i - og gjennomføring av kliniske intervensjonsstudier, inkludert 
multisenterstudier.  
Vestre Viken deltar i flere intervensjonsstudier. Klinikkene Bærum, Drammen og Psykisk 
helse og rus har deltatt i flere multisenter studier.  

• Vestre Viken skal legge til rette for samhandlingsforskning i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets føringer, også 
innenfor egne budsjettrammer.  
To samhandlingsprosjekter er pågående, ett på Ringerike og ett på Kongsberg. 

 
Innovasjon 
• Vestre Viken skal initiere eller delta i forskningsbaserte eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter, og det er et konkret 

mål at aktiviteten økes på dette området.  
Vestre Viken rapporterer på 8 pågående innovasjonsprosjekter til HSØ i 2014. To prosjekter 
har fått finansiering på brukerdreven innovasjon fra HSØ i 2014. Fire DOFI er innmeldt til 
Inven2 fra Vestre Viken i 2014. Foretaket har et økt fokus på innovasjon i strategidokumenter 
og tilhørende handlingsplan. 

• Vestre Viken skal ved behov delta i større innovasjonsprosjekter som bidrar til bedre pasientforbehandling og 
samhandling.  
Gjennomført. Vestre Viken rapporterer på 8 pågående innovasjonsprosjekter til HSØ i 2014. 
Flere av prosjektene har samarbeidspartnere utenfor helseforetaket. 

 
 

3.3. Styringsparametre 2014  
 

Styringsparametre Mål Status (og reg ionens 
gj.snitt) 

Tilgjengelighet og brukerorientering HF RHF 
snitt 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten, somatikk 

Under 65 
dager  

2. tert. 2013: 82,3 71,6 
2013 totalt: 81,9 75,9 
2. tert. 2014: 74,4 70,5 

Kommentarer: 
 Se 3.2.2 

Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, somatikk 0 
2. tert. 2013: 4,5 8,1 
2013 totalt: 3,6 7,7 
2. tert. 2014: 2,1 7,1 

Kommentarer: 
 Se 3.2.2 
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Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling 
innen 20 virkedager 80 % 

2. tert. 2013: 56,8 54,8 
2013 totalt: 59,9 54,3 
2. tert. 2014: 41,8 53,3 

Kommentarer: 
 Se 3.2.2 

Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 
virkedager 80 % 

2. tert. 2013: 25,0 33,6 
2013 totalt: 44,4 32,8 
2. tert. 2014: 56,0 34,5 

Kommentarer: 
 Se 3.2.2 

Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 
virkedager 80 % 

2. tert. 2013: 62,3 60,0 
2013 totalt: 68,9 63,0 
2. tert. 2014: 51,5 48,1 

Kommentarer: 
 Se 3.2.2 
Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får 
behandling i somatiske sykehus         
Kommentarer: 
Vestre Viken ligger ikke signifikant fra landsgjennomsnittet for de ulike parametre. Noen 
parametre viser nominell bedring. Resultatene brukes i forbedringsarbeidet. 
Kvalitet og pasientsikkerhet HF RHF 

snitt 
30 dagers totaloverlevelse   2013 totalt: 95,0 94,7 
Kommentarer: 
 Vestre Viken ligger på landsgjennomsnittet. 

Sykehusinfeksjoner   
Mai 2013: 6,3 4,2 
Nov. 2013: 4,1 4,7 
Mai 2014: 4,9 4,9 

Kommentarer: 
 Se 3.1.1 

Andel tvangsinnleggelser (antall per 1000 innbyggere i 
helseregionen) 

Redusert med 
5 % 

sammenlignet 
med i fjor 

2. tert. 2013: Tall fra NPR for 
2013/2014 
foreligger ikke. 

2013 totalt: 
2. tert. 2014: 

Kommentarer: 
Se 3.2.3 
Andel reinnleggelser innen 30 dager av eldre pasienter         
Kommentarer: 
Vestre Viken ligger omtrent på landsgjennomsnittet. Det arbeides med lokal rapportering til bruk 
i samarbeid med kommunene, jfr. under ”øyeblikkelig hjelp”-døgntilbud til kommunene under 
pkt 3.2.3 

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen 
som har fått behandling med trombolyse 20 % 

2. tert. 2013: 19,0 16,6 
2013 totalt: 16,2 16,4 
2. tert. 2014: 12,5 12,2 

Kommentarer: 
 Andel har økt gjennom de siste årene. Men populasjonen er ikke større enn at variasjon må 
påregnes, slik at data må ses på over tid. Tid fra innkomst til start behandling med trombolyse er 
redusert ved flere av foretakets avdelinger. Det har også vært stor oppmerksomhet i AMK om 
rask respons ved mistanke om hjerneslag. Pasienten som venter for lenge med å søke første 
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legehjelp er en viktig faktor som medfører forsinkelse, og det er gjennomført 
informasjonskampanjer mot befolkningen for å påpeke viktigheten av å søke legehjelp raskt ved 
symptomer som kan være hjerneslag. 
Antall beslutninger i samarbeid mellom de regionale 
helseforetakene om å innføre eller ikke innføre en ny metode, 
jf. nasjonale metodevurderinger i system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten 

        

Kommentarer: 
 Gjelder regionalt 
Antall gjennomførte mini metodevurderinger som er sendt til 
Kunnskapssenterets database         
Kommentarer: 
 Vestre Viken har ikke sendt noen slike 

Andel årsverk i psykisk helsevern for voksne fordelt på 
henholdsvis DPS og sykehus    

 Sykehus 
55 % 
DPS 45 %  

  

Kommentarer: 
 2014: Årsverk sykehus er inkludert Strandveien boliger. Dette er et kommunalt finansiert tilbud, 
men  ansatt i Vestre Viken. Uten årsverk til Strandveien blir fordelingen 53 % på sykehus og 47 
% DPS. 
Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre         
Kommentarer: 
 Kilde: Pasopp undersøkelse 2014, rapport nr 5. Samlet for alle 5 DPS er prosentandelen som er 
fornøyd 57 % (i stor grad og i svært stor grad). Tilsvarende tall for HSØ er 38 %. For beste DPS i 
Vestre Viken var 72 % av fastlegene fornøyde eller svært fornøyde, mens for DPS med lavest 
score var 33 % fornøyde eller svært fornøyde. 
Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling         
Kommentarer: 
 Kilde: Pasopp undersøkelse 2014, rapport nr 6. TSB omfatter kun 1 seksjon i Avdeling for rus 
og avhengighet med kun 8 respondenter. Imidlertid kan sies at forbedringspotensialet i denne 
seksjonen tilsvarer resultatene i den nasjonale undersøkelsen. De er også fornøyd med de samme 
punktene som i den nasjonale undersøkelsen. Resultatene for TSB er mindre positive enn det 
som fremgår i Pasopp rapport nr 10 2014 som gjelder døgnbehandling innen psykisk helsevern. 
 

3.4. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

3.4.1. Krav og rammer for 2014 
• Resultatkrav og rammer legges til grunn for styrets arbeid i 2014. 

- Det forutsettes at helseforetakene iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdragsdokumentet og 
foretaksmøtet slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder 
for helseforetak. Nedleggelse av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet i kvalitet og pasientsikkerhet, skal ikke 
skje før regjeringens nasjonale helse- og sykehusplan er behandlet i Stortinget.  

 
Virksomhetsstyring gjennom driftsavtaler og oppfølgingsmøter 
Oppdrag og bestillerdokumentet 2014 iverksettes gjennom driftsavtaler og virksomhetsplaner 
på nivå 2 til 4. Gjennom året følges kravene opp ved oppfølgingsmøter mellom nivå 1 og 2, 
nivå 2 og 3, nivå 3 og 4. Tiltak iverksettes underveis i året hvis en har avvik i forhold til plan. 
Styret blir forelagt virksomhetsrapporteringer/tertialrapporter underveis i kalenderåret der 
økonomi og styringsindikatorer innen kvalitet og pasientbehandling inngår.  
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- Foretakene skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 13 (2010-
2011) Aktivt eierskap – norsk statlig eierskap i en global økonomi). Foretakene skal føre en ansvarlig 
arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtida og forsikre seg om at ansatte hos 
leverandører - også i andre land - har forsvarlige vilkår. 

 
Arbeidsgivertiltak 
Styret vedtok i sak 2/ 2014 HR -strategi 2014 - 2018 for Vestre Viken. De fire fokusområdene 
i strategien er Ledelse, Beholde og rekruttere, Kompetanseutvikling og Kultur.  
 
Vestre Viken har videreført arbeidet med å identifisere sårbare fagmiljøer i helseforetaket samt 
planlagt og iversatt tiltak som kan imøtekomme fremtidig kompetansebehov og redusere 
sårbarhet. Det er opprettet utdanningsstillinger for å sikre videreutdanning av sykepleiere 
innen anestesi, operasjon og intensiv. Traineestillinger for sykepleiere er også etablert. Det er 
sørget for nødvendig videreutdanning av personell innen psykisk helsevern, onkologi, barn, 
nyfødt intensiv og palliasjon.  Det er organisert og systematisert rutiner for ansettelse av 
turnusleger i henhold til nye regler. Lærlingeordning med helsefagarbeidere og 
ambulansearbeidere er videreført. 

 
Vestre Viken har kontinuerlig dialog med universitet og høyskoler med tanke på fremtidig 
behov for kompetanse. Vestre Viken har deltatt på rekrutteringsmesser i Danmark, Sverige og 
Spania. Bemanningsenheten i Vestre Viken har videreført sitt arbeid med å bygge opp en 
intern vikarpool og er i tillegg ansvarlig for å administrere all innleie av personell fra eksterne 
vikarbyråer, herunder sikre at innleide arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til 
gjeldene lovverk. 

 
Vestre Viken har startet et samarbeid med HSØ rundt tema rekruttering og omdømme. 

  
Det arbeides kontinuerlig med å skaffe gode analyseverktøy for ledere i arbeidet med å sikre 
oversikt over behovet for fremtidig kompetanse. 

 
Arbeidsvilkår for ansatte og krav til leverandører 
Vestre Viken har bestemmelser om dette i konkurransedokumentene som benyttes i 
forbindelse med alle typer anskaffelser.  For at en leverandør skal bli kvalifisert til å delta i en 
anskaffelseskonkurranse i Vestre Viken, må de bekrefte at de går med på bestemmelsen i våre 
kontrakter om at Vestre Viken som oppdragsgiver stiller krav om at ansatte hos leverandører 
og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og 
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende 
tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også 
for arbeid som skal utføres i utlandet.  

 
Det kreves at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere 
lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.  

 
Vestre Viken forbeholder seg også retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom 
leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- 
og arbeidsvilkår. Iht. forskriften skal sanksjonen være egnet til å påvirke leverandøren eller 
underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen 

 
- Foretaksmøtet viste til og la til grunn videreføring av tidligere krav om intern kontroll og risikostyring, herunder krav 

til forbedring av det pasientadministrative arbeidet. Foretaksmøtet understreket at god ledelse som kan representere 
foretaket utad i offentligheten og overfor andre interessenter, er en viktig forutsetning for å nå resultatkravene. 
Ledelsens gjennomgang 
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Ledelsens gjennomgang ble gjennomført i alle avdelinger og klinikker vinter 2014. Styret 
behandlet sak 36/2014 Ledelsens gjennomgang i juni 2014. I henhold til interne rutiner 
skal LGG gjennomføres årlig, og følges opp med handlingsplaner i løpet av året. Det 
rapporteres til styret årlig (vår). 
 
Revisjoner og tilsyn 
Det utarbeides 3-årige revisjonsplaner som revideres årlig. Revisjonsplanene innholder 
revisjoner på overordnede planer for kvalitet, HMS og farmasøytiske revisjoner. I tillegg 
lager alle klinikkene egne revisjonsplaner. Alle avdelinger i Vestre Viken skal gjennomføre 
minst en revisjon per år. Klinikkene følger opp egne revisjoner. Status for overordnede 
revisjoner rapporteres ril Sentralt kvalitetsutvalg og HAMU. 
Eksterne tilsyn følges opp og koordineres av Kvalitetsavdelingen og HMS-avdelingen. 
Det har vært gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet (Blakstad), Fylkesmannnes 
miljøavdeling (Bærum), Riksrevisjonen (somatiske klinikker) og Statens legemiddelverk 
(klinikk medisinsk diagnostikk). I tillegg har lokale branntilsyn tilsyn på de ulike 
lokalisasjonene. Tilsyn følges opp i linjen og rapporteres til styret hvert tertial. 
 
Revisjon ved konsernrevisjonen 
Høst 2014 ble det utført i regi av konsernrevisjonen en intern revisjon knyttet til intern 
styring og kontroll som en del av virksomhetsstyring.  Revisjon satt fokus på intern styring 
og kontroll i prosesser for ressursstyring og kompetansestyring, prosesser knyttet til 
utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten, oppfølging av tidligere revisjoner(og 
tilsyn), samt foretakets opplegg for læring og forbedring. Revisjonsrapporten og en 
foreløpig handlingsplan skal forelegges styret i februar 2015. 
 
Økonomisk mislighetsrevisjon 
Vestre Viken har i 2013 utført en mislighetsrevisjon for å avdekke risikoområder knyttet til 
økonomiske mislighet.  I hele 2014 har foretaket jobbet med å definere og innføre kontrete 
tiltak for å rette på avdekkede feil og mangler i dagens rutiner og systemer. Det er bl.a. som 
følge av mislighetsrevisjonen opprettet en ny internkontrollstilling i foretaket med fokus på 
å arbeide målrettet for å forbygge og avdekke økonomiske mislighet.  Foretakets 
internkontrollressurs bidrar aktivt til pågående antikorrupsjonsarbeidet i regi av Helse Sør 
Øst.   

 
Det pasientadministrative systemet  
Det har vært arbeidet med forbedringer i det pasientadministrative systemet også i 2014. 
Vestre Viken innførte ny versjon av DIPS i september 2014, og fikk med det en forbedret 
versjon. Det er også skiftet plattform, noe som har sikret driften. SMS-påminning ble 
startet i pilot våren 2014, videre utrulling har vært forsinket fra Sykehuspartners side på 
grunn av tekniske problemer, men mot slutten av året har videre utrulling av SMS-
påminnning startet. 

 
Konsernrevisjonen gjorde en oppfølgingsrevisjon knyttet til det pasientadministrative 
systemet i Vestre Viken i 2013. Handlingsplanen etter denne revisjonen har vært fulgt opp. 
Status for handlingsplanen ble rapportert til styret i sak 57/2014, hvor styret tok til 
etterretning at de fleste tiltak i handlingsplanen var gjennomført, og forutsatte at arbeidet 
sluttføres.   

 
Helse miljø og sikkerhet 

- Foretakets etablering av HMS – avd. med systemansvar for hele HMS - lovgivningen har 
medført god kontroll med ivaretakelse av lovkrav og etterlevelse av disse. Dette er blitt 
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spesielt fokusert igjennom faste samarbeidsmøter med de fagansvarlige i klinikkene for å 
sikre den kvalitative virkningen. 

- Alle prosedyrer i HMS-systemet er revidert og lagt inn i e Håndbok i henhold til 
helseforetakets helhetlige kvalitetssystem. 

- Håndtering av tilsyn fra eksterne myndigheter er blitt omorganisert slik at forberedelser, 
gjennomføring og utsvaringer har ført til at foretaket har fått en god kontroll på slike 
prosesser. Tilbakemeldinger fra tilsynsmyndighetene gir uttrykk for dette. 

- Infeksjonsforebyggende arbeid/oppfølging av ansatte har fått en fast person som dekker 
hele foretaket slik at de ansatte får det samme tilbudet i alle klinikkene. Prosedyrer for å 
ivareta yrkesvaksineringer, blodsmitteuhell og MRSA/Tb er forenklet og sammenstilt i 
hele foretaket. Dette arbeidet skal ytterligere forsterkes i 2015 
 

Dialog med kommunene 
Årlig dialog mellom styret og opptakskommunene ble gjennomført 4. september. Vestre 
Viken har invitert ordførere til uformelle møter med styreleder og foretaksledelsen når 
styremøtene har vært lagt til Ål, Ringerike, Kongsberg, Asker og Bærum og Drammen.  

 
 

- Regjeringen har til hensikt å innføre nøytral moms for helseforetakene i løpet av stortingsperioden. Foretakene må ta 
hensyn til dette når de planlegger og beslutter investeringer og innkjøp. 
I resultatet for 2014, ØLP og budsjett 2015 er det ikke tatt høyde for eventuelle 
endringer/omlegging av moms systemet.  Dette vil først reflekteres i løpende rapportering 
når endringene er endelig besluttet og reglene er fastsatt.  Vestre Viken forutsetter at 
innføring av endret moms regimet vil være resultatnøytrale for foretaket. 
 

 
Videreutvikling av nasjonalt samarbeid - bedre samordning på tvers av regionene 
• I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2014 ble det vist til protokoll fra foretaksmøtet i januar 2013 og 

omtale i Prop. 1 S (2013-2014) vedrørende utredning av muligheter for å ta ut gevinster av bedre samordning på tvers 
av regionene for arbeidet med sykehusbygg, IKT og innkjøp. Videre ble det vist til at de regionale helseforetakene skal 
etablere et felles helseforetak, Nasjonal IKT HF, for strategisk samarbeid på IKT-området. Det ble også vist til at de 
regionale helseforetakene har igangsatt et prosjekt for mer nasjonalt samarbeid om innkjøp. 
- Vestre Viken må merke seg oppdragene de regionale helseforetakene er gitt innen videreutvikling av nasjonalt 

samarbeid. 
Vestre Viken har deltatt aktivt i regionen innen IKT. Foretaket deler sin kunnskap og sine 
erfaringer.  
 
Vestre Viken er kjent med at det er igangsatt et arbeid for økt samordning mellom regionene 
innenfor innkjøpsområdet. Dette arbeidet har foregått på regionsnivå, helseforetakene har så 
langt ikke deltatt i dette arbeidet.  
Helseforetakene ble gitt mulighet til å gi innspill til et utkast til rapport. Vestre Viken ga et 
forholdsvis omfattende svar på denne foreløpige rapporten. Vestre Viken har ikke fått noe 
tilbakemelding på dette eller fått tilsendt endelig rapport. Man er imidlertid kjent med at 
rapporten er sendt til departementet for videre behandling. Eventuelle berørte i forbindelse med 
omorganisering som følge av dette er kjent med det pågående arbeidet. 
HSØ har i 2014 etablert et prosjekt for økt samordning innenfor innkjøps- og logistikkområdet 
innenfor regionen, det såkalte ”VINN – VINN”-prosjektet. Vestre Viken HF er det foretaket 
som har stilt mest ressurser til disposisjon for dette prosjektet. Ansatte i VVHF har hatt 
prosjektlederansvar for områdene forsyning og kompetanse, samt delprosjektledelse innenfor 
analyseområdet. Resultatene av dette prosjektet tar HSØ med seg inn i det nasjonale prosjektet 
for økt samhandling på innkjøpsområdet. 
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3.4.2. Øvrige styringskrav 2014 
• Øvrige styringskrav legges til grunn for styrets arbeid i 2014. 
I foretaksmøtet 12.06.14 ble følgende vedtatt: 
Helseforetakets styre skal minimum en gang i året ha en samlet gjennomgang av virksomheten, basert på 
foreliggende sammenlignbar statistikk, som omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. Det skal 
rapporteres i årlig melding 2014 om opplegg for og resultatene av gjennomgangen i 2014. 
 
Styret vedtok i sak 47/2014 strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-16. Den 
bygger på regional vedtatt strategi. En del kvalitetsparametre, som fristbrudd og ventetider, følges 
i månedlige virksomhetsrapporteringer. De nasjonale kvalitetsindikatorene som publiseres 
tertialvis eller årlig gjennomgås i forbindelse med virksomhetsrapporteringen når de foreligger. I 
sak 35/2014 gjennomgikk styret resultatet av de 29 kvalitetsindikatorene som inngår i 
kvalitetsbasert finansiering for Vestre Vikens vedkommende. I forbindelse med 
virksomhetsrapportering etter 2. tertial (sak 53/2014) gjennomgikk styret nasjonale 
kvalitetsindikatorer pr. 1. tertial 2014, PasOpp for 2013, status for pasientsikkerhetsprogrammet 
inkludert resultatet av den nasjonale pasientsikkerhetskulturundersøkelsen. Det henvises til øvrige 
deler av Årlig melding for en del av de aktuelle kvalitetsindikatorene. 
 
Beredskap og sikkerhet 
• Vestre Viken skal i 2014 ha: 

- etablert beredskap for kritisk infrastruktur, bl.a. vann, strøm, IKT, legemidler 
Helseforetaket har i mange år etablert beredskap for kritisk infrastruktur innen vann, strøm 
og IKT. I 2014 er det i samarbeid med Legemiddelkomiteen utarbeidet beredskap knyttet 
til området legemidler, både mot sykehusapotekene og logistikkfunksjonene. 

- etablert sikringstiltak i tråd med sikkerhetsloven, bl.a. objektsikkerhetsforskriften 
Det foreligger etter vår kunnskap ingen føringer fra Helse- og Omsorgsdepartementet 
vedrørende krav til skjermingsverdige objekter i Vestre Viken iht. 
objektsikkerhetsforskriften. 
Når det gjelder informasjonssikkerhet har Vestre Viken styringssystem for 
informasjonssikkerhet etablert i organisasjonen. Foretaket har eget personvernombud og 
informasjonssikkerhetsansvarlig som ivaretar oppfølging og sikring av anvendelse av 
sensitiv og virksomhetskritisk informasjon. 

- ferdigstilt oppfølgingstiltak for spesialisthelsetjenesten etter 22. juli 2011 innen 31. desember 2014. 
Tiltak er fulgt opp. Vestre Viken var dypt involvert i redningsarbeidet ved hendelsen, og 
har bygget på erfaringene som ble gjort. Gjennom samlokalisering med de andre 
nødmeldingssentralene for deler av foretakets opptaksområde, har foretaket kunnet 
samarbeide også med disse om samarbeid. Bortsett fra full implementering av elektronisk 
massevarsling i helseforetaket, er alle oppfølgingstiltak for helseforetaket utført. Videre har 
helseforetaket deltatt i det regionale oppfølgingsarbeidet, gjennom blant annet regionalt 
beredskapsutvalg. Elektronisk massevarsling forventes å være implementert innen 
sommeren 2015.  

 
Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 
• I forbindelse med lovendringen er de regionale helseforetakene bedt om å gjennomføre et felles arbeid for å utvikle og 

implementere nødvendige endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer (EPJ/PAS) for best mulig etterlevelse av 
endringene i pasient- og brukerrettighetsloven. De skal også bidra i arbeidet med å utvikle bedre systemstøtte for 
pasientrettigheter på tvers av virksomheter og IKT-systemer og bidra i Helsedirektoratets arbeid med å utvikle standard 
for elektronisk henvisning mellom helseforetak: Videre skal de gjennomføre implementering og utrulling av elektronisk 
henvisning mellom helseforetak i samarbeid med leverandørene. 
- Vestre Viken skal i 2014 delta i dette arbeidet etter nærmere vurdering fra Helse Sør-Øst RHF.  

Vestre Viken har deltatt i alt felles arbeid for å utvikle og implementere nødvendige 
endringer i sykehusenes pasientadministrative systemer. 



29 
 

 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (ehelse) 
• Helse Sør-Øst RHF skal bidra i arbeidet mot visjonen om én innbygger - én journal. Samtidig skal det legges vekt på å 

fullføre igangsatte tiltak. 
• Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser 

og er realiseringen av Helse Sør-Øst sin vedtatte IKT-strategi (styresak 066-2012). Programmet er en satsing som skal 
gi felles løsninger bygget på standardiserte arbeidsprosesser for hele regionen. Vestre Viken Helseforetaket skal 
understøtte digital fornying ved å innføre løsninger i henhold til vedtatt gjennomføringsplan fra fornyingsstyret og bidra 
med nødvendig kompetanse og kapasitet, samt realisere tilknyttede gevinster og kvalitetsforbedringer i tråd med regionalt 
planverk. Dette forutsetter god endringsledelse og virksomhetsutvikling i innføringsprosjektene. Vestre Viken skal i 
2014: 
- oppdatere områdeplan slik at den er i henhold til regional gjennomføringsplan. 

Områdeplanen ble oppdatert våren 2014 og behandlet som underlag for ØLP. IKT og 
områdeplan var orienteringssak i Vestre Viken styre på møte 7 2014 den 29.august. 

- forberede, starte og gjennomføre prosjekter som i gjennomføringsplan er del av digital fornying sin portefølje i 2014. 
Følgende prosjekter fra regionen har i 2014 vært aktive i Vestre Viken: 

o Intrastruktur-kjernenett 
o Foranalyse felles laboratoriesystem 
o Samhandling; pleie og omsorgsmeldinger, Interaktive henvisning og rekvirering (IHR), 

adresseregister (OSEAN), forprosjekt HF – HF kommunikasjon, Eresept og PKI 
o Klinisk dokumentasjon: DIPS standardisering foranalyse, Min Journal – digitale tjenester 

for pasienter 
o Radiologi: Radiologi system for Bærum sykehus (RIS/PACS) inn i felles Carestream-

installasjon for Vestre Viken. 
- avsette fagressurser til de regionale programmene slik at utvikling av regionale standarder, inkludert standardisering 

av prosesser og løsninger som understøtter digital fornying, skjer på bakgrunn av helseforetakenes behov. 
o Vestre Viken har deltatt i DIPS standardisering på økonomi, journal, lederopplæring og 

prosedyrer og veiledninger innen henvisningsflyt. 
o Standardisering Laboratoriedatasystem og rutiner 
o Standardisering Radiologisystem og rutiner 

- delta i regionale styrer, fora, råd og nettverk der det etterspørres. 
Vestre Viken har i 2014 deltatt i Fornyingsstyret, alle 6 regionale programstyrer, IKT 
ledernettverk, Porteføljenettverk, Nettverk for informasjonssikkerhet. 

- bidra til forvaltning av regional løsning ved å bemanne rollene helseforetakene har i regional forvaltningsmodell. 
I arbeidet med regional forvaltningsmodell bidrar Vestre Viken med de aktuelle lokale 
systemeiere og systemansvarlige som samsvarer med regionalt initiativ. 

 
Teknologiskifte i Telenor 
• Telenor skal gjennomføre et teknologiskifte med overgang fra analog teknologi (PSTN/ISDN) til digital teknologi (IP) 

og/eller mobile løsninger. Teknologiskiftet blir gjennomført gradvis med oppstart 2013/14 og antas å være sluttført 
innen utgangen av 2017. De regionale helseforetakene er bedt om å gjennomføre en felles risiko- og sårbarhetsanalyse 
knyttet til det forestående teknologiskiftet i Telenor. Vestre Viken vil være omfattet av denne risikovurderingen. 
Foretaket deltar i dette arbeidet, og har i 2014 blitt orientert om foreløpige tekniske 
implikasjoner og risikobildet knyttet til teknologiskiftet. 

 
Utvikling av nødmeldetjenesten 
• Foretaksmøtet viste til tidligere krav om utvikling av nødmeldetjenesten og innføring av Nødnett. I 2014 vil den 

nasjonale utbyggingen fortsette for det nye digitale nødsambandet. De regionale helseforetakene er bedt om å bidra til 
videre utbyggingen av Nødnett i tråd med endringene i revidert styringsdokument for innføringsprosjektet, fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet 11. november 2013. Vestre Viken vil være omfattet av dette arbeidet. 
Våren 2014 ble Nødnett innført i Nordre Buskerud og med dette har hele nedslagsfeltet til 
Vestre Viken samme radiosamband.  
Prehospitale tjenester har de siste årene jobbet tett opp mot alle kommunene, for å utarbeide 



30 
 

gode rutiner for bruk av Nødnett ved samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Gjennom dette arbeidet foreligger det nå et omforent, felles prosedyresett i forhold til bruk av 
Nødnett.  
AMK Vestre Viken har med implementering av Nødnett i kommunene startet med 
utalarmering av lege på rød respons parallelt med ambulanse. Dette er i tråd med nasjonale 
anbefalinger. 
Nore og Uvdal kommune har ikke fått opplæring i bruk av radio fra Helsedirektoratet, noe 
som medfører at samhandling via Nødnett i denne kommunen ikke er innført pr 1. januar 
2015.  

 
Foretaket opplever flere gevinster ved bruk av Nødnett. Dette er et avlyttingssikkert nett med 
god lydkvalitet og gode dekningsforhold. Tilgjengelige talegrupper gjør det lett å kommunisere 
innad i tjenesten og på tvers av etater. Ettersom Nødnett blir bygd ut i resten av landet vil 
kommunikasjon og samhandling bli ytterligere forenklet og forbedret. 

Kostnader på pasientnivå (KPP) 
• Bedre og mer presis informasjon om KPP vil et være et viktig verktøy for å analysere medisinsk praksis og kvalitet, for 

styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike organisatoriske enheter. Målsettingen er at 
KPP skal være implementert som gjennomgående kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 1. januar 2017. 
Strategien skal legges fram for departementet innen utgangen av første halvår 2014. Helsedirektoratet skal trekkes med i 
dette arbeidet. De regionale helseforetakene er bedt om å utarbeide en felles strategi med leveranser og milepæler som er 
nødvendig for å sikre implementering av KPP i alle helseforetak i tråd med tidsplanen. Vestre Viken vil omfattes av 
endringen når den er implementert.  
Vestre Viken har i 2014 ikke deltatt eller blitt anmodet om å delta i arbeid med felles strategi 
for å sikre implementering av kostnader på pasientnivå (KPP) som gjennomgående kvalitets- 
og styringsverktøy 

 
Laboratoriekodeverk 
• Helsedirektoratet skal etablere og gjennomføre et nasjonalt program for kodeverk og terminologi for å øke kvaliteten på 

styringsdata samt innføre nasjonalt laboratoriekodeverk innen 1. oktober 2014. De regionale helseforetakene er bedt om 
å bistå Helsedirektoratet i arbeidet. Vestre Viken vil omfattes av dette arbeidet. 
Arbeidet med å lage mapping av koder er kommet godt i gang i Vestre Viken. Nasjonalt 
kodeverk er ikke ferdig og Vestre Viken avventer at dette er mer klart før overgang til 
nasjonalt laboratoriekodeverk kan gjøres kontrollert i samarbeid med fastlegenes 
journalleverandører. 

 
 
Etikk og miljø 
• Vestre Viken skal i 2014 ha: 

- utført årlig klimaregnskap for å vise sine CO2-utslipp på skjema utviklet av Difi og Helse Sør-Østs regionale 
faggruppe for miljø. 

- innført miljøledelse etter ISO 14001-standard og er blitt sertifisert av Det norske Veritas innen 31.12.14. 
Klimaregnskap vil bli utarbeidet for 2014. Foretaket har gjennomført sertifisering i henhold til 
ISO 14001. Diplomet fra Det Norske Veritas er datert 10.12.2014. 

 
 
 
Innkjøp og logistikk 
• Vestre Viken skal i 2014 ha: 

- oppnådd 80 % bruk av avtaler. 
- oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem. 
- oppnådd 90 % bruk av elektronisk produktkatalog. 
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- brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 66 millioner kroner. 
- gjennomført en vurdering av hvordan forsyningskjeden fungerer lokalt og tilrettelegge for endring av forsyningsstruktur 

til større andel leveranser fra regionalt forsyningssenter og begrensning i lokalt lagerhold. Det må tilstrebes en 
reduksjon i kapitalbinding og svinn. 

Vestre Viken har gjennomført et prosjekt for å gå fra 4 innkjøpssystem til ett felles system. 18. 
november 2013 hadde hele Vestre Viken ett felles ERP-system. Hele 2014 er benyttet til å 
videreutvikle systemet og få opp systembruken. Man har nå mulighet til å foreta gode målinger. 
Målingene skjer klinikkvis og det arbeides med forbedringstiltak på alle nivåer.   
 
 
 
Mål 2014             Resultat 2013       Resultat 2014  
Vestre Viken skal i 2014 ha: 

- oppnådd 80 % bruk av avtaler. 

- oppnådd 70 % bruk av innkjøpssystem. 

- oppnådd 90 % bruk av elektronisk 

produktkatalog. 

- brukt Forsyningssenteret for innkjøp med 66 

millioner kroner. 

 

45 % 

40 % 

Ikke målt 

48,4 mill kr 

 

72  % 

62 % 

88 % 

64 mill kr 

 
Det har i 2014 pågått et omfattende arbeid for å forbedre den interne forsyningen på sykehusene. 
Andelen aktiv forsyning har økt fra 50 til 72 %, som for øvrig er den høyeste andelen i HSØ. 
Vestre Viken har i samarbeid med HSØ forsyningssenter (FS) gjennomført et pilotprosjekt for 
levering fra FS og direkte ut på avdeling på Drammen sykehus (operasjon og intensiv). Dette har 
fungert bra og det kliniske personell er svært fornøyd med løsningen.  
 
ERP-systemet til Vestre Viken skulle vært oppgradert høsten 2014. Dette hadde ikke 
Sykehuspartner kapasitet til. Videre utrulling av avdelingspakker har derfor måttet stoppe opp. 
 
Vestre Viken har som målsetting å kjøpe alle tilgjengelige produkter fra FS. HSØ anslåtte beløp 
blir derfor ikke noe relevant målsetting for Vestre Viken. Et redusert lagerhold på sykehusene av 
noe betydning avhenger av et bredere sortiment på FS og økt andel avdelingspakker.  FS mener 
at de ikke har kapasitet til med dagens ressurser, og en begrensning av lokalt lagerhold er derfor 
ikke mulig. 
 
 
HR 
• Vestre Viken skal i 2014: 

- bidra til standardisering av arbeidsprosesser rundt HR i eget foretak og hos Sykehuspartner. 
- gjennomføre konkrete tiltak for å styrke særlig førstelinjeledernes kompetanse. 
Vestre Viken har i 2014 hatt jevnlige kundemøter med Sykehuspartner der SLA er fokus og 
ulike problemstillinger diskuteres. I møtene avtales gjensidige forbedringstiltak knyttet til at 
arbeidsprosessene i de HR- administrative systemene skal være så smidige og gode som mulig 
for begge parter. 

 
Det er i 2014 gjennomført lederopplæring i bruk av de HR - administrative systemene, Web- 
cruiter, personalportalen, GAT etc. I tillegg tilbys kontinuerlig lederstøtte ved behov og 
gjennom faste brukerstøttedager ved klinikkene der ledere kan komme med sine 
problemstillinger. 
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4. Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av 2014 
Foretaksmøte 13. februar 2014 sak 3: Overordnede styringsbudskap for 2014 

- Videreføring av utviklingsarbeidet som er i gang i spesialisthelsetjenesten 
- Styrets arbeid med å gjennomføre regjeringens politikk i spesialisthelsetjenesten. 
- Helseforetakets konkrete tiltaksplaner for å realisere oppdragsdokumentets styringskrav. 
- Helseforetakets prioriteringer og oppmerksomhet mot det som er viktigst for pasientene for å gi gode tilbud til alle 

pasientgrupper etter at detaljstyring og rapporteringskrav er fjernet. 
• Eiers overordnede styringsbudskap legges til grunn for styrets arbeid i 2014. 
 
Foretaksmøte 12. juni 2014 sak 3: Årlig melding 2013, jf. lov om helseforetak § 34 og 
vedtektene §§ 6 og 14 

- Opplegget for styrets samlede gjennomgang av virksomheten, basert på foreliggende sammenlignbar statistikk, som 
omfatter kvalitetsforbedrings- og pasientsikkerhetsarbeidet. 

- Resultater av styrets samlede gjennomgang i 2014 av virksomheten 
Det vises til rapportering i denne årlige meldingen. 

- Arbeidet med meldingsutveksling og bruk av det nasjonale adresseregisteret (NHN adresseregister), henvisninger og 
basismeldinger mellom sykehus, fastleger og pleie- og omsorgssektoren i kommunene.  
Helseforetaket har i samarbeid med kommunene i opptaksområdet fullført 
mottaksprosjektet knyttet til elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO-meldinger), 
bortsett fra området helsetjenester knyttet til behandling innen rusbehandling. Dette er 
planlagt gjennomført i 2015. Det medfører at i praksis alle enheter som skriver pasienten ut 
til helsetjenester i kommunen, kommuniserer elektronisk med alle kommuner, bortsett fra 
Bærum kommune. Full dekning av PLO-meldinger vil være mulig når Bærum kommune 
har implementert et nytt journalsystem. For Vestre Vikens vedkommende er man 
forberedt. 

 
- Arbeid med utviklingen av en heltidskultur der flest mulig ansatte i faste hele stillinger er viktig for å lykkes med å 

utvikle ”pasientens helsetjeneste”. 
Det vises til pkt 3.2.4 

• Det forutsettes at driften innrettes slik at alle styringskrav for 2014 etterkommes. 
Det vises til denne meldingen. 
 

Foretaksmøte 12. juni 2014 sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og 
årsberetning 2013, jf. lov om helseforetak § 43 og vedtektene § 6 
• Foretaksmøtet påpekte at alle helseforetak i Helse Sør-Øst skal skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 

investeringer. Dette innebærer at helseforetaket minst har et resultat i balanse det enkelte år. I økonomisk langtidsplan 
har helseforetaket estimert behov for årlige resultater, blant annet med utgangspunkt i nødvendig nivå på ny- og 
reinvesteringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. I 2013 har Vestre Viken HF et årsresultat på 70,9 millioner 
kroner. Foretaksmøtet merket seg at dette viser en forbedring siden forrige år og dermed et økt bidrag til helseforetakets 
handlingsrom. Foretaksmøtet forutsatte at det gode arbeidet med å oppnå økonomisk handlingsrom videreføres på et nivå 
som legger til rette for en bærekraftig utvikling over tid. Foretaksmøtet understreket viktigheten av at styring og kontroll 
med kvalitet og pasientsikkerhet ikke må stå i motsetning til styring og kontroll med ressursbruken. 
Vestre Viken setter stort fokus på god styring og kontroll for å skape økonomisk 
handlingsrom og bærekraftig økonomi.  Foreløpig regnskapsresultat for 2014 viser et 
overskudd på 146 MNOK.  Dette er 26 MNOK bedre enn budsjett for 2014.  I 2015 budsjett 
er resultatkrav satt til 200 MNOK. Se forøvrige kommentarene knyttet til månedelig 
rapporteringsregimet ovenfor.    

 
 



33 
 

Foretaksmøte 7. november 2014 sak 3: Omsetning av egenkapitalbevis i Pensjonskassen 
for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) 
• Foretaksmøtet forutsetter at helseforetakene som hører inn under Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet 

(PKH) formaliserer avtaler om omsetning av egenkapitalbevis som lagt til grunn i konsesjonssøknad for PKH. 
Omsetning av egenkapitalbevis er avtalt og signert 6.12.2014 av Vestre Viken. Oppgjøret skal 
foretas med virkning fra 1.1.2014 og rentegodtgjørelse vil bli avregnet i henhold til omforent 
oppstilling mellom de ulike sponsorene i pensjonskassen. Vestre Viken har solgt 
egenkapitalandeler til Oslo Universitetssykehus, Sunnaas, Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. 
Netto godtgjørelse til Vestre Viken beløper seg til 27,3 MNOK. 

 
 
 
 

5. Rapportering på andre områder  
I forbindelse med rapportering for arbeidet med oppfølging av styringsbudskap gitt i tidligere års oppdrag 
og bestilling, henvises det til protokoll fra helseforetakets foretaksmøte 12. juni 2014 sak 3: Årlig melding 
2013, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14: 
• Foretaksmøtet bemerket at mange utfordringer som er beskrevet i årlig melding 2013 (…) krever videre oppfølging også i 

2014 og la til grunn at helseforetakets styre og ledelse gjør dette på en god måte. Spesielt ble det lagt vekt på at arbeidet 
med å oppnå målene for de nasjonale kvalitetsindikatorene må videreføres i 2014. 
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DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling 
Utrednings- og planarbeid: 
Vestre Viken ferdigstilte idéfaserapport for foretaket i 2013 som ledd i tidligfaseplanleggingen av 
nytt sykehus. Arbeidet er videreført i konseptfase i 2014. I konseptfasen oppdateres demografisk, 
faglig og teknologisk utvikling. Hovedfunksjonsprogrammet for nytt sykehus samt overordnet 
teknisk program og hovedprogram utstyr er ferdigstilt i løpet av 2014. I løpet av året har også 
Helse Sør-Øst ferdigstilt ”Analyse for aktivitets- og kapasitetsbehov 2030 i Helse Sør-Øst”. Det 
henvises til disse utredningene for ytterligere data om fremtidig utvikling.  
 
Demografisk utvikling og behov for spesialisthelsetjenester 
 Vestre Viken leverer spesialisthelsetjenester til ca. 476 000 mennesker fordelt på 26 kommuner i 
4 fylker. Kommunene har meget ulik størrelse. De tre kommunene Asker, Bærum og Drammen 
utgjør vel halvparten av innbyggerne i Vestre Viken. Befolkningen vil øke til ca. 535.000 
innbyggere i 2025 og til ca. 551.000 innbyggere i 2030. Samtidig vil befolkningen bli eldre. 
Behovet for spesialisthelsetjenester vil derfor øke mer enn befolkningsøkningen. Det forventes 
samtidig at utviklingen med kortere liggetider, dreining fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk 
behandling vil fortsette.  
 
I økonomisk langtidsplan 2015-18 er beregnet en årlig vekst innen somatiske helsetjenester målt 
som DRG-poeng på 1-1,5 % årlig. Da økningen vil være større innen dag- og poliklinisk 
behandling enn for døgnbehandling, vil økning i antall behandlede pasienter være høyere. Det 
forventes at antall pasienter behandlet poliklinisk vil øke med ca. 5 % årlig i perioden.  
 
Innen psykisk helsevern og rus arbeides for en tilsvarende aktivitetsutvikling. Det forutsettes 
videre dreining mot større ressursbruk ved de distriktspsykiatriske sentrene og mindre i 
sykehuspsykiatrien. 
 
Samhandlingsreformen har nå vært effektiv i 3 år. Den førte raskt til at antall liggedøgn for 
utskrivningsklare pasienter er blitt betydelig redusert. Det forutsettes også at reformen skal 
medføre redusert antall innleggelser og også redusert behov for polikliniske tjenester i 
spesialisthelsetjenesten ved at flere pasienter tas hånd om i kommunene. Det er nå spesiell 
oppmerksomhet knyttet til etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (kommunale 
akutte døgnsenger, KAD). Det er ved utgangen av 2014 etablert 36 slike plasser i Vestre Vikens 
opptaksområde mens det forventes 61 plasser når tilbudet blir fullt utbygd i 2016 hvor tilbudet 
blir lovpålagt. Til nå har imidlertid belegget på plassene vært lavt. Det er derfor viktig å utvikle 
bruk av disse plassene slik at de brukes som forutsatt. 
 
Aktivitetsøkningen i Vestre Viken vil bli møtt innenfor dagens strukturer i foretaket. Det er ikke 
planlagt nye funksjonsfordelinger mellom klinikkene i foretaket i de nærmeste årene. 
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Medisinske behandlingsformer endres i tråd med både økt medisinsk kunnskap og teknologiske 
framskritt. Det forventes en stadig utvikling av diagnostiske og terapeutiske metoder. Et enkelt 
eksempel er utvikling innen prostatakreftdiagnostikk hvor MR i løpet av kort tid har fått en bred 
plass i utredning, og utstyr for mer målrettet biopsitaking ut fra MR-funn er på vei inn i 
rutinediagnostikk. Nye legemidler, særlig knyttet til kreftbehandling, utvikles stadig. Utviklingen 
stiller krav til kompetanseutvikling, organisatorisk utvikling og økonomisk handlingsrom for 
investeringer i takt med nyvinningene.   
 

6.2. Forventet økonomisk utvikling  
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 
For å opprettholde dagens standard på driftsmidlene, dvs. bygninger, anlegg og medisinsk teknisk 
utstyr, samt ta igjen noe av dagens vedlikeholdsetterslep, er det kartlagt behov for investeringer 
på omlag 2,5 mrd kr i perioden 2015-2018. Foretaket mottar en samlet likviditet som skal dekke 
både drift og investeringer. Investeringer i foretaket forutsetter i utgangspunktet en drift i 
resultatmessig balanse. Et høyere investeringsnivå må skapes gjennom egen sparing i form av 
overskudd i driften. 
 
Det er i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2015-2018 lagt opp til en gradvis økning av resultatet i 
planperioden fra 200 MNOK i 2015, til 330 MNOK i 2018. I budsjettet for 2015 er styrets 
vedtatte overskuddskrav økt til 200 MNOK inklusiv gevinst fra salg av eiendom på 20 MNOK.   
Overskudd i 2013 og 2014, samt økt resultatkrav i budsjett 2015, bidrar til at Vestre Viken er 
godt i rute med arbeid for å nå målet om en langsiktig bærekraftig økonomi som gir nødvendig 
økonomisk handlingsrom. 
 
For å oppnå planlagte resultatforbedringer må foretaket videre omstilles, og det settes klare krav 
til økt produktivitet og effektivitet i klinikkene. Det er en betydelig utfordring, og vil kreve stram 
og målrettet styring også fremover. 
 
Likviditet og finanskostnader 
Likviditetsutviklingen i perioden 2015 – 2018 innebærer som tidligere omtalt årlig rentekostnader 
på om lag 40 MNOK. Dette er ikke bærekraftig, og det er nødvendig på sikt å redusere 
rentebyrden. En av det største utfordringer foretaket vil ha i neste årene er å sikre et forsvarlig 
investeringsnivå og samtidig sørge for en gradvis nedbetaling av foretakets gjeld. 
 
Behov for videre omstilling 
I 2015 er det budsjettert med en produktivitetsøkning på ca 1,0 % i klinikkene. Videre omstilling 
for å sikre positiv resultatutvikling vil være en av foretakets største utfordringer fremover.  
Omstillingene løses i hovedsak med ytterligere vekst i aktiviteten uten vekst i bemanning. Når det 
produseres flere DRG-poeng per årsverk gir dette mer behandling for hver krone. Økt krav til 
produktivitet og effektivitet må til en hver tid settes opp mot krav til god og likeverdig 
pasientbehandling. 
 

6.3. Personell- og kompetansebehov  
Vestre Viken skal være en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å beholde og rekruttere 
fagpersonell i forhold til både kortsiktig og langsiktig behov.   
 
Rekrutteringen må sees i sammenheng med utfordringsbildet og kompetansebehovet. 
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I hovedtrekk knytter fremtidens kompetansekrav seg til økt spesialisering, økt tilgang på og 
implementering av ny klinisk kunnskap, økt behov for å finne fleksible løsninger for pasienter og 
pårørende slik at også mer avansert oppfølging av spesialisthelsetjenester gjøres nærmere 
hjemmet. Det vil bli krav til mer spesialisert kompetanse hos helsearbeidere, større behov for 
teknologisk kompetansestøtte og krav til raskere opplæring i nye behandlingsformer. I 
samhandlingsreformen vektlegges kravet om kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. 
 
En del av denne kompetansen kan vi skaffe oss gjennom rekruttering, men ennå viktigere blir 
satsing på styrt, systematisk kompetanseutvikling. Vestre Viken skal legge til rette for 
kompetanseutvikling av medarbeidere. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen 
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer. 
 
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det satses bredt på 
flere områder innen kompetanse, herunder etter- og videreutdanning av helsepersonell, 
lærlingeordninger, hospitantordninger, praksisplasser og turnusplasser.  
 
I Vestre Viken er det iverksatt en rekke tiltak som vil imøtekomme fremtidig kompetansebehov 
og redusere sårbarhet: 
 

• Det er etablert en radiograflinje i samarbeid med Høgskolen i Buskerud for å forebygge 
eskalerte rekrutteringsproblemer for radiografer. 

 
• Det har vært og er en langvarig satsning på så vel ambulanselærlinger som 

helsefagarbeiderlærlinger.  
 

• Utvikling av sertifiseringsprogrammer i tråd med akuttmedisinske føringer, for å sikre 
stadig oppdatering av kompetanse for ambulansearbeidere i prehospital virksomhet. 

 
• Deltagelse i nasjonalt program for nyfødtsykepleiere for å sikre tilstrekkelig tilgang på 

kvalifiserte sykepleiere innen nyfødtmedisin 
 

• Regelmessig videreutdanning av sykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon, barn og 
kreft, samt sykepleiere og vernepleiere innen psykisk helse samt innen rusfeltet. 
Utdanningskapasiteten må konsentreres mot aktuelle og fremtidig ventede 
rekrutteringsutfordringer. 

 
• Satsning på ulike videreutdanninger/terapiutdanninger for å støtte 

reorganiseringer/omstillinger/tilpasninger og nærhet til spesialisthelsetjenester innen 
psykisk helse og rus. 

 
• De kliniske avdelinger jobber aktivt med å optimalisere sin status som 

utdanningsavdeling, dels for å bidra til alle typer spesialistutdanning, men også for å 
videreutvikle attraktive, kliniske miljøer for leger i spesialisering. 

 
• Lederutdanning pågår kontinuerlig på alle nivåer for å sikre proaktiv forståelse av 

utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde.  
 

• Foretaket har målrettet bruk av E-læring som opplæring av pasienter, pårørende og 
kommunalt helsepersonell. På denne måten kan en styrke kompetanseutveksling og 
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kompetansebygging mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennom 
å tilgjengeliggjøre e-læringskurs for pasienter/ pårørende og for helsepersonell på 
foretakets Intranettsider.  

 
Vestre Viken har identifisert sårbare fagområder fremover både på kort og lang sikt. Flere 
fagmiljøer er relativt små og derfor sårbare på grunn av dette. Etableringen av nye 
sykehusområder og funksjonsfordeling har bidratt til at noen miljøer er blitt mer robuste i kraft 
av sin størrelse. 
 
Leger:  
På kort sikt særlig sårbart innen radiologi, herunder intervensjonsradiologi, nukleærmedisin, 
medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og mikrobiologi. Likeledes innen 
psykisk helse og spesielt innen rusbehandling. Vi ser også at innen flere grenspesialiteter i de store 
fagområder som indremedisin og kirurgi, er det begrenset tilfang av søkere. Det gjelder innen 
mamma/endokrin kirurgi og urologi samt gastrokirurgi. Innen indremedisin gjelder det ikke 
minst geriatri. Onkologi er også et sårbart fagområde. Vi har så langt ikke hatt 
rekrutteringsproblemer innen patologi, men det er også sårbart rekrutteringsmessig. 
På mellomlang sikt (fram til 2018) forventes de samme utfordringene å gjøre seg gjeldende. 
På lang sikt (2018-2028) må en forvente en ytterligere dreining mot subspesialisering innen de 
ulike fagområder.  
 
Psykologspesialister: 
Det er generelt rekrutteringsproblemer, særlig til de små fagmiljøene, og det forventes å være en 
utfordring både på kort og mellomlang sikt.  
 
Spesialsykepleiere:  
Operasjons- og intensivsykepleiere er det mest sårbare på kort sikt og også på mellomlang og 
lengre sikt. Anestesisykepleiere i noe mindre grad, men videre rekruttering må sikres. Man må 
også være oppmerksom på rekruttering til andre spesialsykepleiegrupper. 
 
Ambulansearbeidere: 
Har bra kompetanse i dag, men på både kort og lang sikt vil behovet øke i forbindelse med 
endrede tursnusforhold og økt etterspørsel. 
 
Det er vedtatt en HR- strategi for Vestre Viken for perioden 2014 – 2018 med de fire 
fokusområdene: 
 

• Ledelse 
• Beholde og rekruttere 
• Kompetanseutvikling 
• Kultur 

 
Videreføring av arbeidet med utarbeidelse av tiltak og handlingsplan blir viktig i 2015. 
 

6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – status og 
utfordringer  

Arealeffektivisering: 
I 2014 er det Hallingdal Sjukestue på 2410 m2 som er solgt og tatt ut av vår eiendomsportefølje. 
(Lier 1 ble registrert i 2013 og Lier 2 kommer på 2015). 
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I tillegg så har vi økt areal med kjøp av det ”gml. Legevakten” til bruk for revmatologisk avdeling 
og ledelsen ved Drammen Sykehus på 773 m2, og hotellfløy på 1085 m2 på Drammen Sykehus i 
2014. 
Dette utgjør en arealeffektivisering på 552 m2 i 2014, og eid areal er pr 31.12.14 på 306.660 m2 
for Vestre Viken. 
 
I tillegg så har vi økt arealet på leide areal med 1400 m2 i 2014. Det er kontorarealer for prosjekt 
Nytt Vestre Viken Sykehus (NVVS) i Drammen, og behandlingslokaler for Bupa i Asker (Vestre 
Viken fikk ansvar for to kommuner ekstra i 2014, Sande og Svelvik). 
 
Vestre Viken er i sterk vekst og økningen på Drammen er resultatet av OUS-prosessen. Vestre 
Viken behandler nå pasientene som tidligere gikk til OUS i eget HF. 
 
TG3: 
Vestre Viken hadde som mål å kunne fullføre 30 prosjekter som inneholdt TG 3 i 2014, og dette 
er gjennomført. 
 
Planarbeid 
Vestre Viken har flere planer under utarbeiding basert på gjeldende utviklingsplan. Prosjektet for 
Nytt Vestre Viken sykehus er i konseptfasen. Plan for vedlikehold og utvikling av øvrige 
somatiske sykehus er i idèfasen. Drammen DPS er i konseptfasen. Nytt akuttbygg for Blakstad, 
som senere skal bli Asker DPS, er til beslutning for om prosjektet skal videre til konseptfasen. 
Flere DPS’er vil følge. 
Vestre Viken har med dette planarbeidet et systematisk arbeid for å ivareta eiendommenes verdi 
og for å tilpasse eiendommene til god klinisk drift. Alt arbeid skjer i henhold til veilederen for 
tidligfaseplanlegging av sykehusbygg.  
 
 

7. Helseforetakets planer for utviklingen  
 

7.1. Planarbeid knyttet til arbeid med nytt sykehus i Vestre Viken 
Planlegging av nytt sykehus i Vestre Viken er et viktig pågående planarbeid. Planarbeidet er nå i 
konseptfasen. Hovedfunksjonsprogram samt overordnet teknisk program og hovedprogram 
utstyr er ferdigstilt i løpet av 2015. Delfunksjonsprogram, skisseprosjekt og øvrig arbeid i 
konseptfasen planlegges ferdigstilt i løpet av 2015. Planprogram for videreutvikling av de tre 
somatiske sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus og for foretakets fem DPS-er 
mot 2030 planlegges også ferdigstilt i løpet av 2015. Disse planene vil gi grunnlag for 
videreutvikling av foretaket mot 2030.. 

7.2. Pasientbehandling 
Styret vedtok i 2011 strategiplan for perioden fram mot 2025. Her er det lagt strategi for utvikling 
av pasienttilbudet i årene fremover, planen er grunnlaget for utviklingen av pasienttilbudet.   
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2015-18 ble vedtatt i styret 28.04.14 (sak 30/2014) 
og budsjett og mål for 2015 ble vedtatt i styremøte 15.12.13 (sak 66/2014). 
 
Oppdrag og bestilling for 2015 ble mottatt i foretaksmøte 12.02.15. 
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Til grunn for pasientbehandlingen ligger de nasjonale målene for tjenesten som skal: 
være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 
være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 
involvere brukerne og gi dem innflytelse 
utnytte ressurser på en god måte 
være tilgjengelige og rettferdig fordelt 
 
Overordnede mål for Helse Sør-Øst knyttet til pasientbehandling er: 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede (behandlede) pasienter var 76 dager i 2014, som er 
betydelig over målet om ventetid < 65 dager. Vestre Viken har som mål å oppnå ventetid for 
avviklede pasienter < 65 dager i løpet av 2015. Det skal nås ved generell effektivisering, økte 
ressurser på noen områder hvor kapasiteten er spesielt presset, redusere antall pasienter som ikke 
møter til time, arbeid for å overføre pasienter som kan følges videre der til primærhelsetjenesten, 
lengre planleggingshorisont for polikliniske timer. Det planlegges med økt aktivitet i 2015. 
 
Pakkeforløp for kreft er innført for de første kreftformer 01.01.15. I alt skal 28 pakkeforløp 
implementeres i løpet av året. Arbeidet med de første forløpene er iverksatt og videre arbeid med 
disse forløpene har stor oppmerksomhet i 2015. 
 
Fristbrudd er nå på et relativt lavt nivå. Målet er at praktisk talt ingen pasienter skal oppleve 
fristbrudd i 2015. 
 
Mål for sykehusinfeksjoner er en reduksjon til under 3 % mot 4, 5 % i 2014. Spesielt vil 
oppmerksomhet rettes mot tiltak for å redusere de alvorligste infeksjonene. Tiltak innenfor 
pasientsikkerhetsprogrammet er en viktig del av dette 
 
I 2014 har Vestre Viken som mål å øke andel pasienter som får timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt henvisning.  
 
Somatisk virksomhet: 
Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn- til dagbehandling. Dette 
videreføres i 2014. Økningen i DRG-aktivitet har vært større enn planlagt i 2014. Det planlegges 
for ytterligere økning i 2015 og i årene videre. 
 
Det planlegges ikke endringer i funksjonsfordeling av pasienttilbud innen somatisk virksomhet i 
årene fremover.   
  
Psykisk helsevern og rus: 
Det er i tråd med føring fra eier planlagt for 4 % økning i poliklinisk aktivitet innenfor psykisk 
helse og rus i 2015 sammenliknet med 2014. Det planlegges for videre vekst i årene fremover. 
 
Vestre Viken overtok ansvaret for psykisk helsevern og rus for Jevnaker kommune 01.01.15. 
Disse pasientene har til nå fått disse tjenestene fra Sykehuset Innlandet. Dermed har Vestre 
Viken det samlede spesialisthelsetjenestetilbudet for alle kommuner i sykehusområdet. 
 
Styret for Vestre Viken har besluttet å avvikle bygningsmassen ved Lier sykehus. I den 
forbindelse arbeides med sammenslåing av de to psykiatriske sykehusavdelinger ved henholdsvis 
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Lier og Blakstad og midlertidig lokalisering av all sykehuspsykiatri på Blakstad sykehus inntil nytt 
sykehus i Vestre Viken er bygget. I 2015 planlegges samling av sikkerhetspsykiatri og 
alderspsykiatri på Blakstad. 
   
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet: 
Styret vedtok i 2014 en revidert strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 2014-16. 
Den bygger på ”Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-16” vedtatt av styret i 
Helse Sør-Øst i desember 2013. 
 
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende arbeid i foretaket. Virksomheten skal 
være i kontinuerlig forbedring og har legget til rette for at kompetanse og enkel 
forbedringsmetodikk er kjent av alle. Kultur og holdninger hos ansatte vil bidra til at tjenester og 
tilbud er i kontinuerlig forbedring. Kvalitetssystemet med avvikssystem, interne revisjoner, og 
risikovurderinger gir god oversikt over svikten i systemene og bidrar til at ledere på alle nivåer 
medvirker til kontinuerlig forbedring. Tilbakemelding fra brukere gjennom nasjonale og egne 
brukerundersøkelser inkludert klager brukes aktivt. Pasienter /brukere og pårørende spiller en 
aktiv rolle i egen behandling. IKT-systemer og forbedrede forløp legger til rette for dette. 
 
Egne målinger skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen og det skal 
kunne hentes ut data fra DIPS som sikrer god kontroll med driften og sikrer mer optimalisert 
behandling. Vestre Viken skal bidra med data i nasjonale og fagspesifikke registre og dataene kan 
hentes ut elektronisk i pasientjournalen. Resultatene fra registrene skal benyttes i 
forbedringsarbeidet. 
 
Vestre Viken har to regionale oppdrag med å etablere ett læringsnettverk i kvalitetsarbeid og ett 
læringsnettverk i helsefag for foretakene i regionen og skal være tilrettelegger for å fremme ideene 
og dele erfaringer om kontinuerlig forebedring i alle HFene. Parallelt har foretaket etablert en 
infrastruktur for å sikre kontinuerlig forbedring. Denne infrastrukturen inneholder elementer som 
kompetanseutvikling, veiledning, system for målinger, forankring og skal bidra til 
holdningsendring hos ansatte i forhold til at alle har en viktig rolle i forbedringsarbeidet. 
 
Sentralt i kvalitetsarbeidet står tiltak knyttet til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 
Programmet skal redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester. Vestre Viken skal 
implementere innsatsområdene i alle relevante enheter innen utgangen av 2015 og ha minst 95 % 
måloppnåelse på etterlevelse av tiltakspakkene som er implementert. Programmet har to 
overordnede føringer; det skal være brukerorientert og ha fokus på å øke ansattes kompetanse på 
pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. 
 
Samhandling: 
Vestre Viken har et omfattende samarbeid med de 26 kommunene som er i vårt opptaksområde. 
Avtaleverk er etablert og revideres ved behov. Lokale og overordnet samarbeid er etablert. Det 
pågår en rekke samhandlingsprosjekter. Et viktig område fremover blir videreutvikling av de 
kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp. 
 
Det er ikke utarbeidet noen nye områdeplaner i løpet av 2014. Områdeplan for rehabilitering vil 
bli videreutviklet i løpet av 2015.   

7.3. Forskning og innovasjon 
Styret vedtok i 2014 ”Forskningsstrategi for Vestre Viken for perioden 2014–2017” Den bygger 
på den regionale forskningsstrategien. 
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Følgende fire hovedmål gjelder: 

1. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang. 
2. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene og skal i 

økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene. 
3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes. 
4. God forskningsformidling skal ha prioritet. 

 
Det er mål om å oppnå:  

•  Flere doktorgradsstipend  
• Bedre ordninger for frikjøpt tid til forskning  
• Flere D-stillinger  
• Flere forskerstillinger  

 
Forskerkompetanse skal vektlegges ved ansettelser i faglig ledende stillinger. Det skal stimuleres 
til økt utnyttelse av ideer for bedre pasientbehandling. Finansiering av 
kommersialiseringsprosjekter i tidlig fase skal stimuleres. 
 
De siste årene har det vært en økende forskningsaktivitet ved foretaket. Kontakt med 
universitetene, høgskolemiljøene og forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene skal 
videreutvikles Foretaket har nå 3 kombinerte stillinger tilknyttet Universitetet i Oslo. Det 
planlegges å øke antallet med ytterligere to i løpet av 2015. Det arbeides med å fremme forskning 
med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger og tverrfaglige forskningsprosjekter..  
 

7.4. Kunnskapsutvikling og god praksis 
Kompetanseutvikling, opplæring og god praksis blant foretakets ansatte er en forutsetning for 
god drift med høy kvalitet. Kunnskapsutviklingen skal være fremtidsrettet og tilpasset den 
medisinske og helsefaglige utviklingen.  
Et viktig satsingsområde i Vestre Viken er å arbeide med standardisering bygget på beste kliniske 
praksis innefor det enkelte fagfelt. Nasjonale faglige retningslinjer legges til grunn for 
virksomheten der slike finnes.  
Arbeid med vedlikehold av etablerte behandlingslinjer og nye behandlingslinjer pågår.  
Vestre Viken vil følge opp det nasjonale og regionale arbeidet med videreutvikling av 
monitorering av kliniske resultater og kvalitetsindikatorer. I tillegg arbeides lokalt med området. 
Det er etablert system for kontinuerlige, elektroniske brukerundersøkelser, som er tilgjengelig på 
helseforetakets hjemmesider. Det vil bli arbeidet med å videreutvikle disse. Brukererfaringene skal 
benyttes aktivt for å videreutvikle tjenestene. Lokale brukerundersøkelser kommer i tillegg til de 
nasjonale undersøkelsene.                                                                                                                  
Det vises også til omtale om personell- og kompetansebehov i kapittel 5.3. 

7.5. Organisering og utvikling av fellestjenester 
Vestre Viken har flere arbeider for å organisere og utvikle fellestjenestene i foretaket og mellom 
foretakene i regi av det regionale foretaket. Her nevnes: 

• Deltar i og følger opp det regionale IKT –programmet ”Digital fornying”.  

• Porteføljestyring er tatt i bruk. Det arbeides videre i 2015 med å samordne 
prosjektaktivitetene innen eiendom, medisinsk teknisk og ikt slik at foretaket får en bedre 
effektivitet i planlegging og gjennomføring av prosjekter. 
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• Innkjøpsavtaler lokalt og regionalt implementeres og følges. Dette forsterkes av at det er 
innført felles innkjøp- og logistikksystem for hele foretaket i løpet av 2013. 

• Felles systemer innen behovsregistrering eiendomsdrift og medisinsk teknisk vedlikehold 
er implementert eller under implementering. Dette gir bedre styring og prioritering av 
felles ressurser 

• Det er tatt et initiativ ovenfor Sykehuset Innlandet om å gjennomføre benchlearning 
innen interne servicetjenester. Det er identifisert 72 områder der vi har ulik praksis eller 
ulik ressursbruk. 10 delprosjekter er iverksatt for å utvikle nye felles løsninger. 

• Servicenivåavtale er implementert mellom Intern Service og klinikkene. Utvikling av felles 
standardiserte tjenester i foretaket er hovedmålet for dette arbeidet. 

• Det er gjennomført benchlearning med Sykehuset Innlandet de siste to årene innen drift- 
og servicetjenester. Det er identifisert 72 områder der vi har ulik praksis eller ulik 
ressursbruk. 10 delprosjekter er iverksatt.  

• Servicenivåavtale er implementert mellom Intern Service og klinikkene. Utvikling av felles 
standardiserte tjenester i foretaket er hovedmålet for dette arbeidet. 

 

7.6. Mobilisering av medarbeidere og ledere 
Styret vedtok  i januar 2014 en HR- strategi for Vestre Viken for perioden 2014 – 2018 med 
følgende fire fokusområder: 

• Ledelse 
• Beholde og rekruttere 
• Kompetanseutvikling 
• Kultur 

Tiltak og handlingsplaner følges opp. 
 
Vestre Viken skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø preget av motiverte og engasjerte 
medarbeidere. Vi vil at våre medarbeidere skal oppleve trivsel, arbeidsglede, læring på 
arbeidsplassen og utviklingsmuligheter.  Alle medarbeidere skal være kjent med hvilke krav og 
forventinger som stilles til dem herunder den enkeltes medansvar for å bidra til et godt felles 
arbeidsmiljø.  
 
Den årlige medarbeiderundersøkelsen følges opp med handlingsplaner. De 12 prinsipper for 
medvirkning ligger til grunn for samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Gode ledere som skaper forutsigbarhet og som er gode rollemodeller er en av nøklene til 
hvorvidt Vestre Viken skal lykkes eller ikke både når det gjelder pasientbehandling, 
personalledelse, forskning og utvikling. Vi skal ha ledere som forstår lederrollen og tar ansvar 
samt lever opp til de forventningene som stilles til våre ledere, heri de nasjonale føringene for 
ledelse. 

 
Vestre Viken har etablert introduksjonssystem for alle ansatte, herunder ledere. Det er utarbeidet 
en overordnet plan for lederutvikling i Vestre Viken. Planen bygger på gode erfaringer fra andre 
foretak i Helse Sør-Øst, og består blant annet av felles lederprogram for hvert ledernivå. I tråd 
med planen gjennomføres systematisk lederopplæring og lederutvikling. Det har vært særlig fokus 
på førstelinjeledere. Det er etablert tilbud om coach/mentor til lederne. Ledere innenfor de ulike 
klinikkene i foretaket har en primærkontakt innenfor HR knyttet til personal- og ledelsesmessige 
spørsmål.   
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7.7. Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 
 
Utfordringen i planperioden er å skape et økt økonomisk handlingsrom, slik at Vestre Viken kan 
gjennomføre nødvendige investeringer. Det vises til omtale i styresak 66/2014 ”Budsjett og mål 
2015”. I vedtatte Økonomiske handlingsplan 2015 – 2018 er målet å etablere en bærekraftig 
økonomi med et resultatoverskudd på 330 MNOK i 2018. Vestre Viken sin ambisjon for 2015 er 
et resultatoverskudd på 200 MNOK. 
 
God økonomistyring sikres gjennom realistiske budsjetter som er forankret ut i organisasjonen.  
Det er etablert fullmaktsstruktur med klare ansvarsforhold og fullmakter. Klinikkdirektørene har 
fått delegert vide fullmakter for å styre sine klinikker og har et fullstendig ansvar for å oppnå gitte 
styringsmål. 
 
Oppfølging gjennom linjen: 
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og linjedirektør med konkrete 
måleindikatorer i forhold til økonomi, aktivitet, HR og kvalitet. Driftsavtaler inngås også mellom 
klinikkdirektør og avdelingssjef, samt avdelingssjef og nivå-4 ledere. Administrerende direktør 
gjennomfører månedlig oppfølging med klinikkdirektører med fokus på leveranser i forhold til 
inngåtte driftsavtaler. Ved avvik fokuseres på korrigerende tiltak. 
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INNLEDNING 
 
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og hver av klinikkdirektørene. 
Driftsavtalene består av en kontrakt og med konkrete måleparametre i vedlegg. Rapporteringen 
i årsmeldingen er knyttet til grad av måloppnåelse i forhold til måleparameterne.  
 
Utvalgte sentrale måleparametre utgjør klinikkenes måltavler og rapporteres til 
foretaksledelsen og styret i den månedlige rapporteringen. Driftsavtalene og måleparameterne 
følges opp i jevnlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og klinikkdirektørene.  
 
Måleparameterne er like for de somatiske klinikkene. For de andre klinikkene er et utvalg 
måleparametre tilpasset klinikkenes drift og ansvarsområder. Felles for alle klinikker er 
måleparametre knyttet til økonomi og HR og bemanning samt logistikk og innkjøp. 
Måleparametre og målkrav er tilpasset både krev fra HOD, HSØ gjennom oppdrag og bestilling 
samt internt bestemte målkrav i Vestre Viken.  
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DRAMMEN SYKEHUS  
 
Årlig melding Drammen sykehus 
 

 
 
Drammen sykehus hadde i 2014 et negativt budsjettavvik på 0,5 % i forhold til budsjettert 
omsetning. Kostnadene har i dette et prognoseavvik på 4,9 mill og inntektssiden et 
prognoseavvik på 2,6 mill. Lønnsområdet har et avvik på 2,4 mill, varekostnader med 1,3 mill og 
øvrige kostnader avviker med 1,2 mill. Hoveddelen av inntektssvikten er knyttet til 
utskrivingsklare pasienter og Raskere Tilbake. 
 
Klinikken får med dette en negativ styringsfart, og ekstra utfordring inn i 2015. Det er iverksatt 
kostnadsreduserende årsverksrelaterte tiltak for å justere styringsfart mot et budsjett i balanse i 
2015. 
 
Klinikken tok i bruk nytt innkjøpssystem i 2014, og dette har ført til økt avtalelojalitet mot 
leverandører.   
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Det er i 2014 behandlet 9460 flere pasienter enn budsjettert ved Drammen sykehus. Veksten i 
DRG poeng som følge av dette er på 3,25 %. Produktiviteten målt i antall DRG poeng pr 
månedsverk er økt med 2,4 %.  
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Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Det er ved 
flere avdelinger etablert poliklinikkprosjekter, med siktemål å forbedre rutiner relatert til 
planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet.  
 
Drammen sykehus har kapasitetsutfordringer knyttet til langtidsventende over ett år, innenfor 
områdefunksjonsfagene Øye, Revmatologi, Nevrologi og Fysikalskmedisin. I tillegg har Drammen 
sykehus også kapasitetsutfordringer innenfor endokrinologi. Høsten 2014 ble det iverksatt konkrete 
tiltak for å avvikle langtidsventende over ett år. Innenfor fagene Revmatologi, Nevrologi og Fysikalsk 
medisin ble kapasiteten styrket i 2014. Utover dette ble det behov for iverksettelse av 
ekstraordinære tiltak. Kjøp av eksterne tjenester for å håndtere noen langtidsventende innenfor 
endokrinologi, nevrologi og fysikalsk medisin ble gjennomført. Økningen i gjennomsnittlig avviklet 
ventetid på slutten av året er i hovedsak relatert til avvikling av mange langtidsventende over ett år. 
Gjennomførte tiltak påvirker gjennomsnittlig ventetid, og det forventes at gjennomsnittlig avviklet 
ventetid reduseres mot 70 dager i 2015. 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Årlig melding klinikk Bærum 
 
 

 
 
Bærum sykehus leverte et overskudd i 2014 på 4,9 MNOK. Hovedforklaringen til overskuddet er 
mer pasientbehandling enn planlagt med tilhørende høyere ISF inntekter, og med god 
kostnadskontroll i forbindelse med den økte aktiviteten. 
 
Den tilhørende forholdsvis beskjedne økningen i brutto månedsverk skyldes denne betydelig 
høyere aktiviteten med tilhørende meget høyt belegg på sengepostene. 
 
Det er etablert bemanningsplaner på 75 % av klinikkens enheter. I løpet av 2015 blir alle 
bemanningsplaner etablert i GAT.  
 

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Økonomi
Resultat* MNOK 0 4,9

HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 908,1 917,2
Sykefravær totalt* Andel 7,0 % 6,6 %

Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall 9 966 8 195

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 75 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse 
– faste

Andel 45 % 38 %

Andel fast ansatte Andel 65 % 63 %
Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel 80 % 80 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 100 % 49 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 75 % 77 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
total innkjøp

Andel 84 % 82 %
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På Bærum sykehus er det i 2014 behandlet 671 flere heldøgnpasienter enn planlagt i budsjett. 
Dette bidrar til en vekst i DRG poeng på 2,2 %. Produktiviteten i 2014 målt i DRG poeng per 
brutto månedsverk er økt betydelig med 6,4 % målt mot 2013, og 1,2 % målt mot plan en 
ambisiøs plan for 2014. 
 
 
 

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold Antall 18 924 19 595
Dagopphold antall Antall 4 668 4 676
Dagkirurgi Antall 3 206 2 991
Poliklinikk konsultasjoner med ISF 
refusjon

Antall
75 286 74 368

Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon Antall 3 045 4 927
Antall DRG-poeng* Antall 25 086 25 638
Raskere tilbake DRG-poeng Antall

70 42
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 88 % 90 %
Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen

Andel
48 % 52 %

Fristbrudd*
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i 
perioden

Andel
0,0 % 1,7 %

Antall fristbrudd for rettighetspasienter 
totalt

Antall
0 129

Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager Andel

74 % 69 %
Andel henvisninger vurdert innen 10 
dager

Andel
95 % 97 %

Andel henvisninger vurdert innen 30 
dager

Andel

100 % 100 %
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Klinikk Bærum sykehus har fokus på ventetider og ingen fristbrudd. Det er utarbeidet 
handlingsplaner i avdelingen med fokus på reduksjon i antall langtidsventende. Dette arbeidet 
har medført en økning ventetiden på avviklede pasienter gjennom høsten, og bidrar til at 
klinikken ikke har måloppnåelse på ventetid i 2014. Situasjonen vil bedre seg gjennom 2015. 
 
Grunnet økning i heldøgninnleggelser har sengepostene vært høyt belagt gjennom 2014, og med 
det har det vært flere korridorpasienter enn forventet. På grunn av at en del av sengepostene 
har ekstra plasser blir det allikevel færre pasienter som må ligge på korridor enn det den reelle 
beleggsprosenten skulle tilsi. Forskjellige alternativer vurderes for å møte utfordringen med 
høyt belegg og korridorpasienter i 2015. 
 
Det er oppnådd en betydelig forbedring i etterlevelse av smykkefrihet på Bærum i løpet av 2014, 
slik at dette nå i sammenlikning med de fleste må sies å være meget bra. Det er utarbeidet 
handlingsplaner av avdelingene for måloppnåelse relatert til oppnåelse av sykehusinfeksjoner 
lavere enn 3 % i 2015.  
 

  

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
totalt

Antall dager
65,0 70,4

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
med rett til prioritert helsehjelp

Antall dager
45,0 49,1

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
uten rett til prioritert helsehjelp

Antall dager

80,0 92,4
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter Andel 1,0 % 1,6 %
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen Andel 3,0 % 5,5 %
Timeavtale*
Andel pasienter som får timeavtale i 
første innkallingsbrev

Andel

73 % 68 %
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Årlig melding klinikk Ringerike 
 

 
 
Ringerike sykehus leverte et overskudd på 5,5 MNOK i 2014, som er et bedre resultat enn 
forventet. Årsaken til overskuddet er god kostnadskontroll og høyere ISF inntekter enn planlagt. 
 
Det jobbes systematisk for å redusere antall AML brudd. 

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Økonomi
Resultat* MNOK 0 5,5

HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 529 529,4
Sykefravær totalt* Andel 6,5 % 6,8 %

Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall
2 500           3 580           

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse 
– faste

Andel
41 % 42 %

Andel fast ansatte Andel 68 %
Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel
90 % 65 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel

100 % 55 %
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel
95 % 92 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
total innkjøp

Andel

95 % 84 %
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Det er behandlet over 2472 flere pasienter på Ringerike enn året før og 919 flere enn budsjett. 
Dette bidrar til en merproduksjon målt i DRG poeng på 3 % målt mot 2013. 
Produktiviten målt i DRG poeng per brutto månedsverk viser en vekst på 1,1 % målt mot 
fjoråret. 

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold Antall 12 152         11 982         
Dagopphold antall Antall 4 116           4 375           
Dagkirurgi Antall 1 655           1 574           
Poliklinikk konsultasjoner med ISF 
refusjon

Antall
43 907         44 816         

Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon Antall 1 508           2 292           
Antall DRG-poeng* Antall 14 042         14 161         
Raskere tilbake DRG-poeng Antall

113              47                 
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 90 % 89 %
Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen

Andel

60 % 46 %
Fristbrudd*
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i 
perioden

Andel
0 % 0,6 %

Antall fristbrudd for rettighetspasienter 
totalt

Antall

-               11                 
Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager Andel

80 % 78 %
Andel henvisninger vurdert innen 10 
dager

Andel
100 % 99 %

Andel henvisninger vurdert innen 30 
dager

Andel

100 % 100 %
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Kombinasjonen av enerom og høy aktivitet på heldøgnspasienter har medført at klinikken har 
hatt korridorpasienter gjennom året. 
 

  

Måleparametre driftsavtale for 2014

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
totalt

Antall dager
60                 52                 

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
med rett til prioritert helsehjelp

Antall dager
50                 43                 

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
uten rett til prioritert helsehjelp

Antall dager

60                 61                 
Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter Andel 2,0 % 3,0 %
Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen Andel 3,0 % 4,9 %
Timeavtale*
Andel pasienter som får timeavtale i 
første innkallingsbrev

Andel

70 % 72 %
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Årlig melding klinikk Kongsberg sykehus 
 
Resultater og mål for 2014 vises i tabellene nedenfor.   
 

 
 
Kongsberg sykehus har i 2014 et negativt budsjettavvik på -0,5 MNOK. Dette tilsvarer et avvik på 
0,2 % av budsjettert omsetning. Det er et positivt avvik på inntekter med 2,1 MNOK og et 
negativt avvik på kostnader med 2,7 MNOK. Klinikken har i 2014 fått kompensert for lavere 
inntekter på medisinsk døgnbehandling med 2 MNOK. Klinikken har arbeidet med 
kostnadsreduserende tiltak gjennom 2014 for å sikre riktig styringsfart inn i 2015. Det er 
planlagt en aktivitetsøkning i 2015 som gir økte ISF-inntekter. Klinikken har startet innføring av 
kalenderplaner i 2014 og det planlegges for flere seksjoner i 2015. Omlegging til kalenderplaner 
gir bedre planlegging av ferien og vil redusere innleie fra vikarbyrå, overtid og variabel lønn.  
 
Det har i 2014 vært 4,7 brutto årsverk mer i fødselspermisjon enn budsjettert. I tillegg har det 
vært høyere sykefravær enn budsjett. Det har også vært høyere refusjoner på disse områdene. 
Klinikken har fokus på nærvær, og har et pågående prosjekt i samarbeid med Nav, 
bedriftshelsetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene.  
 
Årets medarbeiderundersøkelse viser en positiv utvikling for klinikken. Det er signifikant 
forbedring på flere indikatorer, blant annet er jobbtilfredshet økt fra 73 % i 2013 til 80 % i 2014. 
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Det har vært lavere aktivitet på døgn, dagopphold og dagkirurgi enn plan i 2014. Det har vært 
høyere aktivitet på poliklinikk. Det er et negativt avvik på 29 DRG-poeng. Medisinsk avdeling har 
et negativt avvik på 77 DRG-poeng. Det er positivt avvik på Føde og Gyn. Det er stort fokus i 
klinikken på å oppnå aktivitetsmålene og inntakskontoret er omorganisert i 2014 for å få til en 
best mulig planlegging av operativ aktivitet.  
 
Det har vært 1,2 % fristbrudd i 2014. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at 
klinikken unngår fristbrudd.  
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Det har vært 1,5 % andel korridorpasienter i 2014. Klinikken har en prosedyre for hvordan 
dette skal håndteres og vil fortsatt følge opp dette.  
 
Klinikken oppnår planen på mange av styringsindikatorene i 2014. Klinikkdirektøren vil i 2015 
fortsette med månedlige oppfølgingsmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 og 
avdelingsoverlegene der økonomi, aktivitet, HR-tall og styringsindikatorer følges opp.  
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INTERN SERVICE 
 
Årlig melding Intern Service 2014 
 
Resultater og mål for 2014 vises i tabellen nedenfor.   
 

 
 
Intern Service er bedre enn plan på de aller fleste måleparametrene for 2014. Klinikkdirektør 
har månedlige møter med sine avdelingssjefer hvor disse parametrene følges opp.  
Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under. 
 
Økonomi: 
Intern Service har et overskudd i 2014 på 9,7 MNOK. Hovedårsaken til det gode resultatet er 
innenfor IKT området. De regionale IKT prosjektene har hatt forsinket framdrift i forhold til 
planen, noe som gav lavere driftskostnader enn det som var budsjettert. Det har også betydd at 
helseforetaket ikke har fått på plass de løsningene som er bestilt, og som er viktige for å utvikle 
virksomheten videre. Kommunale avgifter og energiområdet viser også overskudd i 2014. 
Førstnevnte som følge av refunderte kostnader i 2014 på bakgrunn av for høyt beregnede 

Måleparametre driftsavtale for 2014    

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Økonomi
Resultat* MNOK 0 -9 741

HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 556,6 550,0
Sykefravær totalt* Andel 10,0 % 9,0 %

Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall 900 676

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse 
– faste

Andel 25,0 % 27,9 %

Andel fast ansatte Andel 80,0 % 86,7 %
Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel 80,0 % 81,0 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 80,0 % 59,0 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 50,0 % 69,0 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
total innkjøp

Andel 70,0 % 24,0 %
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kostnader tidligere år. Energi er et fokusområde hvor det er gjort flere tiltak for å begrense 
energiforbruket. Gunstige temperaturforhold er også årsak til det gode resultatet. 
 
Lønnsområdet har vist positiv utvikling gjennom siste halvår og viser for 2014 et overskudd mot 
plan. Spesielt serviceavdelingene hadde utfordringer innenfor området og iverksatte tiltak som 
har gitt god effekt.    
 
Varekostnader viser overskudd som følge av mottatte refusjoner (kreditnotaer) vedrørende 
kjøp av medisinske gasser for 2013, samt at revidert leverandøravtale i HSØ for dette området 
gav bedre effekt enn forutsatt. 
 
For kostnader knyttet til vedlikehold av bygg og utstyr viser resultatet et merforbruk i 2014. 
Bygningsmassen og mye av utstyret er gammelt og hovedårsaken til merforbruket skyldes 
brekkasjer og nødvendige oppgraderinger. Kostnader til porto viser også et merforbruk målt 
mot budsjett, i hovedsak som følge av økt aktivitet i øvrige klinikker.  
 
 
HR og bemanning: 
Intern Service har for 2014 i gjennomsnitt utlønnet 550 brutto månedsverk. Dette er lavere enn 
målet og skyldes lavere sykefravær enn forutsatt og gjennomførte tiltak for å redusere høye 
lønnskostnader de første månedene i 2014. 
 
Sykefraværet i klinikken var i 2014 på 9,0 %, dette er 1 % poeng lavere enn målet for 2014 og 2 
% poeng lavere enn faktisk resultat for 2013. Et sykefravær på 9,0 % i en virksomhet som 
inkluderer renhold og andre serviceavdelinger er lavt sett opp mot nasjonale tall.  
 
Antall brudd på Arbeidstidsbestemmelsene for 2014 var lavere enn forutsatt. Dette skyldes i 
hovedsak lavere sykefravær, høyere bevissthet rundt bemanningsplaner og bedre teknisk 
forståelse og bruk av GAT. 
 
Det er lav ”score” på indikatoren ”involvering i oppfølgning av forrige års medarbeider-
undersøkelse”. Alle avdelinger og seksjoner har hatt oppfølging med ansatte, og noe av årsaken 
er nok at respondentene i for liten grad har sett sammenhengen mellom oppfølging og 
spørsmålet om dette i selve medarbeiderundersøkelsen. Øvrige HR og bemanningsparametre er 
på plan eller bedre for 2014. 
 
Innkjøp og logistikk: 
Både indikator for kjøp på avtale og bruk av innkjøpssystem er vesentlig forbedret fra 2013. 
Resultatene er imidlertid under målsetting for 2014 når det gjelder bruk av innkjøpssystemet. 
Analyser av årsaker er igangsatt i løpet av høsten 2014 i samarbeid med innkjøpsavdelingen. 
Analysene har vist at følgende tiltak bør vurderes i 2015 for å sikre ytterligere forbedring: 

• Spesialrutiner for enkelte typer innkjøp (hastesaker og faste utgifter) 
• Bevisstgjøring og opplæring av de som foretar innkjøp 
• Videre analyser for å avdekke behov for avtaler og svikt i datakvalitet 

 
 
 
 
 



 
 
 

17 
 

 
 
Styringsindikatorer KIS: 
 
Opplæring – antall gjennomførte kurs av elæringskurset ”Ytre miljø innføring” 
Årsaken til at resultatet er lavere enn plan er blant annet liten tilgang på PC for store grupper 
ansatte i klinikken samt at det har vært liten etterspørsel, fokus og tilrettelegging. En annen 
konkret årsak er planlegging men ikke gjennomføring av gruppegjennomgang av e-læringskurs 
for fremmedspråklige, dvs > 30 av de ansatte. Dette området vil bli fulgt opp med større fokus og 
bedre tilrettelegging for 2015. 
 
Reduksjon av antall kjørte km (tjenestereiser) 
Resultatet viser negativt resultat på 2,1 %  i forhold til planen for 2014. Det ble høsten 2014 
gjennomført et prosjekt der bilflåten i Vestre Viken samt etablerte rutiner rundt regler for bruk 
av bil i forbindelse med tjenestereiser ble gjennomgått og revidert. Det forventes at resultatet av 
dette vil medføre færre kjørte km i 2015.   
 
Reduksjon av antall fra TG3 til TG1 (eiendom): 
I henhold til vedlikeholdsplan for VVHF blir det i 2014 gjennomført investeringsprosjekter som 
hadde til hensikt å utbedre 30 stk utvalgte elementer fra tilstandsgrad 3 til tilstandsgrad 1. Dette 
arbeidet har bidratt positivt til bevaring av bygningsmassen. På grunn av stort vedlikeholds-
etterslep fikk likevel flere elementer som før hadde tilstandsgrad 2,  tilstandsgrad 3 i løpet av 
2014. 
 
Energiforbruk (KwH) pr måned pr m2 oppvarmet areal 
Resultatet er bedre enn plan og skyldes at det er iverksatt tiltak for å redusere energiforbruket 
samt gunstige temperaturforhold, spesielt tidlig i 2014.  
 
 
 

Måleparametre driftsavtale for 2014    

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Styringsindikatorer KIS
Opplæring - antall gj.ført elæringskurset 
"Ytre miljø innføring"

Antall 300 219

Reduksjon av antall kjørte km (tj.reiser) Antall 168 559 172 190
Reduksjon av antall fra TG3 til TG1 Antall 30 30
Energiforbruk (kwh) pr mnd pr m2 -
oppvarmet areal

Kwh 316,1 306,3

Personaltøy pr brutto månedsverk 
beh.personell

Andel 347 355,8

Responstid sentralbord -alle samtaler Andel 85,0 % 85,0 %
Andel avfall som sorteres Andel 34,0 % 31,2 %
Mat: Antall middager ift antall liggedøgn -
somatikk

Andel 1,42 1,40

Mat: Antall middager ift antall liggedøgn -
psykiatri

Andel 1,20 1,65
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Personaltøy pr brutto månedsverk behandlingspersonell 
 Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen 
gjennomføres ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto 
månedsverk behandlingspersonell for samme perioden. Resultatet for 2014 er viser at klinikken 
ikke har nådd målet. Årsaken er nok delvis et stramt budsjett samt at aktiviteten har økt. 
Klinikken vil periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene i 2015 for å sikre en best mulig 
utnyttelse.    
 
Responstid sentralbord - alle samtaler 
Det ble startet opp måling av responstiden på samtaler til sentralbordet i VVHF primo 2013. Det 
er gjennomført arbeid med reviderte bemanningsplaner for å sikre mer spisset bemanning i 
forhold til faktisk trafikk samt oppfølgning med personalgruppen i forhold til kvalitet på 
overføring av samtaler, behandlingstid per samtale og påloggingstid per operatør. Resultat for 
2014 viser at disse tiltakene har gitt god effekt.  
 
Andel avfall som sorteres 
Som en del av miljøprosjektet i VVHF hadde Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på 
avfall. Resultatet for 2014 viser at målsettingen for dette området ikke ble nådd. Ny felles 
avfallsplan for Vestre Viken er utviklet, og er i implementering. Denne vil bedre miljøprofilen for 
foretaket samt øke sorteringsgraden på avfall for 2015. 
 
Antall middager ift antall liggedøgn somatikk og psykiatri 
Resultat for antall middager ift liggedøgn ble noe bedre enn plan for 2014 innenfor somatikken. 
For psykiatrien ble ikke målet nådd. Innenfor psykiatrien beregnes det normalt 1,5 porsjon 
sammenlignet med somatikken som serverer 1,0 porsjon pr pasient. Dette er hovedårsaken til at 
mål og resultat er høyere innenfor psykiatrien. Klinikken vil videreutvikle samarbeidet med 
øvrige klinikker for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket. Det vil også være 
spesielt fokus på matavfall i 2015 med utarbeidelse av statistikker som tydeligere viser et evt 
misforhold mellom antall middagsporsjoner og antall pasienter 
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Årlig melding Psykisk helse og rus 2014 
 
Resultater og mål for 2014 vises i tabellen nedenfor.  Områder der målet ikke er nådd i 2014 
kommenteres særskilt.  Kommentarene inkluderer en kort beskrivelse av tiltak som er igangsatt 
for å oppnå målet, og når klinikken forventer at målet skal nås. 
 

Måleparametre driftsavtale for 
2014       

Måleområde Enhet B 2014 
Resultat 

2014 
Økonomi       
Resultat* MNOK 0 -12288 
HR og bemanning       
Brutto årsverk* Antall 1840 1795 
Sykefravær totalt* Andel 7,00 % 7,8 % 

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene Antall 7500 8874 
Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 % 
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – 
faste 

Andel 30 % 28,7 % 

Andel fast ansatte Andel 67 % 65 % 
Andel medarbeidere som har besvart årets 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 80 % 74 % 

Andel medarbeidere som har vært involvert i 
oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 100 % 53 % 

Innkjøp og logistikk       
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum 

Andel 55 % 69 % 

Bruk av innkjøpssystem som andel av total 
innkjøp 

Andel 64 % 15 % 

Aktivitet PHR       
Utskrevne pasienter døgnbehandling Antall 3755 3893 
Liggedager døgnbehandling Antall 105383 104620 
Oppholdsdager dagbehandling Antall 0 0 
Poliklinikkonsultasjoner Antall 218040 212694 
Raskere tilbake, konsultasjoner Antall 500 1170 
Raskere tilbake, pasienter unike individer Antall 150 207 
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Måleområde Enhet B 2014 
Resultat 

2014 
Styringsindikatorer       
Epikrise       
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 100 % 81,3 % 
Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen 

Andel 20 % 17,9 % 

Fristbrudd*       
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i 
perioden 

Andel 0 % 1,0 % 

Antall fristbrudd for rettighetspasienter totalt 
ved månedens slutt 

Antall 0 3 

Utskrivningsklare pasienter       
Antall sykehusopphold for utskrivingsklare Antall 30 58 

Antall liggedager etter utskrivingsklar Antall 350 697 
Totalt antall liggedager Antall 105383 104620 
Ventetid*       
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter med 
rett til prioritert helsehjelp VOP 

Antall dager <65 45 

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter med 
rett til prioritert helsehjelp TSB 

Antall dager <65 71 

Gj. Snittlig ventetid for oppstart av behandling 
for pasienter med rett til helsehjelp BUP 

Antall dager <65 36 

Gj.snittl.ventetid for oppstart av behandling 
for pasienter med rett til prioritert helsehjelp 
BUP 

Antall dager 

<65 36 
Andel med registrert hovedtilstand       
Andel med registrert hovedtilstand VOP Andel 100 % 89,8 % 
Andel med registrert hovedtilstand BUP Andel 100 % 84,4 % 
Andel med registrert hovedtilstand TSB Andel 100 % 98,8 % 
Korridorpasienter*       
Andel korridorpasienter Andel 0 % 0 % 
Tvungent psykisk helsevern       
Tvungen innleggelse i psykisk institusjon Andel   21,0 % 
Beleggsprosent akuttenheter       
Beleggsprosent akuttenheter Andel 85 % 77,6 % 
Klinikkspesifikke indikatorer       
Beleggsprosent akuttenheter sykehus Andel 85 % 84,5 % 
Beleggsprosent akuttenheter DPS Andel 85 % 67,5 % 
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Sykefravær 
I 2014 var det spesielt Ringerike DPS og ARA som hadde høyt sykefravær, spesielt på 
døgnseksjoner.  
 
Tiltak: Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå. 
 
Antall brudd på arbeidstidsbestemmelser 
Det har vært høyere antall brudd enn målkravet spesielt ved Blakstad og Lier. Det har vært en 
utfordrende driftssituasjon med høyt belegg begge steder til dels med svært krevende pasienter. 
Til tross for dette har det vært en reduksjon i antall brudd i forhold til 2013.  
 
Tiltak: Samarbeid med HR om bemanningsplaner og rutiner for riktig registrering av arbeidstid. 
Arbeid med å øke andel fast ansatte og redusere deltid, vil også være viktige tiltak for å redusere 
brudd. 
 
Involvering i oppfølging av medarbeiderundersøkelser 
Tiltak: Individuell oppfølging av ledere på nivå 3 og 4. Tilbud om lederstøtte i gjennomføring. 
 
Bruk av innkjøpssystem 
Tiltak: Få bistand fra innkjøp til å identifisere vare- og tjenestegrupper som peker seg ut, og 
bidra med opplæring for å forbedre anskaffelsesrutinene. 
 
Poliklinikkonsultasjoner 
Når det gjelder poliklinisk aktivitet, har det vært en samlet vekst på 4,2 % innen psykisk 
helsevern og rus i 2014. Budsjettkravet er likevel ikke oppnådd innen VOP og BUP. 
 
Flere statlig finansierte prosjekter som har generert poliklinisk aktivitet ble avsluttet i 2013. 
Dette utgjorde ca 4000 konsultasjoner, det vil si 2 % som da falt bort i 2014. Mange av disse 
pasientene har fått videre oppfølging i kommunal regi. 
 
I henhold til overordende føringer har Klinikk for psykisk helse og rus styrket akuttfunksjoner 
og beredskap ved alle fem DPS. Dette gjelder både døgn og poliklinikk. Foreløpig viser 
erfaringene at dette har gått noe utover elektiv kapasitet. Endringen er under evaluering. 
Evalueringen vil omfatte både organisatoriske og ressursmessige forhold og vil danne grunnlag 
for eventuelle tiltak. 
 
I PHR har det vært omfattende endringer det siste året: Etablering av akuttberedskap i DPS, nytt 
opptaksområde (Sande og Svelvik kommuner), innflytting i nye lokaler, arbeid med 
nyansettelser, større omorganiseringer som har involvert mange ledere og ansatte, 
gjennomføring av nødvendig opplæring knyttet til nye oppgaver, etablering av nye 
samarbeidsrelasjoner. I sum har dette i noen grad tatt tid fra direkte pasientbehandling, men 
styrker tilbudet på sikt. 
 
Tiltak: Tett oppfølging av ledere og medarbeidere. Det jobbes med tilrettelegging av driften slik 
at en større del av behandlernes tid kan brukes til direkte pasientarbeid. Det jobbes også med å 
redusere antall ikke møtt, blant annet gjennom innføring av sms-varsling. 
 
Epikriser 
Tiltak: I klinikkens revisjonsplaner har enkelte avdelinger planlagt gjennomføring av 
internrevisjon med fokus på epikriser. 
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Andel med registrert hovedtilstand 
Tiltak: Det jobbes med individuell oppfølging og etablere gode rutiner for å sikre at alle bilder i 
DIPS blir riktig utfylt.  Avvik identifiseres og følges opp på seksjonsnivå.   
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Årlig melding klinikk Prehospitale Tjenester 
 
Resultater og mål for 2014 vises i tabellen nedenfor.   
 

Måleparametre driftsavtale for 
2014       

Måleområde Enhet B 2014 
Resultat 

2014 
Økonomi       
Resultat* MNOK Balanse 3 512 

  
HR og bemanning       
Brutto årsverk* Notodden og Rjukan 
trukket ut 

Antall 297 303  

Sykefravær totalt* Andel 6,7 9,5  

Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene 

Antall 2 400  962  

Etablerte bemanningsplaner Andel 100%   100%  
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – 
faste 

Andel  16%  17%  

Andel fast ansatte Andel  60% 55%  
Andel medarbeidere som har besvart årets 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 80% 90%  

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 100%  60% 

Innkjøp og logistikk       
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum 

Andel 54 59 

Bruk av innkjøpssystem som andel av total 
innkjøp 

Andel 63 38  
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Måleparametre driftsavtale for 

2014       

Måleområde Enhet B 2014 
Resultat 

2014 
Aktivitet PHT       
Antall oppdrag med Ambulanse fratrukket 
Notodden og Rjukan 

Antall 41 447 41 157 

Antall kjørte km med Ambulanse fratrukket 
Notodden og Rjukan 

Antall 1 809 976 1 766 029 

AMK Antall telefonhenvendelser inn (ICCS) Antall 118 384 101 775 
AMK Antall telefonhenvendelser til linje 
113. (ICCS) 

Antall 31 136 29 469 
 

Luftambulansetjenesten (LAT) : Antall 
henvendelser om oppdrag 

Antall 816 794 

Luftambulansetjenesten (LAT) : Oppdrag 
med helikopter 

Antall 637 605 

Pasientreiser Turer  Antall 156 892 164 525 
Pasientreiser Rekvisisjoner Antall 202 926 210 808 
Samkjøringsgrad alle transportører Andel 2 1,88 
Styringsindikatorer       
Andel responstider akuttoppdrag 
ambulanse innenfor 12 min i tettbebygd 
strøk 

% 75 70 

Andel responstider akuttoppdrag 
ambulanse innenfor 25 min i grisgrendt 
strøk  

% 75 81 

Pasientreiser skal svare telefonen 05515 
innenfor nasjonale krav 

% 90 90 

Beleggsprosent Helse 3, bruk av bårer % 75 76 
AMK Andel ubesvarte telefonhenvendelser % 0 0,1 
Andel  nødsamtaler ved AMK sentralen 
besvart innen 10 sekunder 

% 90 90% innen 12 
sekunder 

 
Økonomi 
Driftsresultatet for 2014 viser 3,5 MNOK i underskudd. Det er avdeling for pasientreiser og 
ambulanse som har underskudd. Hovedårsaken til underskuddet i pasientreiser er merkostnad 
på nye anbudsavtaler for taxi og aktivitetsvekst utover budsjettet.  I ambulansetjenesten er det 
et  overforbruk på overtid med 3,0 MNOK. Overtidsbruken har sammenheng med høyt 
sykefravær, behov for beredskap utover plan på grunn av alvorlige hendelser og mangel på 
vikarer etter at flere stasjoner har gått over til toskiftsordninger. 
 
Alle avdelinger innenfor Prehospitale Tjenester arbeider med tiltak og konsekvensutredning for 
å møte budsjettmessige utfordringer for 2015.  
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HR og bemanning 
Gjennomsnittlig brutto årsverk ligger på 303 årsverk, 6 årsverk høyere enn budsjett. 
Ambulansestasjonene Notodden og Rjukan som ble overført til Sykehuset Telemark 01.04.2014 
er da trukket ut.  
 
Sykefraværet for perioden januar-november 2014 ligger på 9,5 %. Det er 2,7 % høyere enn 
budsjett og er hovedårsaken til overforbruk årsverk. Sykefraværsoppfølging på de avdelinger/ 
ambulansestasjoner hvor sykefraværet er høyt har stort fokus. 
 
Det er satt stor fokus på å besvare medarbeiderundersøkelsen og svarprosenten har gått 
betydelig opp i forhold til 2013. 
 
Innkjøp og logistikk 
Klinikken vil jobbe videre med å benytte innkjøpssystemet ved innkjøp. 
 
Aktivitet 
Antall ambulanseoppdrag har økt med 3,3 % og 1 304 oppdrag fra 2013. Antall oppdrag har økt 
mest i distrikt 1 som gjelder Drammen, Eiker og Sætre som i stor grad har korte oppdrag 
sammenlignet med de andre ambulansestasjoner som har lengre avstander. Antall kjørte km har 
gått noe ned i forhold til budsjett og på nivå med 2013. Notodden og Rjukan er trukket ut både 
når det gjelder antall oppdrag og antall kjørte km. 
 
Antall telefonsamtaler inn til AMK har gått ned. Dette har sammenheng med at Notodden og 
Rjukan ble overført til Sykehuset Telemark fra 01.04.2014. 
 
Antall rekvisisjoner og antall turer som er bestilt via pasientreiser i Vestre Viken viser en økning 
på 7 633 turer og 4,9 % i forhold til 2013. Pasientreiser fortsetter arbeidet med å bedre 
samkjøringsgraden. 
 
Styringsindikatorer 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og 
responstider. Klinikken har arbeidet med rapportering av responstider og har gjort om 
rapporteringen for 2015. Det er vanskelig å sammenligne faktisk gjennomsnittlig responstid i 
2014 mot nye mål for 2015. Ambulansetjenesten når ikke de anbefalte responstider på 90 % 
innen 12 minutter i tettbebygde strøk og 90 % innen 25 minutter i grisgrendte strøk. Andre 
sykehus når heller ikke de anbefalte responstider.  
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Årlig melding klinikk for medisinsk diagnostikk 
 
Resultater og mål for 2014 vises i tabellen nedenfor.   
 

 
 

Måleparametre driftsavtale for 2014    

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Økonomi
Resultat MNOK 0 4 416

HR og bemanning
Brutto årsverk Antall 566,9 564,3
Sykefravær totalt Andel 6,37 % 6,30 %
Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall 2253 2561

Etablerte bemanningsplaner Andel * *
Andel deltid av korrigert 
stillingsstørrelse – faste

Andel *

Andel fast ansatte Andel *
Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel 100 % 78 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 100 % 57 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler/avtaledekning  som 
andel av innkjøp via definerte konti

Andel 53 % 62 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
innkjøp via definerte konti

Andel 76 % 94 %

Bildediagnostikk
VENTETIDER: CT Uker 8 8,8

VENTETIDER: MR Uker 8 13,8

VENTETIDER: BDS Uker 6 7,1

AKTIVITET: polikliniske undersøkelser Antall 165 600 160 523

AKTIVITET: inneliggende undersøkelser Antall 69 300 73 004

Patologi
SVARTID: Gj. Snitt histologi Dager 6 11,99
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Klinikken har holdt budsjett på de fleste måleparametrene for 2014. Klinikkdirektør har 
månedlige møter med avdelingssjefene hvor avdelingenes parametre følges opp.  
Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under. 
 
Økonomi 
Klinikkens resultat for 2014 viser et overskudd på 4,4 MNOK. Årsaken til klinikkens overskudd 
skyldes i hovedsak økte polikliniske inntekter mer enn prognosen og lavere lønnskostnader enn 
budsjettert (3,3 MNOK). Avviket på lønnskostnader skyldes midler hos klinikkdirektør som er 
benyttet for å balansere klinikkens resultat gjennom året, men på grunn av høy aktivitet og økte 
inntekter i desember ga disse midlene et overskudd ved årets slutt. Høy aktivitet i desember 
medførte inntekter på 2,6 MNOK over budsjett isolert for måneden.  
 
På grunn av manglende budsjettoppnåelsen de første kvartalene, iverksatte klinikken ulike tiltak 
som også sikret at avdelingene fikk et bedre resultat enn prognosen. Grunnet økt aktivitet og 
dyre reagenser endte varekostnaden på 2,3 MNOK over budsjett. Avdelingene jobber 
kontinuerlig med leverandører for å forhandle nye avtaler og bedre priser for å kunne redusere 
kostnadene. 
 
Det har vært høyt fokus på kostnadskontroll.  
 
HR og bemanning 
Brutto årsverk for 2014 er 564,3. 2,6 årsverk under budsjett. Avviket skyldes at det gjennom 
året har vært både frivillig og ufrivilling ledighold av stillinger. Ufrivillig vakante stillinger har 
oppstått der hvor det ikke finnes nødvendig kompetanse å leie inn eller ansette. Det har innen 
enkelte fagområder vært vanskelig å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse. Utfordringer 
har vært størst på avdeling for bildediagnostikk. Avdeling for patologi har hatt noe ufrivillig 
ledighold av stillinger i forbindelse med permisjoner og sykefravær. 
  
Sykefraværet har gått ned fra 7,37 % i 2013 til 6,3 % i 2014, og ligger 0,07 % under budsjett for 
2014. 

Måleparametre driftsavtale for 2014    

Måleområde Enhet B 2014
Resultat

2014
Immunologi og transfusjonsmedisin
AKTIVITET: Blodtappinger Antall 14 100 12 874
Medisinsk biokjemi
AKTIVITET: Ekstern poliklinikk Antall 3 663 000 3 872 541
AKTIVITET: Intern poliklinikk Antall 1 555 000 1 592 698
AKTIVITET: Inneliggende undersøkelser Antall 2 791 000 2 898 583
Mikrobiologi
AKTIVITET: Polikliniske undersøkelser Antall 259 000 279 972
AKTIVITET: Inneliggende undersøkelser Antall 133 000 147 277
Mobile elektromedisinske tjenester
Tekniske oppetider mammobussene % > 98 % 99,40 %
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Andel medarbeidere som har besvart årets medarbeiderundersøkelser og som har vært 
involvert i oppfølgingen av undersøkelsen ligger på 78 % og 57 % mot et mål på 100 %. 
Klinikkledelsen vil ha fokus på dette fremover og vil i 2015 ha som mål å øke andelene til 
henholdsvis 85 % og 63 %. 
  
Innkjøp og logistikk 
Måleparametrene for innkjøp ligger over budsjett. Det har i 2014 vært gjennomført et arbeid for 
å få registrert klinikkens avtaler i innkjøpsystemet. Dette arbeidet vil fortsette i 2015 samtidig 
som det er fokus på å benytte de avtalene som er registrert. 
 
Aktivitet i avdelingene 
Klinikken har i 2014 sett en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til økningen i 
inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. Videre erfarer klinikken endring fra 
enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. 
 
Bildediagnostikk 
Snittventetiden på MR for 2014 er 13,8 uker. Dette er et negativt avvik på 5,8 uker i forhold til 
målet. I budsjettet for 2015 er det lagt vekt på å styrke bemanningen på avdeling for 
bildediagnostikk. Målet for 2015 er satt til 8 uker. 
 
Ventetid på Brystdiagnostisk senter (BDS) måles i antall uker som uprioriterte pasienter må 
vente. Ventetiden var på 7,1 uker i snitt i 2014, men det forventes at målet på 6 uker kan nås i 
2015. Det vil være stort fokus på aktiviteten på BDS i 2015 da seksjonen er en viktig bidragsyter 
inn i kreftforløpene.  I denne forbindelse er det i budsjettet for 2015 lagt inn styrkning av 
bemanningen på merkantil side. Samtidig arbeides det kontinuerlig med å effektivisere driften 
med hensyn på å skape økt økonomisk handlingsrom samt sikre og opprettholde god kvalitet. 
For pasienter med prioritet er ventetiden fortsatt mellom 1-2 uker og i samsvar med 
prioriteringen seksjonen gjør. Ventetiden til de prioriterte pasientene vil stort sett ikke påvirkes 
av kapasitetssvingninger. 
 
Patologi 
Gjennomsnittlig svartid for histologiske prøver ved avdeling for patologi var i 2014 12 dager, 
mens målet var 6 dager. En kombinasjon av økt aktivitet og økt arbeid knyttet til hver enkelt 
prøve, har medført økte svartider. I tillegg har det vært noe ufrivillig ledighold av stillinger 
gjennom året. Avdelingen jobber aktivt med å optimalisere arbeidsprosesser med blant annet 
automatisering der dette er teknisk mulig. I budsjettet for 2015 er det lagt inn styrking av 
personalressursene. Dette skal bidra til å redusere svartider generelt og for kreftdiagnostikk 
spesielt. 
 
Immunologi og transfusjonsmedisin 
I avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ligger antall blodtappinger 8,7 % under målet 
for 2014. Målet for antall blodtappinger i avdelingen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt 
med blod og blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt, må blod og blodprodukter kjøpes.  
Overskudd av blod kan i begrenset grad selges på grunn av begrenset etterspørsel av det fra 
andre sykehus i landet.  
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DEFINISJONER 
 

 
 

 

Økonomi - Driftsresultat
Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. 
Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd 

HR - Brutto årsverk

All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har 
mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, 
engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid 
leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den 
inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn

HR - Sykefravær Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk

DRG poeng

DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som 
grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig 
homogene grupper. Det finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. 
DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor opphold er justert for forskjeller i 
pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Ett DRG-poeng angir 
ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient" 

KVALITET - Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for 
avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt

KVALITET - Fristbrudd (ny def.)
Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for 
nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt

KVALITET - Korridorpasienter
Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m

KVALITET - Gj.snitt svartid histologi. 
DAGER

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, 
og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til 
rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi 
rekvirenten vil ha en diagnose. Det kan dreie seg om både ondartete og 
godartete sykdommer

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) per 
m2. Oppvarmet areal

Samlet energibruk (kWh) dividert på oppvarmet areal (m2)

EIENDOM - Reduksjon av eide 
arealer (avhendingsplan). M2

Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av 2013

EIENDOM - Reduksjon av antall 
byggelementer fra TG 3 til TG 1

TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1 - 3 benyttes for å angi grader av 
tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et 
bilde på byggets tekniske tilstand

SERVICE - Responstid sentralbord, 
alle samtaler. ANDEL innen en gitt 
tid

Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen 
en gitt tid
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Oppdrag og bestilling 2015 i Vestre Viken 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret ved Vestre Viken HF 5/2015 23.02.15 
 
Vedlegg: 
 

1. Oppdrag og bestilling 2015 
     

 
Ingress 
 
I saken legges oppdrag og bestilling 2015 for Vestre Viken HF fram med en redegjørelse 
for hvorledes oppfølging og gjennomføring planlegges fulgt opp. 
 
 
Forslag til vedtak 

 
1. Styret for Vestre Viken HF tar oppdrag og bestilling 2015 for Vestre Viken HF til 

etterretning. 
 

2. Styret legger til grunn at oppfølging skjer som beskrevet i saken, og at 
gjennomføring rapporteres i den ordinære rapportering til styre og eier. 

 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. februar 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 16. februar 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Stab 
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Bakgrunn 
 
Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet krav til og rammer for de regionale 
helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav til de enkelte 
helseforetakene. Det gjennomføres en forberedende prosess forut for at det endelige 
dokument overleveres i foretaksmøte. For Vestre Viken HF skjedde overleveringen i 
foretaksmøte 12. februar 2015. Oppdragsdokumentet følger denne saken som vedlegg 1 
og protokollen fra foretaksmøtet er vedlagt sak 10/2014 Orienteringer til styremøtet. 
 
Oppdragsdokumentet gir en samlet oversikt over oppdrag og bestilling for 2015. I tillegg 
gjelder føringer som er gitt i tilsvarende dokumenter i tidligere år, og supplerende og ev. 
nye styringsbudskap i foretaksmøter i løpet av 2015. 
 
Vurdering 
 
Oppfølging for å sikre gjennomføring i Vestre Viken HF skjer på følgende måte: 
 
Det er etablert et system for inngåelse av driftsavtaler i linjen. Ledernivå 1-4 har 
driftsavtaler. 
 
Driftsavtaler er utarbeidet og inngått på overordnet klinikknivå. I disse avtalene et det 
innarbeidet krav om etterlevelse av oppdragsdokument og andre sentrale dokumenter  
for 2015. 
 
Administrerende direktør utarbeider en oversikt over alle krav og føringer i 
oppdragsdokumentet hvor det listes opp hvem som har ansvar for leveranse og 
rapportering. 
 
Oppdragsdokumentet har følgende inndeling: 

1. Overordnede føringer 
2. Tildeling av midler 
3. Aktivitet 
4. Pasientens helsetjeneste 
5. Kvalitet og pasientsikkerhet 
6. Personell, utdanning og kompetanse 
7. Forskning og innovasjon 
8. Styringsparametre 2015  
9. Oppfølging og rapportering  
10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

a. Krav og rammer  
b. Øvrige styringskrav  

 
Det vises for øvrig til protokollen fra foretaksmøte 12. februar 2015. 
 
I forhold til hvorledes måloppnåelse er planlagt vises også til sakene som er behandlet 
av styret om budsjett for 2015. 
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Konklusjon 
 
Administrerende direktør forslår på denne bakgrunn at styret tar oppdrag og bestilling 
2015 til etterretning. Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære 
rapporteringen til styret og eier. 
 
 



 
  

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 

FOR 

VESTRE VIKEN HF 
 
 
 
 

Foretaksmøte 12. februar 2015 
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1. Innledning 

1.1 Overordnede føringer 

Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2015. 
Vestre Viken skal utføre pålagte oppgaver og gjennomføre styringskravene innenfor de rammer 
og ressurser som blir stilt til rådighet. Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-
Øst RHF i oppdragsdokument og foretaksmøteprotokoller gjelder også for Vestre Viken. Helse 
Sør-Øst RHF forutsetter at Vestre Viken setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for 
disse. 
 
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste og flytte makt slik at pasienten blir en aktiv og 
likeverdig partner. Kvaliteten i helsetjenesten varierer for mye og for mange opplever unødvendig 
venting. Erfaringer fra arbeidet med standardiserte pakkeforløp på kreftområdet har synliggjort 
kravene til helhetlig ledelse med evne til å samordne og integrere arbeidsprosesser og faggrupper 
for å møte pasienter med behov for sammensatte tjenester på tvers av fagområder og enheter. 
 
Staten har det overordnede ansvaret for at befolkningen gis nødvendig spesialisthelsetjeneste. 
Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester 
slik dette er fastsatt i lover og forskrifter. Vestre Viken gir tjenester til befolkningen innenfor sitt 
ansvarsområde som en del av dette overordnede ansvaret. 
 
Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og 
pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig 
pasientbehandling. Helse Sør-Øst RHF skal sikre tilstrekkelig kompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten. Innenfor sine ansvarsområder skal Vestre Viken følge opp at dette blir 
ivaretatt. 
 
Vestre Viken skal legge vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale 
helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper.  
 
Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med 
omsorg og respekt samt god og likeverdig kommunikasjon. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved 
behov. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres 
fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. 
 
Spesialisthelsetjenesten skal utvikles så den i større grad ivaretar pasientenes behov, verdier og 
preferanser. Pasientenes muligheter til valg av behandlingssted skal styrkes. Pasienter og brukere 
skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og brukernes erfaringer skal vektlegges i 
utformingen av tjenestetilbudet. 
 
Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Det er en 
utfordring at mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling, også på 
helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. Helseforetakene må samarbeide med 
private leverandører på områder der dette bidrar til reduserte ventetider. Det er avropsmuligheter 
på flere av de avtalene Helse Sør-Øst RHF har inngått, og det er åpnet for at helseforetakene selv 
kan foreta midlertidige anskaffelser for å redusere ventetider. 
 
Det er et lovpålagt ansvar for de regionale helseforetakene å bidra til et likeverdig tjenestetilbud 
og til at ressursene blir utnyttet best mulig. Det er imidlertid stor variasjon både i ventetider og 
effektivitet mellom sykehusene, jf. bl.a. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus 
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(Dokument 3:4 (2013–2014)) og tall for ventetid fra Norsk pasientregister (NPR). Vestre Viken 
er forpliktet til å følge opp dette og arbeide for kortere ventetider og bedre ressursutnyttelse. 
 
Samhandlingsreformen utgjør et overordnet rammeverk og gir føringer for den videre utvikling 
av den samlede helse- og omsorgstjenesten. Gode pasientforløp og flere tjenester nær der 
pasienten bor er sentrale mål. Helseforetakene skal bidra til å desentralisere 
spesialisthelsetjenester der dette er hensiktsmessig, samt bidra til å utvikle og styrke den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. Viktige virkemidler er samarbeidsavtalene og 
spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 
Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering som 
berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til 
å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et kontinuerlig 
og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. Det forutsetter et nært samarbeid mellom 
regionale helseforetak/helseforetak/sykehus og kommunene, samt brukerne og deres 
organisasjoner. 
 
Kreftbehandlingen skal styrkes. Helseforetaket skal i 2015 starte arbeidet med etablering av 
tverrfaglig diagnosesenter. Pakkeforløp kreft innføres i 2015 og vil bli monitorert, jf. 
styringsparametre. Ledere i sykehusene får ansvar for å identifisere eventuelle flaskehalser i 
behandlingsforløpet. Som ledd i innføringen av pakkeforløp kreft skal samarbeidet mellom 
sykehus og fastleger styrkes. 
 
Det skal iverksettes en forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske sentre overføres 
til noen forsøkskommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. Helse Sør-Øst RHF vil 
komme tilbake til dette. 
 
Følgende nye strategier og handlingsplaner fra Helse- og omsorgsdepartementet skal legges til 
grunn for utvikling av tjenestetilbudet: 

 Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa 

 Nasjonalt helseregisterprosjekt, Gode helseregistre – bedre helse. Handlingsplan 2014-2015. 

 Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Strategi (2014-2018). 

 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (Justis- og 
beredskapsdepartementet) 

 Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017 

 Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 – ”Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve”. 

 Nasjonal helseberedskapsplan. Versjon 2.0. fastsatt 2. juni 2014 
 
Følgende nye strategier, handlingsplaner og retningslinjer for Helse Sør-Øst skal legges til grunn 
for utvikling av tjenestetilbudet: 

 Strategi for utvikling av samarbeidet mellom private og offentlige ytere av helsetjenester 

 Regional beredskapsplan - revidert 2014 

 Regional smittevernplan - revidert 2014  

 Antikorrupsjonsprogram 
 
Det vises også til RHF-styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – 
grunnlag for videre utvikling og planlegging. Saken er basert på SINTEFs analyse av fremtidig 
kapasitetsbehov1 og gir føringer for videre arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner. 

                                                 
 
1
 SINTEF-rapport: Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst RHF, 2014-09-15 
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Vestre Viken skal legge analysens fremskrivingsmetodikk, sakens premisser og styrets vedtak til 
grunn for utviklingsplaner og utbyggingsprosjekter. 
 
Helsedirektoratet har ansvar for kvalitetsindikatorer. Et utvalg kvalitetsindikatorer er valgt som 
styringsparametre for departementets oppfølging av de regionale helseforetakene i deres 
oppdragsdokument for 2015. Styringsparametrene skal gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, 
pasientsikkerhet og brukermedvirkning i tjenesten. Helsedirektoratet skal med bakgrunn i alle 
kvalitetsindikatorene varsle departementet dersom indikatorene gir holdepunkter for kvalitetsbrist 
eller uønsket variasjon i kvalitet. Departementet vil i oppfølgingsmøtene med de regionale 
helseforetakene følge opp de valgte styringsparametrene og andre kvalitetsindikatorer ved behov. 
Helseforetaket skal følge opp sin rapportering av disse kvalitetsindikatorene og påse at de 
integreres på en hensiktsmessig måte i den interne styringen for å få best mulig resultatoppnåelse 
i 2015. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes 
som systemkrav og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke 
er gjennomført som forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene 
vil status for arbeidet kunne etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av 
helseforetaket. 
 
I 2014 har konsernrevisjonen Helse Sør-Øst gjennomført revisjon ved Vestre Viken innenfor 
revisjonsområdene virksomhetsstyring, ressursstyring og utskriving av pasienter med behov for 
kommunehelsetjenester. Rapport vil bli styrebehandlet i 2015 og det forutsettes at 
revisjonsrapporten og tilhørende detaljgrunnlag benyttes til forbedringsarbeid i tråd med de 
anbefalinger som er gitt, og at styret i helseforetaket følger opp at tiltaksarbeidet gir forventet 
effekt. 
 
I helseforetakene som er revidert i 2014 inngår noen av områdene virksomhetsstyring, 
ressursstyring, kompetansestyring samt utskrivning av pasienter med behov for 
kommunehelsetjenester. Som ledd i årsrapportering for 2014 fra konsernrevisjonen til styret i 
Helse Sør-Øst lages det oppsummeringsrapporter fra hver av revisjonsområdene fra 2014-
revisjonene som vil bli distribuert til bruk i videre forbedringsarbeid og læring. 
 
Det legges til grunn at helseforetaket iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i oppdrag 
og bestilling 2015 slik at virksomheten drives innenfor de juridiske, økonomiske og 
organisatoriske rammene som gjelder for helseforetak.  
 
Det må påregnes at det i løpet av 2015 vil komme supplerende eller nye styringsbudskap. Disse 
vil bli gitt Vestre Viken i foretaksmøter. Når tilleggsdokument til oppdragsdokument for Helse 
Sør-Øst RHF og protokoll foretaksmøte for det regionale helseforetaket foreligger i juni 2015, vil 
det fra og med 2015 bli utarbeidet et eget tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. Det er viktig 
at disse styringsbudskapene integreres i styrings- og rapporteringssystemene. 
 

1.2 Visjon, verdigrunnlag og mål for helseforetaksgruppen 

Helse Sør-Østs visjon er å skape: 
 

Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig 
av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi 
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For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 
vedtatt målformuleringer som en del av Plan for strategisk utvikling 2013-2020. Målene uttrykker 
organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 
 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 

 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent. 

 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 

 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering 
av forbedringstiltak for egen enhet. 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
 

2. Tildeling av midler 

Drift og investering 

Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige 
prioriteringene og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det er et mål for perioden 2014-2017 at det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer 
nødvendige investeringer. Vestre Viken skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og 
investeringer er realisert, både når det gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Vestre Viken HF i 2015, beløp i 
1000 kroner: 

 
Vestre Viken HF 

Basisramme  5 312 571  
herav kvalitetsbasert finansiering, post 71  31 813  
Forskning 4 905  
herav fra basisramme RHF post 72 4 905  
Statlige tilskudd 4 137  
ISF- refusjoner  2 106 767  

Sum inntekter 2015  7 428 380  

 
Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. 
 
Mål 2015: 

 Vestre Viken skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de 
kommer pasientene til gode. Vestre Viken skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte 
midler. 

 Vestre Viken skal avsette nødvendige midler til utbygging og drift av kommunale 
øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med 
kommuner i helseforetakets opptaksområde. 

 Virksomheten innen ”Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser 
som er gitt fra Helse Sør- Øst RHF. Midler til finansiering av ”Raskere tilbake” omfattes 
ikke av tabellen over, men kommer i tillegg. 

 

Resultat 

For å styrke helseforetakenes egenfinansieringsevne er det nødvendig å øke resultatet for 2015 
sammenlignet med nivået i økonomisk langtidsplan for 2015. Med dette som utgangspunkt er 
resultatkravene for 2015 vedtatt at styret i Helse Sør-Øst RHF. 
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Mål 2015: 

 Årsresultat 2015 for Vestre Viken HF skal være på minimum 200 millioner kroner.  
 

Likviditet og investeringer 
Likviditet til investeringer, forutsatt et resultat i balanse, videreføres på nivå med 2014, pris og 
lønnsjustert til i alt 108 millioner kroner, men helseforetaket pålegges utsatt bruk av minimum 24 
millioner kroner. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2015, det 
vil si likviditetstildelingen for 2015 med tillegg av bruk av oppspart likviditet slik det fremgår av 
helseforetakets innspill til økonomisk langtidsplan for 2015, realiserte positive resultater fra 2014 
utover nivå innarbeidet i økonomisk langtidsplan, eventuelle salgs-/gavemidler, samt godkjente 
forhold i forbindelse med budsjett 2015. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan 
skal egenkapitaltilskudd til pensjonsinnretningene inngå i helseforetakets investeringsbudsjett. 
 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2015 er 84 millioner kroner for Vestre Viken HF, forutsatt 
et resultat i henhold til resultatkrav for 2015. 
 
Mål 2015: 

 Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer 

 Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 
skal ikke benyttes til investeringer i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst 
RHF. 

 Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før 
etablering av nye investeringsforpliktelser. 

 Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets 
tilgjengelig investeringsmidler i 2015. 

 

Overføring av likviditet - driftskreditt 

Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. Månedlig 
overføring utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli 
utbetalt i sin helhet når disse er utbetalt til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Utbetaling av budsjetterte ISF- refusjoner skjer i samsvar med utbetalingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål 2015: 

 Vestre Viken skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst 
RHF 

 Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for 
driftskreditt ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende 
dokumentasjon for dette behovet. 

 

3. Aktivitet 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn følgende aktivitet ved Vestre Viken HF for 2015: 
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Aktivitet i 2015 Somatikk VOP BUP TSB 
Totalt antall DRG-poeng i henhold til ”sørge for”-ansvaret 
(døgn, dag, poliklinikk - biologiske legemidler og 
pasientadministrerte kreftlegemidler) 101 624 

   

Pasientbehandling 
- Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling 65 597 3 150  120  515 

- Antall liggedøgn døgnbehandling 242 618 82 000 3 400 17 152 

- Antall oppholdsdager dagbehandlinger 29 824  0  0  0 

- Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 331 875 116 376 78 520 25 880 

 
Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegg. 
 
Mål 2015: 

 Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2015. 

 Aktiviteten i 2015 skal være innrettet for å ivareta mål om tilgjengelighet og mål om 
høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for 
somatikk på regionnivå. 

 

4. Pasientenes helsetjeneste 

Langsiktig mål: 

 Reduserte ventetider. 

 Valgfrihet for pasienter. 

 Gode og effektive pasientforløp. 

 Pasienter, brukere og pårørende skal oppleve å få god informasjon og opplæring. 

 Pasienter og brukere skal medvirke aktivt i utformingen av eget behandlingstilbud 
(individnivå). 

 Pasienters og brukeres erfaringer skal brukes aktivt i utforming av tjenestetilbudet 
(systemnivå). 

 
Helseforetaket skal intensivere arbeidet med å bedre tilgjengelighet ved poliklinikkene for 
pasienter. I 2015 må helseforetaket sikre god koordinering mellom arbeidet med pakkeforløp 
kreft og tilgjengelighet ved poliklinikkene, med følgende mål: 
 
Mål 2015: 

 Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. 

 Vestre Viken skal gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid 
mellom sykehusene, herunder: 

o sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og 
særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak som er nødvendig for å redusere ventetider 
og øke effektiviteten hos enheter som er mindre effektive enn gjennomsnittet 

o implementere faglige retningslinjer og standardisere pasientforløp 
o identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og konkrete tiltak for å avhjelpe 

disse 
o sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved 

poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet 
o identifisere tiltak for hvordan private aktører kan benyttes mer målrettet 

 Det regionale helseforetaket er pålagt å legge fram for departementet en plan med 
konkrete tiltak for å redusere ventetider og implementere standardiserte pasientforløp i 
henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen samlet, innen 
1. april 2015. Departementet vil legge planene til grunn for oppfølgingsmøtene gjennom 
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2015. Helseforetaket vil i eget brev bli gitt nærmere anvisning om hvordan en slik plan 
skal utarbeides og frist for innsending av bidrag til Helse Sør-Øst RHF. 

 Ingen fristbrudd.2 

 Det skal etableres flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer. 

 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp skal være 70 prosent. 

 Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp skal være 70 prosent. 

 Pasienter som henvises til pakkeforløp skal få god informasjon fra sykehuset om 
forventede forløpstider for de ulike fasene i pasientforløpet. Terminologien i de nasjonale 
pakkeforløpene skal være førende for alle informasjonstekster. 

 Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med 
nødvendige fullmakter. 

 Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer 
tilgjengelig på internett slik at både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger 
vet hvor de skal henvende seg. 

 Helseforetaket skal delta i arbeidet med å videreutvikle prostatasentrene i regionen slik at 
det sikres kvalitet i den kirurgiske kreftbehandlingen. 

 Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 

 Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd. 
 

5. Kvalitet og pasientsikkerhet 

Langsiktig mål: 

 Bedre og sikrere helsehjelp, økt overlevelse og mindre variasjon i resultat mellom 
sykehusene. 

 Helseforetaket skal understøtte den kommunale helse- og omsorgstjenesten, i tråd med 
intensjonen i Samhandlingsreformen. 

 Helseforetaket skal legge nasjonale faglige retningslinjer til grunn for tilbudet. 

 Det skal legges til grunn en enhetlig og kunnskapsbasert praksis for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten. 

 Pasientskader skal reduseres med 25 prosent innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-
undersøkelsen for 2012. 

 Omstillingen innen psykisk helsevern skal fullføres. Distriktspsykiatriske sentre som 
nøkkelstruktur skal legges til grunn for de fremtidige tjenestene innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling der lokale forhold tilsier dette. 

 Det skal legges til rette for økt frivillighet samt riktig og redusert bruk av tvang innen 
psykisk helsevern. 

 
Mål 2015: 

 Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god 
datakvalitet. Helseforetaket skal bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 

 Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk 
pasientregister. 

 Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser 
til pasienter, pårørende og offentligheten på egnet måte. 

                                                 
 
2
 Fristbrudd måles i dag for rettighetspasienter. Ny pasient- og brukerettighetslov som innføres i løpet av 2. 

halvår 2015, vil gi alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste status som rettighetspasienter. 
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 Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Innen psykisk helsevern skal 
distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri prioriteres. Veksten måles 
blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet. 

 Helseforetaket skal, på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (jf. RHF-styresak 058-2014) 
vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling 
av tjenestetilbudet. 

 Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike 
behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i 
nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 

 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine 
tjenestetilbud slik at personellet jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med 
kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og psykologer inngår i det 
ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre. 

 Helseforetaket skal starte innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i 
psykisk helsevern etter modell fra Storbritannia, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. 
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017. 

 Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall årsverk innen 
psykisk helsevern i sykehus. 

 Andel tvangsinnleggelser for helseforetaket skal reduseres sammenliknet med 2014. 

 Det skal være etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling får behandling for somatiske lidelser og tilsvarende 
at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om behandling for 
psykiske lidelser og/eller rusproblemer. 

 Helseforetaket skal forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for 
seksuelle overgrep eller videreføre eksisterende robuste kommunale overgrepsmottak 
gjennom avtaler fra 2016. Det skal avgis en særskilt rapportering med plan for arbeidet 
innen 1. april 2015 til Helse Sør-Øst RHF.  

 Det skal etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i 
Statens barnehus og barneavdeling, og avsettes ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i 
barneavdelinger som ikke har Statens barnehus i sitt opptaksområde. 

 Tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte 
til sykehus skal styrkes. 

 Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye 
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen 
med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk 
reviderte prioriteringsveiledere i 2015. 

 Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i 
Beslutningsforum og sørge for at klinisk praksis er i tråd med beslutningene. Det skal ikke 
tas i bruk metoder som er avvist av Beslutningsforum. 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 
2013, påpeker blant annet avvik som kan knyttes til helseforetakenes 
databehandlingsansvar. Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes rapport må også 
omfatte systemer for å håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 

 Helseforetaket skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid innen legemiddelområdet og, i 
samarbeid med Sykehusapotekene, medvirke til å sikre gode og effektive pasientforløp og 
arbeidsprosesser for å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. Pasientgrupper som 
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spesifikt har behov for informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom 
sykehusoppholdet og ved utskrivning skal prioriteres. 

 

6. Personell, utdanning og kompetanse 

Langsiktig mål: 

 Det skal sikres tilstrekkelig kvalifisert personell og kompetanse og planlegges for bedre 
utnyttelse av de samlede personellressursene. 

 Utdanningsoppgaver skal ivaretas med god systematikk, kvalitet og i tråd med behov. 

 Vestre Viken skal bidra til bærekraftig utvikling i spesialisthelsetjenesten ved å rekruttere, 
beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere og ledere. 

 Den lovpålagte veiledningsplikten overfor kommunene skal bidra til å øke kommunenes 
kompetanse i tråd med samhandlingsreformens intensjon. 

 Vestre Viken skal etablere et helhetlig system for å sikre tilstrekkelig ledelseskapasitet og 
ledelseskompetanse på kort og lengre sikt, herunder iverksette tiltak rettet mot 
talentutvikling, rekruttering, etterfølgelsesplanlegging, utvikling og oppfølging av ledere. 

 
Mål 2015: 

 Det skal etableres tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i 
den nye spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til 
Helsedirektoratets rammeverk. 

 Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med 
kommunale helse- og omsorgstjenester i regionen. Helseforetaket skal bidra i dette 
arbeidet. 

 Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de 
institusjonene som i dag ivaretar rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 

 

7. Forskning og innovasjon 

Mål 2015: 

 Vestre Viken skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og 
som prioriteres av Helse Sør-Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene. 

 

Forskning 

Langsiktige mål: 

 Helseforetaket skal forsterke aktivitetene innen pasientnær klinisk forskning og 
translasjonsforskning som bidrar til implementering i klinisk praksis. 

 Helseforetaket skal frembringe ny kunnskap som danner grunnlag for forebygging, 
diagnostikk, behandling, habilitering og rehabilitering, opplæring og mestring samt 
innovasjon og næringsutvikling. 

 
Mål 2015: 

 Vestre Viken skal ta delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for 
helseforetaket. 

 Vestre Viken skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 
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Innovasjon 

Langsiktige mål: 

 Helseforetaket skal øke omfanget av forskningsbasert og behovsdrevet innovasjon i 
helseforetakene. 

 Helseforetaket skal øke innovasjonseffekten gjennom bruk av offentlige innkjøp, 
førkommersielle avtaler og prosjekter med leverandørindustrien. 

 
Mål 2015: 

 Vestre Viken skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med 
andre helseforetak/sykehus blir vurdert. 

 Vestre Viken skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
 

8. Styringsparametre 2015 

Styringsparametrene er valgt for å gi et mest mulig samlet bilde av kvalitet, pasientsikkerhet og 
brukerorientering i tjenesten. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp styringsparametrene i sin dialog 
med Vestre Viken. Styret og ledelsen i Vestre Viken har et ansvar for å følge med på 
kvalitetsindikatorene som Helsedirektoratet publiserer og eventuelt iverksette tiltak for å forbedre 
kvaliteten i tjenestene. 
 
For å gi et helhetlig bilde av hva som legges til grunn for rapporteringene er listen over 
styringsparametre, i likhet med definisjonskatalogen, en fullstendig oversikt. Dette innebærer at 
den ikke bare inneholder styringsparametre som er tilpasset tjenestetilbudet i Vestre Viken. Det 
skal ikke rapporteres på styringsparametre som ikke er relevante for Vestre Viken. 
 
Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter i spesialisthelsetjenesten  

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd3  0 % Helsedirektoratet Månedlig 

Andel kreftpasienter som registreres i et 
definert pakkeforløp4 

70 % ved 
årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. Første 
publisering er august 
2015 

Andel pakkeforløp som er gjennomført 
innen definert standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp5 

70 % ved 
årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. Første 
publisering er august 
2015.  

Sykehusinfeksjoner  Folkehelseinstituttet 2 ganger årlig 

Andel reinnleggelser innen 30 dager 
(som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av 
alder og diagnose 

 Helsedirektoratet  Tertialvis  

Andel pasienter 18-80 år innlagt med 
blodpropp i hjernen som har fått 

20 % Helsedirektoratet Tertialvis 

                                                 
 
3
 Måles i dag for rettighetspasienter. Ny pasient- og brukerettighetslov som innføres i løpet av 2. halvår 2015, 

vil gi alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjeneste status som rettighetspasienter.  
4
 Pakkeforløp kreft innføres først på fire områder: brystkreft, kolorektal kreft, lungekreft og prostatakreft. 

Disse fire inngår i kvalitetsindikatoren ved publisering august 2015. Etter hvert som flere pakkeforløp 

implementeres vil disse inngå i beregningsgrunnlaget for indikatoren. Kvalitetsindikatoren måler bare 

implementerte pakkeforløp. 
5
 Som forrige fotnote. 
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Styringsparametre Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 

behandling med trombolyse  

Andel pasienter med hjerneslag som 
legges direkte inn på slagenhet  

 Helsedirektoratet  Tertialvis  

 
Rapporteringskrav  Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 

Andel årsverk i psykisk helsevern for 
voksne fordelt på henholdsvis 
distriktspsykiatriske sentre og sykehus 

 Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig  

Fastlegers erfaring med 
distriktspsykiatriske sentre  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med døgnopphold i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med sykehus  
(inneliggende pasienter) (PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Pasienters erfaring med døgnopphold i 
psykisk helsevern voksne (resultater kun 
på nasjonalt nivå) 

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Publiseres 2015 

Overlevelse 30 dager etter innleggelse på 
sykehus  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Årlig 

Andel tvangsinnleggelser (antall per 
1000 innbyggere i helseregionen)  

Redusert 
sammenlig
net med 
2014 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel reinnleggelser innen 30 dager 
etter utskriving av eldre pasienter  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 

Årlig 

 

9. Oppfølging og rapportering 

Helse Sør-Øst RHF utarbeider hvert år en egen ”rapporteringspakke” med oversikt over de krav 
som stilles til løpende rapportering fra helseforetak og sykehus. Definisjonskatalogen for 
rapporteringspakken omfatter også styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer innen 
medisin og helsefag. Definisjonskatalogen er tatt inn som vedlegg til oppdrag og bestilling. 
 
Den løpende rapporteringen ut fra rapporteringspakken skal gi Helse Sør-Øst RHF informasjon 
om måloppnåelse på de oppgaver og styringsparametre som er gitt for året. Avvik fra gitte 
oppgaver og styringsparametere skal meldes Helse Sør-Øst RHF når slike avvik blir kjent. 
 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal styret for det regionale helseforetaket hvert år sende 
melding til departementet om foretaket og foretakets virksomhet. I helseforetakenes vedtekter er 
det lagt til grunn at helseforetakene i Helse Sør-Øst skal levere årlig melding til Helse Sør-Øst 
RHF. I årlig melding skal det rapporteres på hvordan Vestre Viken har fulgt opp Mål 2015 og 
Styringsparametre 2015. Det skal ikke rapporteres på Langsiktige mål. Frist for innsendelse av styrets 
årlige melding er 1. mars 2016. 
 
Helse Sør-Øst RHF vil utarbeide egen mal for årlig melding. 
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Det er et krav at årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF også skal omfatte de underliggende 
helseforetak. For å få til dette uten å gi kortere frist for innsending av årlig melding, er det innført 
en praksis med å avgi egen rapport for oppfølging av oppgavene helseforetaket er pålagt. Frist for 
tilbakemelding på alle relevante opplysninger som skal inngå i årlig melding for Helse Sør-Øst 
RHF settes til 20. januar 2016. 
 
Rapporteringen med frist 20. januar og årlig melding som skal leveres inne 1. mars skal 
oversendes elektronisk til postmottak@helse-sorost.no. 
 
Det forutsettes brukermedvirkning i utarbeidelsen av årlig melding. Dette skal komme tydelig 
frem i meldingen gjennom en beskrivelse av hvordan brukermedvirkningen er ivaretatt og at 
eventuelle synspunkter brukerrepresentantene ønsker å gi tas inn i meldingen på hensiktsmessig 
måte. 
 

10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 

10.1 Krav og rammer 

Styring og oppfølging 

Mål 2015: 

 Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på 
tiltak som bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende 
vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket skal gi 
tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra 
departementet og andre myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 

 Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens 
eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). 
Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også bidrar til å sikre 
tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i 
andre land, har forsvarlige vilkår. 

 Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre 
skal ha en aktiv rolle for å sikre at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre 
etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og 
erfaringsoverføring basert på beste praksis. 

 

Økonomisk resultatkrav 

Det innføres nøytral merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer fra 1. januar 2015. 
Helseforetakene omfattes ikke nå, men det vil bli sendt på høring et forslag med sikte på 
innføring fra 1. januar 2016. Det legges til grunn at helseforetaket ikke gjør tilpasninger som vil 
være i strid med intensjonene med innføring av nøytral merverdiavgift. 
 

Miljø, etikk og samfunnsansvar 

Mål 2015: 

 Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. 
Helseforetaket skal videreføre arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig 
og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 

 Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir 
gjort målinger/registreringer som dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt 
miljøkrav. 

mailto:postmottak@helse-sorost.no
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 Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige 
bygg innen 2018. Mange helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det 
er forventet at antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 innen 2018 for hele landet. Det 
legges til grunn at helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om 
utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 

 Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og 
rapportere på, tiltak beskrevet i Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram 

 

Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 

Mål 2015: 

 Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og 
innbyggere, herunder bidra til samordning av helseforetakenes nettsider på samme 
plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med både medisinskfaglig 
kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging 
og utvikling av fellesløsninger. 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 
2013, påpeker flere avvik. Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske 
pasientjournalene og de pasientadministrative systemene. Helseforetaket skal ha systemer 
og rutiner som sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt av 
Riksrevisjonen og rapportere til Helse Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal 
rapporteres særskilt om avvik som ikke er lukket. Det vises også til tidligere styringskrav 
om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 

 Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for 
informasjonsutveksling mellom virksomhetene og mellom helsetjenesten og innbyggerne. 
Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale arbeidet 
med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering 
(identitetsforvaltning), autorisering (tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige 
oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også kvalitetssikring og bruk av 
innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

 Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 
for Digital fornying. 

 Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere 
applikasjonsporteføljen med 20 prosent sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 

 

Beredskap 

Mål 2015: 

 Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 
2013, påpeker avvik og anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. 
Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i Riksrevisjonens rapport. 

 

Innkjøp og logistikk 

Arbeidet med å operasjonalisere strategiplan for innkjøp og logistikk 2013-2016 gjennom 
programmet Vinn-Vinn vil bli videreført og samkjørt med nasjonale tiltak. Det forventes at 
helseforetaket deltar aktivt i dette arbeidet. 
 
Langsiktig mål: 

 Helseforetaket skal bidra til at det tilrettelegges for en mer kostnadseffektiv verdikjede for 
vareforsyning i Helse Sør-Øst. 

 

http://www.helsenorge.no/
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Mål 2015: 

 Helseforetaket skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal 
inneholde følgende: 

o Endringer som kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet “Utvikling av 
Helse Sør-Øst forsyningssenter”. 

o Gapanalyse av internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets praksis og 
beste praksis synliggjøres. 

o Tiltaksplan for å dekke gapene i analysen av internforsyning 
 

10.2 Øvrige styringskrav 

Sykehusbygg HF 

Mål 2015: 

 Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale 
helseforetak. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale 
helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med intensjonene 
med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. 
kroner. Dette gjelder for alle prosjektfaser, også for prosjekter som allerede er under 
gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal benytte Sykehusbygg HF under 
planlegging i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. 

 Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for 
arealregistreringer og bidra til at Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for 
klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015. 

 Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert 
i løpet av året, for å dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 

 

Kvalitet i gjennomføring av prosjekter innenfor bygg og eiendom 

Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom, gjeldende fra og med utviklingsplan til og med 
gjennomføring, er innlemmet i det totale styrings- og kvalitetssystemet i foretaksgruppen. (jf. 
styresak 097-2014). 
 
Det forutsettes at kvalitetshåndboken blir tatt i bruk i helseforetaket, og at den blir lagt til grunn i 
nye prosjekter som det regionale helseforetaket skal ha til godkjenning for videreføring. For 
allerede oppstartede prosjekter forutsettes det at kvalitetshåndboken blir lagt til grunn fra og med 
neste prosjektfase, jf. standard prosjektmodell i Helse Sør-Øst. 
 
Det forutsettes videre at helseforetaket deltar i det videre arbeidet med å få etablert ett felles 
kvalitetssystem for hele foretaksgruppen. 
 

Fullmaktstruktur 

Fullmakter i Helse Sør-Øst ble vedtatt som forpliktende retningslinjer for helseforetakene i Helse 
Sør-Øst i det regionale helseforetakets styremøte 19. juni 2008, sak 069-2008 Fullmakter i Helse 
Sør-Øst. Retningslinjene ble gjort gjeldende for alle helseforetak i foretaksmøter i november 2008. 
I styrets vedtak slås det fast at helseforetakene står fritt med hensyn til å fastsette beløpsgrenser 
innenfor de enkelte fullmaktsområder. I januar 2010 vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 
003-2010 Revidering av instrukser og fullmakter at vedtaket fra sak 069-2008 skulle justeres slik at 
helseforetakenes styrer kunne delegere fullmakter til lavere nivåer enn de som var fastsatt i 
retningslinjene. I vedtaket ble det forutsatt at de anbefalte fullmaktsnivåer skal til grunn som 
veiledende norm og at eventuelle avvik skal begrunnet særskilt.  
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Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har som ledd i revisjoner innenfor virksomhetsstyringsområdet 
i 2014 funnet forbedringspunkter i forhold til helseforetakenes etablering av fullmaktsstruktur i 
samsvar med kravene, hensiktsmessig forvaltning av fullmaktsstrukturen og om fullmaktene er 
skriftlig kommunisert som del av en avtale med den enkelte fullmaktshaver. 
 
Mål 2015: 

 Vestre Viken skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale 
retningslinjene og tilpasset helseforetakets behov. 

 Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning av 
fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av 
fullmakter. 

 Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal 
begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene. 

 Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av 
nytt styre og når det gjøres endringer som styret forventes å være kjent med. 

 Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings 
ansvarsområde. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Detaljert vederlagstabell 

VESTRE VIKEN HF 2015 

Basisramme 2014 4 934 693  

Regional inntektsmodell - omfordeling 2015, inkl ny Sunnaas-løsning -31 539  

Basisramme 2015 før statsbudsjettet   4 903 154  

Pris- og lønnsvekst   151 999  

Andre endringer sfa Prop 1S    

Effektiviseringskrav 0,6%   -30 331  

Økt basis sfa effektiviseringsreformen   33 327  

Økte pensjonskostnader   207 656  

Uttrekk kvalitetsbasert finansiering   -33 019  

Kvalitetsbasert finansiering   31 813  

Uttrekk samhandlingsreformen ø-hjelp   -2 401  

Økt aktivitet   57 922  

Psykisk helsevern, vridning døgn-dag   -3 901  

Nasjonal inntektsmodell, uttrekk   -4 088  

Kreftlegemidler, overført ISF   -13 261  

Økt gebyr ikke - møtt poliklinikk   -2 422  

Manglende prisjustering egenandeler   6 123  

Endringer og nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF    

Engangsbevilgning sfa ny Sunnaas- løsning   10 000  

Basisramme 2015  5 312 571  

Sum forskning 4 905  

herav fra post 72 basis RHF 4 905  

herav fra tilskudd post 78 0  

Statlige tilskudd 4 137  

Nødnummer   900  

Turnustilskudd 2 001  

Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 1 236  

Sum faste inntekter 2014  5 321 613  

ISF- refusjoner   2 106 767  

Sum inntekter 2014   7 428 380  
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Vedlegg 2: Detaljert aktivitetstabell 

Somatikk 
Antall pasientbehandlinger 

 TOTAL AKTIVITET 2015 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 65 597 

Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 242 618 

Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 29 824 

Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 331 875 

Fordeling av antall DRG-poeng 
 DØGNBEHANDLING 2015 

Fordeling av antall DRG-poeng   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 72 414 

Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Døgnbehandling) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) 950 

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 1 100 

Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) 74 464 

Andel DRG-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 76,3 % 

    

DAGBEHANDLING 2015 

Fordeling av antall DRG-poeng   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 6 485 

Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Dagbehandling) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0 

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 22 

Sum DRG-poeng (Dagbehandling) 6 507 

Andel DRG-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 6,7 % 

Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen region (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 79 849 

Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 80 971 

    

POLIKLINISK VIRKSOMHET 2015 

Fordeling av antall DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet)   

Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 16 586 

Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun RHF) 
(Poliklinisk virksomhet) 0 

Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk virksomhet) 0 

Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 56 

Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) 16 642 

Andel DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 17,0 % 

Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. "sørge for"-
ansvaret) 16 586 

Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre regioner 16 642 

    

DYRE BIOLOGISKE LEGEMIDLER UTENFOR SYKEHUS  2015 

Fordeling av DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler utenfor sykehus   

Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde, 
uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 4 550 

    

PASIENTADMINISTRERTE KREFTLEGEMIDLER 2015 

Fordeling av DRG-poeng knyttet til pasietadministrerte kreftlegemidler   

Sum DRG-poeng pasientadministrerte kreflegemidler for pasienter bosatt i eget 639 
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opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-ansvaret) 

    

TOTALT ANTALL DRG-POENG 2015 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 96 435 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for aktivitet 
utført i eget helseforetak 95 485 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og andre regioner) 97 613 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget helseforetak 96 663 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk, dyre biologiske legemidler og 
pasientadministrerte kreftlegemidler) iht. "Sørge for"-ansvaret (pasienter bosatt i egen 
region/opptaksområde) 101 624 

Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og andre regioner 
og biologiske legemidler og kreflegemidler for pasienter bosatt i eget opptaksområde) 102 802 

 

Psykisk helsevern 
PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2015 

Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   

Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 3 150 

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 82 000 

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 110 240 

Kjøp fra private institusjoner (VOP)   

Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 6 136 

PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2015 

Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 120 

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 3 400 

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 78 520 

Kjøp fra private institusjoner   

Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 

 
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) 
TSB 2015 

Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 515 

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 17 152 

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 25 880 

Kjøp fra private institusjoner   

Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 

Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 

Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
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Vedlegg 3: Definisjonskatalog 

- Styringsparametre og nasjonale kvalitetsindikatorer medisin og 
helsefag. 
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Ingress 
Konsernrevisjonen gjennomførte høsten 2014 en revisjon av intern styring og kontroll som del av 
virksomhetsstyringen i Vestre Viken på områdene virksomhetsstyring, ressursstyring og 
utskrivning av pasienter. Det er påvist gitt anbefalinger om tiltak for å utbedre svakheter på en del 
områder. Revisjonsrapporten og utarbeidede handlingsplaner for oppfølging av anbefalingene 
legges fram for styret. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
1. Styret tar konsernrevisjonens rapport 5/2014 og de utarbeidede handlingsplanene for å 

følge opp anbefalingene i rapporten til etterretning 
2. Styret ber om at status for tiltaksarbeidet legges fram for styret ved møtet i september 2015. 
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Bakgrunn 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2014-2015 fastsatt av styret i 
Helse Sør-Øst RHF, revidert intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre 
Viken. Liknende revisjon gjennomføres ved en rekke foretak i regionen. Formålet med 
revisjonen er å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll innenfor et 
utvalg av prosesser i foretaket. Formålet er også å bidra til forebedring av Vestre Vikens 
prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll slik at de 
understøtter foretakets måloppnåelse. 
 
I Vestre viken har revisjonen omfattet områdene: 

• virksomhetsstyring 
•  ressursstyring  
• utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten  

 
Risikostyring er tatt med som en del av virksomhetsstyringen.  
 
På bakgrunn av dialogen mellom konsernrevisjonen og Vestre Vikens ledelse, samt innhentet 
informasjon, ble revisjonen gjennomført på Bærum Sykehus og Ringerike Sykehus, samt på 
overordnet nivå. Tabellen under viser en oversikt over hvilke avdelinger og enheter som var 
involvert, og innen hvilke temaer. 
 
Prosess Klinikk/sted Avdeling 
Virksomhetsstyring Bærum 

sykehus 
 
 
 
Ringerike 
sykehus 
 
Overordnet 
VV 

• Medisinsk avdeling, Hjerte- og lungemedisinsk 
seksjon, sengepost med intermediærsenger 

• Intensivavdelingen (AIO) 
 
 

• Kirurgisk avdeling, sengetun 2 etasje 
• Ledelse og staber 

Ressursstyring Bærum 
sykehus 

• Medisinsk avdeling, Hjerte- og lungemedisinsk 
avdeling, sengepost med intermediærsenger 

• Intensivavdelingen (AIO) 
Utskrivning Ringerike 

sykehus 
• Kirurgisk avdeling, ortopedisk sengetun 2. 

etasje 
 
Funnene og anbefalinger fra revisjonen foreligger i vedlagte rapport. Revisjonen har også 
utarbeidet et  internt detaljgrunnlag for prosessene. Detteer blitt presentert og avklart på de 
respektive klinikker/steder og overordnet. Likeledes er rapporten presentert og avklart i 
sluttmøte med administrerende direktør 8.oktober 2014. 
 
Saksopplysninger 
Resultatene fra konsernrevisjonen omhandler funn som er gjort ved begge sykehusene og på 
overordnet systemnivå. Konsernrevisjonen anbefaler tiltak dels ved sykehusene og dels 
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overordnet. Det forutsettes at Vestre Viken benytter tiltakene som gjennomføres til læring og 
forbedring i alle deler av foretaket. 
 
Rapporten er gjennomgått i foretaksledelsen. Alle klinikker har deretter gjennomgått 
anbefalingene.  Det er etablert en egen arbeidsgruppe sammensatt av personell fra 
stabsavdelingene økonomi, HR samt medisin og helsefag for å samordne og følge opp arbeidet, 
med rapportering til foretaksledelsen. 
    
Det foreligger klinikkvise tilbakemeldinger med utarbeidede handlingsplaner for hvert av 
revisjonsområdene. Handlingsplanene beskriver hvordan det lokalt arbeides med å 
implementere forbedringer i linjen. De klinikkvise handlingsplanene samt overordnede tiltak er 
sammenfattet i tre handlingsplaner for foretaket, en for hvert av revisjonsområdene. Disse er 
behandlet i foretaksledelsen.  Disse følges opp. Handlingsplanene presenteres kort nedenfor. 
 
Virksomhetsstyring 
Fullmaktstrukturen gjennomgås opp mot de regionale retningslinjene og det interne 
styringsdokumentet “Fullmaktstruktur i Vestre Viken” blir revidert som følge av dette. Likeledes 
utvikles forvaltningen av fullmaktsdokumentet. Arbeidet sees også i sammenheng med 
antikorrupsjonsprogrammet til Helse Sør-Øst, og Vestre Vikens overordnede 
mislighetsrisikovurdering. 
 
Ressursstyring 
Innen dette området anbefales bedre gjennomføring av krav til formaliteter knyttet til drøfting 
av turnus og arbeidsplaner med ansattes representanter, utvikling av overordnet kartlegging og 
risikovurdering av risikoområder ved ressursplanlegging og utvikling av overordnede klare og 
tilgjengelige retningslinjer for utarbeidelse av bemanningsplaner. Det er opprettet en 
arbeidsgruppe og en ressursgruppe, begge med representanter for arbeidsgiver og tillitsvalgte 
for å følge opp anbefalingene. Overordnet retningslinje skal utarbeides i samarbeid med 
tillitsvalgte. Det skal gjøres en risikovurdering på området.  
 
Utskriving 
Konsernrevisjonen påpekte at flere retningslinjer foreligger, men at det er mangler ved 
implementeringen, blant annet når det gjelder krav til dokumentasjon av tiltak i forbindelse med 
utskrivning. Det er videre behov for å styrke kjennskap til roller og ansvar i forbindelse med 
utskrivning av pasienter, herunder krav til dokumentasjon av beslutninger. Arbeid med bedre 
implementering pågår i samtlige klinikker. Fremdrift i arbeidet følges opp mot klinikkvise 
fagsjefer kvalitet som sikrer forankring i lederlinjen.   
 
I forbindelse med et bifunn med journaldokumenter som forelå i papirformat, er det ved 
Ringerike sykehus etablert en lokal arbeidsgruppe som foretar gjennomgang av alle 
journaldokumenter, slik at alle skannes og således foreligger elektronisk, slik som ved de andre 
sykehusene.  
 
Vurdering og konklusjon 
Konsernrevisjonen har avdekket noen svakheter på de reviderte områder og anbefalt tiltak. Det 
er utarbeidet klinikkvise og overordnede handlingsplaner for hvert av områdene 
virksomhetsstyring, ressursstyring og utskrivning av pasienter for å sikre ivaretakelse av 
anbefalte områder for forbedring.  
 
Forbedringsarbeidet er godt i gang. Handlingsplanene blir fulgt opp i foretaksledelsen. Adm. 
direktør anbefaler styret å ta konsernrevisjonens rapport og påfølgende handlingsplaner til 
etterretning. Styret vil få rapport om fremdrift i styremøtet i september 2015.  
 



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
3004 Drammen   
   
Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK 

 

 

• •• • VESTRE VIKEN • 



 

 

 

 

 
  

 
 
 
Malema 
 
  
                
 
 
 
 
UTK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapport 5/2014 
 
Revisjon av Vestre Viken HF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsernrevisjonen 
Helse Sør-Øst 
03.11.2014  



Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 2 av 16 

Versjon Endelig rapport  

Dato 03.11.2014  

 

 

 
Rapport nr. 5/2014 

Revisjonsperiode juni-oktober 2014 

Virksomhet Vestre Viken HF 

Rapportmottaker Administrerende direktør Vestre Viken HF, Nils Fredrik Wisløff 

Kopi  
(av endelig 
rapport) 

Styreleder Vestre Viken HF 
Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF 
Revisjonsutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Rapportavsender Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 

Oppdragsgiver Revisjonsutvalget Helse Sør-Øst RHF 

Revisor Wenche A. Klemetsen, Liv Todnem, Tove Kolbeinsen, Mari Repstad, Liv 
Lüdemann, Sturla Rising og Marte Vestengen 

 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

1. INNLEDNING ................................................................................................................................................. 3 

1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL MED REVISJONEN ...................................................................................................... 3 
1.2 OMFANG OG AVGRENSING .............................................................................................................................. 3 
1.3 PROSESS OG METODE....................................................................................................................................... 4 
1.4 VEILEDNING TIL LESEREN ............................................................................................................................... 4 
1.5 BEHANDLING AV RAPPORTEN .......................................................................................................................... 5 

2. OPPSUMMERING AV UTFØRT REVISJON .............................................................................................. 6 

2.1 KORT OM RESULTATET AV REVISJONEN PÅ DE ENKELTE OMRÅDENE .............................................................. 6 
2.1.1 Virksomhetsstyring ..................................................................................................................................... 6 
2.1.2 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten ........................................................................................... 7 
2.1.3 Ressursstyring ............................................................................................................................................ 9 

3. INTERN STYRING OG KONTROLL ........................................................................................................ 11 

3.1 KORT OM INTERN STYRING/KONTROLL ........................................................................................................ 11 
3.2 REVISJONSGRUNNLAG (OVERORDNET) .......................................................................................................... 11 
3.3 OPPSUMMERING INTERN STYRING OG KONTROLL ......................................................................................... 11 

3.3.1 Styrings- og kontrollmiljø ........................................................................................................................... 11 
3.3.2 Etablere målsettinger og vurdere risiko .......................................................................................................... 12 
3.3.3 Tiltak for å ha styring og kontroll ................................................................................................................ 13 
3.3.4 Informasjon og kommunikasjon ................................................................................................................... 13 
3.3.5 Følge opp ................................................................................................................................................ 13 

4 INFORMASJONSGRUNNLAG, SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING ...................................... 15 

4.1 DOKUMENTASJON ......................................................................................................................................... 15 
4.2 GJENNOMFØRTE SAMTALER .......................................................................................................................... 15 
4.3 SAKSGANG OG RAPPORTBEHANDLING ........................................................................................................... 16 

 



Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 3 av 16 

Versjon Endelig rapport  

Dato 03.11.2014  

 

 

1. Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen 
Konsernrevisjonen har i henhold til revisjonsplan 2014-2015, fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, 
revidert intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken HF.  
 
Formålet med revisjonen er å kartlegge og vurdere om det er etablert intern styring og kontroll 
innenfor et utvalg av prosesser i Vestre Viken HF. Formålet med revisjonen er også å bidra til 
forbedring av Vestre Viken HFs prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og 
kontroll slik at de understøtter foretakets måloppnåelse.  
 

1.2 Omfang og avgrensing 
I Vestre Viken HF ble reviderte enheter valgt ut etter innledende kartlegging og risikovurderinger, 
og i samråd med helseforetakets ledelse. Enhetene som er revidert ble valgt for å sikre bredde i 
revisjonen, og med bakgrunn i innhentet dokumentasjon.  
 
Revisjonen i Vestre Viken HF har omfattet følgende områder: 
 

 virksomhetsstyring 

 utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

 ressursstyring 

Virksomhetsstyring 
Denne delen av revisjonen tar for seg prosessene knyttet til virksomhetsstyringen i Vestre Viken HF. 
Med virksomhetsstyring menes prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å: 
 

 sette mål 

 definere oppgaver for å oppfylle målene  

 måle resultater mot målene  

 bruke informasjonen til å ha styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre 

virksomheten  

Dette innebærer også hvordan helseforetaket(foretaket) på overordnet nivå har lagt til rette for 
operasjonalisering av Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst. 
Risikostyring er tatt med som en del av virksomhetsstyringen. I revisjonen er det 
virksomhetsstyringen knyttet til ordinær drift som har vært vektlagt.  
 
Revisjonen har omfattet virksomhetsstyringen på overordnet nivå i Vestre Viken HF, og ved Bærum 
sykehus og Ringerike sykehus. Ved Ringerike sykehus er styringslinjen fulgt i kirurgisk avdeling til 
kirurgisk og ortopedisk sengetun, mens i Bærum sykehus er styringslinjen fulgt i medisinsk avdeling 
til Hjerte- og lungemedisinsk seksjon - sengepost med intermediærsenger og i avdeling for anestesi, 
intensiv, operasjon og akuttmottak (AIO) til intensivseksjonen. 
 
Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 
I utskrivningsprosessen inngår de aktivitetene som innebærer samhandling med kommunen for å 
sikre at pasienten får den nødvendige hjelpen etter avsluttet sykehusopphold. Utskrivningsprosessen 
starter når pasientens behov etter utskrivelse vurderes ved innleggelse og varer frem til pasienten 
skrives ut fra sykehuset.  
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Revisjonen har sett på utskrivningsprosessen ved Ringerike Sykehus; Kirurgisk avdeling, ortopedisk 
sengetun 2. etasje. 
 
Ressursstyring 
I ressursstyringen inngår de aktivitetene som gjennomføres i Vestre Viken HF for å sikre at foretaket 
til enhver tid har tilstrekkelig med ressurser. Fokuset for revisjonen har vært styring av 
bemanningsressurser. Dette er gjort ved å kartlegge og vurdere på hvilken måte 
bemanningsplanlegging gjennomføres på enhetsnivå (prosessnivå). Revisjonen har ikke omfattet 
finansiell ressursstyring, eller ressursstyring i forhold til utstyr, teknologi eller arealer.  
 
Revisjonen er gjennomført ved Bærum sykehus i avdeling anestesi-, intensiv- og operasjonsavdeling 
(AIO); intensivseksjonen og medisinsk overvåkning (MOV) og i medisinsk avdeling; hjerte-
/lungemedisinsk (MHL).  
 
I tilknytning til revisjonen er det gjennomført møte med leder og nestleder i Brukerutvalget ved 
Vestre Viken HF. 
 

1.3 Prosess og metode   
Gjennomgangen omfatter ikke alle prosesser og alle enheter i Vestre Viken HF. Dette betyr at 
enkeltobservasjoner kun gjelder den enhet eller det området den er beskrevet for, men Vestre Viken 
HF må vurdere om dette kan gjelde for andre deler av foretaket. 
 
Revisjonsgrunnlaget som er lagt til grunn for utviklingen av revisjonene er hentet fra:  
 

 lov og forskriftskrav 

 styrende dokumenter  

 Vestre Viken HFs egne prosedyrer 

 intern styring og kontroll (fra rammeverk Helse Sør-Øst ”God virksomhetsstyring”)  

Revisjonen er utført ved bruk av ulike metoder. Dette inkluderer gjennomgang av relevante 
dokumenter på de ulike områdene, intervjuer i stab og linje, journalgjennomgang og datauttrekk fra 
systemene.  
 

1.4 Veiledning til leseren 
Denne rapporten er et sammendrag av resultatet av revisjonen i Vestre Viken HF for de områdene 
som revisjonen har omfattet. Detaljgrunnlagene, som rapporten bygger på, er overlevert de reviderte 
enhetene og samlet til administrerende direktør ved Vestre Viken HF. Detaljgrunnlagene er verifisert 
hos de reviderte enhetene.  
 
Kapittel 2 gir en oversikt over de reviderte områdene. Her vises en oversikt over revisjonskriteriene 
hvor det i revisjonen er avdekket svakheter (gjort funn) der det er behov for forbedring. Rapporten 
inneholder også de anbefalinger som konsernrevisjonen har gitt knyttet til disse kriteriene.  
 
Kapittel 3 gir en samlet oversikt over intern styring og kontroll i Vestre Viken HF for områdene 
som inngår i denne revisjonen.  
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1.5 Behandling av rapporten 
Utkast rapport fra konsernrevisjonen oversendes administrerende direktør ved Vestre Viken HF for 
endelig avstemming og verifisering. Det forventes at arbeidet med å planlegge og iverksette 
forbedringstiltak som dekker anbefalingene startes opp underveis i revisjonen og danner grunnlag 
for handlingsplan for Vestre Viken HF. Den endelige rapporten og administrerende direktørs 
handlingsplan, legges samlet frem for styret i Vestre Viken HF.  
 
Det forventes at foretaket også benytter tiltakene som planlegges gjennomført til læring og 
forbedring i øvrige deler av Vestre Viken HF. 
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2. Oppsummering av utført revisjon 
  

2.1 Kort om resultatet av revisjonen på de enkelte områdene 
Resultatet av revisjonen på områdene virksomhetsstyring, utskrivning av pasienter til 
kommunehelsetjenesten og ressursstyring i Vestre Viken HF fremkommer i kapittel 2.1.1 – 2.1.3. I 
denne oppsummeringen er kun de kriterier hvor det er avdekket svakheter og gitt anbefalinger til tatt 
med. 

2.1.1 Virksomhetsstyring 

Aktivitetene knyttet til virksomhetsstyring kan settes inn i et ”styringshjul”, som illustrerer hvordan 
aktivitetene henger sammen: 

      
 
Figur 1:Styringshjul for virksomhetsstyring                                                                                         Figur 2:Forholdet mellom styring og rapportering/oppfølging 
 

 
Styringshjulet gir en fremstilling av hvilke aktiviteter styringen består av, og viser disse som steg i en 
syklus. I styringshjulet fremgår de viktigste aktivitetene, overordnet delt inn i fire faser:  

 
1. planlegging 

2. gjennomføring og måling 

3. rapportering og oppfølging 

4. korreksjon av avvik knyttet til måloppnåelse 

I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterier: 

 Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med retningslinjer 

fra det regionale helseforetaket. 

 Det er utarbeidet planer som sørger for at alle mål, gitt i oppdraget og enhetsspesifikke, er 

konkretisert, ansvarssatt og tidfestet. 

 Det gjennomføres risikovurderinger som er gjennomgående i foretaket. De danner grunnlag 

for utforming og prioritering av tiltak. 

 Det er etablert rutiner for oppfølging av drift, risikovurdering og planer. Dette skjer på alle 

nivåer. 

 
 

Administrerende  
direktør 

Nivå 2 

Nivå 3 

Nivå 4 

 

 

 

Mål/krav 
Rapportering/ 

oppfølging 
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Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger knyttet til virksomhetsstyring: 

 Foretaket gjennomgår fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og 

samstemmer med øvrige prosedyrer innefor fullmaktsområdene for å sikre helhet og at 

fullmaktene dekker foretakets behov. 

 Foretaket utvikler forvaltningen av fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med 

tilhørende tilgangsstyring til aktuelle system. 

 Det vurderes om det skal utarbeides handlingsplaner for nivå fire, hvor driftsavtalene 

operasjonaliseres. 

 Det vurderes om risikovurderingene til foretaket presenterer risiko på en slik måte at viktige 

risikoområder belyses i tilstrekkelig grad, og at nyanser innenfor et område fremkommer. 

 Tiltak som identifiseres i oppfølgingen nedfelles i en form for beslutningslogg/oversikt. 

2.1.2 Utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 

Utskrivningsprosessen kan skisseres med 3 steg; tidlig vurdering, definering av utskrivningsklar 
pasient og utskrivning av pasient (se figur 3). Nedenfor presenteres kriteriene det er knyttet 
svakheter til og konsernrevisjonens anbefalinger tilknyttet disse. Dette gjelder for det enkelte steg i 
prosessen og for prosessen samlet sett. 
 

  

Figur 3: Utskrivning av pasienter – tidlig vurdering 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterier: 

 Det gjøres en vurdering ved innleggelse av om pasienten kan ha behov for hjelp fra den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. 

 Sykehuset varsler kommunen om at pasienten kan ha behov for hjelp fra den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning (innen 24 timer etter innleggelse eller så snart 

det avklares at et slikt behov foreligger). 

Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger:  

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at vurdering av pasientens sannsynlige behov for 

tjenester fra kommunen etter utskrivelse blir gjennomført ved innleggelse og dokumentert i 

DIPS.  

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at varselet har det innhold som er påkrevd.  

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at pasientens samtykke til at informasjon utveksles med 

kommunen dokumenteres. 

 
 
 
 
 

Tidlig vurdering 
Definering av  

utskrivningsklar pasient 
Utskrivning av pasient 
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Figur 4: Utskrivning av pasienter – definering av utskrivningsklar pasient 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterium: 

 Utskrivningsklar pasient vurderes i henhold til gjeldende krav. 

Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefaling:  

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at lege vurderer pasienten som utskrivingsklar på 

bakgrunn av gjeldende krav og at dette dokumenteres i journal. 

 

  

Figur 5: Utskrivning av pasienter – utskrivning av pasient 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterier: 

 Epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som trenger opplysningene 

for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging etter utskrivning. 

 Sykehuset sikrer at pasienten får med seg nødvendige medikamenter og utstyr frem til 

kommunehelsetjenesten klarer å skaffe legemidler. 

Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger:  

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at epikrise eller tilsvarende informasjon som sendes med 

pasienten er oppdatert og kvalitetssikret, og at den sendes. 

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at medikamenter som sendes med pasienten 

dokumenteres. 

 

  

Figur 6: Utskrivning av pasienter – gjennomgående tilbakemeldinger som gjelder hele ressursstyringsprosessen 
 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterier: 

 Det sikres at kommunens koordinerende enhet (KE) for habilitering og rehabilitering varsles 

så snart det avdekkes behov for individuell plan (IP) som omfatter tjenester fra både 

spesialisthelsetjenesten og kommunen. 

 Det sikres at koordinator utnevnes for pasienter med behov for langvarige og koordinerte 

tjenester. 

 Det sikres at pasienten ved utskriving har fått den informasjon som er nødvendig for å få 

innsikt i sin helsetilstand og innholdet i den helsehjelp som er gitt. 

 Analyse (data fra prosessen) anvendes som evalueringsgrunnlag. 

Tidlig vurdering 
Definering av  

utskrivningsklar pasient 
Utskrivning av pasient 

Tidlig vurdering 
Definering av  

utskrivningsklar pasient 
Utskrivning av pasient 

Tidlig vurdering 
Definering av  

utskrivningsklar pasient 
Utskrivning av pasient 
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 Det identifiseres og vurderes risiko i utskrivningsprosessen og tiltak igangsettes for å 

håndtere risiko. 

 Det er etablert opplæringstiltak i utskrivningsprosessen. 

Revisjonen har i tillegg avdekket funn knyttet til håndtering av dokumenter i pasientjournal. Dette 
funnet er ikke direkte knyttet til revisjonskriteriene i revisjonen. Konsernrevisjonens anbefalinger til 
funnet følger nedenfor.   
 
Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger:  

 Det gjøres tiltak som sikrer at behovet for IP blir vurdert og at kommunen varsles der det 

avdekkes behov for IP på tvers av nivåene. 

 Det gjøres tiltak som sikrer at praksis for utnevnelse av koordinator og vurdering av behovet 

for koordinator, etableres og implementeres. 

 Det gjøres tiltak som sikrer at man dokumenterer den informasjonen som er nødvendig for 

at pasienten får innsikt i sin helsetilstand og den helsehjelp som er gitt. 

 Det gjøres tiltak som sikrer at det defineres hvilke data som skal benyttes som grunnlag for 

evaluering av prosessen. 

 Utskrivingsprosessen kartlegges og risikovurderes. 

 Det gjennomføres tiltak som sikrer at legene får tilstrekkelig opplæring i prosessen med 

utskrivning med pasienter til kommunehelsetjenesten. 

Konsernrevisjonens anbefalinger knyttet til håndtering av dokumenter i pasientjournal: 

 Det gjennomføres tiltak for å sikre at journaldokumenter som foreligger på papirformat, 

skannes inn i den elektroniske journalen (etter angitt dato). 

 Det gjennomføres tiltak for å sikre at det i foretaket er en ensartet praksis for håndtering av 

journaldokumenter. 

2.1.3 Ressursstyring   

Ressursstyringsprosessen kan skisseres med 6 steg; utarbeide aktivitetsplan, utarbeide 
bemanningsplan, utarbeide handlingsplan, drøfte/godkjenne og iverksette, evaluere og rapportere 
(se figur 7). Nedenfor presenteres kriteriene det er knyttet svakheter til og konsernrevisjonens 
anbefalinger tilknyttet disse. Dette gjelder for det enkelte steg i prosessen og til slutt for prosessen 
samlet sett. 
 

  

Figur 7: Ressursstyringsprosessen - drøfte/godkjenne og iverksette 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterium: 

 Turnus/arbeidsplan er drøftet med tillitsvalgte, protokoll fra drøftingsmøte er ført og 

signert. 

Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefaling: 

 Drøftinger gjennomføres i henhold til angitte krav og føringer. 

 

Utarbeide 
aktivitetsplan 

Utarbeide 
bemannings-

plan 

Utarbeide 
arbeidsplan 

Drøfte/god-
kjenne og 
iverksette 

Evaluere Rapportere 
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Figur 8: Ressursstyringsprosessen - gjennomgående tilbakemeldinger som gjelder hele ressursstyringsprosessen 

 
I revisjonen er det avdekket svakheter (gjort funn) knyttet til følgende kriterier: 

 Risiko i ressursstyringsprosessen identifiseres og vurderes. 

 Det er utarbeidet retningslinjer, prosedyrer/rutiner for ressursstyring. 

Konsernrevisjonen har gitt følgende anbefalinger: 

 Ressursstyringsprosessen kartlegges og risikovurderes på overordnet nivå. 

 Overordnede retningslinjer, prosedyrer/rutiner for utarbeidelse av bemanningsplan 

utarbeides.     

 Styrende dokumentasjon i forhold til ressursstyring tydeliggjøres. 

  

Utarbeide 
aktivitetsplan 

Utarbeide 
bemannings-

plan 

Utarbeide 
arbeidsplan 

Drøfte/god-
kjenne og 
iverksette 

Evaluere Rapportere 
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3. Intern styring og kontroll  
 

3.1 Kort om intern styring/kontroll  
Rammeverk for god virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst ble vedtatt i 2010. 
Rammeverket ivaretar krav nedfelt i internkontrollforskriften1, og har i tillegg økt fokus på styring og 
ledelse. Det forutsettes at risikostyring inngår som del av intern styring og kontroll, og benyttes som 
verktøy inn i virksomhetsstyringen.  
 
Et bærende prinsipp er at den interne styringen og kontrollen bør tilpasses den risiko og egenart 
som gjelder for virksomheten. Å fastsette et tilstrekkelig og hensiktsmessig opplegg for intern styring 
og kontroll innebærer derfor at det gjennomføres prosesser for å identifisere og håndtere risiko, dvs. 
risikostyring.  
 

3.2 Revisjonsgrunnlag (overordnet)  
I revisjonen av Vestre Viken HF er utvalgte elementer med tilhørende faktorer av intern styring og 
kontroll undersøkt som vist i figur 9. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9:Illustrasjon av sammenhengen i elementer og faktorer i intern styring og kontroll 

 
 

3.3 Oppsummering intern styring og kontroll 
I dette kapitlet oppsummeres vurderingene av intern styring og kontroll som er gjort i kapittel 2..1.1-
2.1.3 for de reviderte områdene. Denne oppsummeringen viser hvor revisjonen har anbefalt tiltak, 
hvor det ikke er gitt anbefalinger og/eller at kriteriet ikke er vurdert. (ikke har vært aktuelt for alle 
nivå/områder – for eksempel dersom et styrende dokument eller prosedyre ikke etablert på 
foretaksnivå kan vi ikke gjøre vurdering av etterlevelse av dette på enhetsnivå). 

3.3.1 Styrings- og kontrollmiljø  

Styrings- og kontrollmiljøet er en av forutsetningene for arbeidet med intern styring og kontroll i 
foretakene og i den enkelte enhet. Det danner grunnlaget for de øvrige elementene som inngår i et 
helhetlig system for intern styring og kontroll, og har således en sterk innvirkning på om arbeidet blir 
effektivt og av god kvalitet. 

                                                 

 
1 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (FOR.2002-12-20 nr1731). 

 

Følge  

opp 

Informasjon og 
kommunikasjon 

Tiltak for å ha styring og 
kontroll 

Etablere målsettinger  

og risikovurdere 

Styrings- og kontrollmiljø 

- Løpende, systematisk oppfølging av styringsinformasjon 
- Ledelsesoppfølging/ -rapportering 
- Uavhengige evalueringer/interne revisjoner 
 

- Pålitelig og tidsriktig informasjon 

- Målsettinger 
- Identifisering, vurdering og håndtering av risiko 

 

- Holdninger til styring og kontroll  
- Rolle, ansvar, oppgaver og myndighet 
- Ressurser og kompetanse 

 

- Planlegging 
- Prosedyrer, rutiner og retningslinjer 
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Styrings- og kontrollmiljøet består av flere faktorer, hvor det i revisjonene har vært fokus på tre av 
disse.  
 
Tabell 1 viser innenfor hvilke områder revisjonen har avdekket behov for tiltak, hvor det ikke er 
anbefalt tiltak og at kriteriet ikke er vurdert. 
 

 
Revisjonskriterier oppsummert 
 

Virksomhets- 
styring 

Utskrivning av 
pasienter 

Ressursstyring 

 
Det er uttrykt forventninger til den 
enkeltes ivaretakelse av styring og 
kontroll (internkontroll) 
 

Anbefaling ikke 
gitt 

Ikke vurdert Ikke vurdert 

Rolle, ansvar, oppgaver og myndighet er 
definert og rapporteringslinjer etablert. 

Tiltak anbefalt Tiltak anbefalt 
Anbefaling ikke 
gitt 

 
Ledere og ansatte har tilstrekkelig 
kompetanse til å utføre oppgavene 
innenfor sitt ansvarsområde. 
 

Anbefaling ikke 
gitt 

Tiltak anbefalt 
Anbefaling ikke 
gitt 

Tabell 1: Styrings- og kontrollmiljø   

3.3.2 Etablere målsettinger og vurdere risiko 

Målsettingene kan være både strategiske/overordnede mål og mer operative mål. Målene må dermed 
fordeles/operasjonaliseres på det enkelte nivå i organisasjonen. For å sikre måloppnåelse på de ulike 
nivåene i organisasjonen må de ulike enhetene som har oppgaver innenfor de ulike stegene i den 
enkelte prosess, identifisere og vurdere risiko som kan hindre måloppnåelse. Det må vurderes hvor 
sannsynlig det er at risikoene inntreffer og hvilke konsekvenser dette kan få for foretakets evne til å 
nå mål på området, etterleve lov- og regelverk og oppnå pålitelige styringsdata. Gjennom dette vil 
den enkelte enhet og foretaket som helhet sette seg i stand til å finne tiltak for å ha god nok intern 
styring og kontroll med sin virksomhet.  
 
Tabell 2 viser innenfor hvilke områder revisjonen har avdekket behov for tiltak, hvor det ikke er 
anbefalt tiltak og at kriteriet ikke er vurdert. 
  

 
Revisjonskriterier oppsummert 
 

Virksomhets- 
styring 

Utskrivning av 
pasienter 

Ressursstyring 

 
Den enkelte enhet har med utgangspunkt 
i arbeidsprosessen, identifisert og 
operasjonalisert målene for sin enhet 
 

Anbefaling ikke 
gitt 

Ikke vurdert 
Anbefaling ikke 
gitt 

 
Enheten identifiserer og vurderer risiko i 
prosessen. 
 

Tiltak anbefalt Tiltak anbefalt Tiltak anbefalt 

Tabell 2:Etablere målsettinger og vurdere risiko    
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3.3.3 Tiltak for å ha styring og kontroll  

God intern styring og kontroll forutsetter tiltak som sikrer at fastsatte mål nås. Tiltak bør være 
etablert ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, de bør være en kombinasjon av forebyggende 
tiltak, korrigerende tiltak og oppdagende tiltak. I tillegg er det konkrete krav i lover og forskrifter 
som må ivaretas gjennom konkrete kontrollaktiviteter i arbeidsprosessene, både i form av 
programmerte kontroller i selve systemene og manuelle kontroller.  
 
Tabell 3 viser innenfor hvilke områder revisjonen har avdekket behov for tiltak, hvor det ikke er 
anbefalt tiltak og at kriteriet ikke er vurdert. 

Tabell 3: Tiltak for å ha styring og kontroll 
    

3.3.4 Informasjon og kommunikasjon 

God informasjon og kommunikasjon er viktig for å sikre at relevant informasjon blir identifisert, 
fanget opp og kommunisert i en form og i et tidsperspektiv som gjør det mulig for de ansatte å 
ivareta sitt ansvar. Effektiv kommunikasjon skjer også i videre forstand, både vertikalt og horisontalt 
i foretaket. 
 
Tabell 4 viser innenfor hvilke områder revisjonen har avdekket behov for tiltak, hvor det ikke er 
anbefalt tiltak og at kriteriet ikke er vurdert. 
 

 
Revisjonskriterier oppsummert 
 

Virksomhets- 
styring 

Utskrivning av 
pasienter 

Ressursstyring 

 
Generer og bruker relevant og pålitelig 
styringsinformasjon.  

 

Anbefaling ikke 
gitt 

Ikke vurdert Ikke vurdert 

Tabell 4: Informasjon og kommunikasjon   
 

3.3.5 Følge opp  

Det siste elementet i helhetlig intern styring og kontroll er å følge opp arbeidet, vurdere resultater, 
rapportere resultater og eventuelle avvik, og iverksette korrigerende tiltak ved behov. 
 
Tabell 5 viser innenfor hvilke områder revisjonen har avdekket behov for tiltak, hvor det ikke er 
anbefalt tiltak og at kriteriet ikke er vurdert. 
 
 
 

 
Revisjonskriterier oppsummert 
 

Virksomhets- 
styring 

Utskrivning av 
pasienter 

Ressursstyring 

 
Planlegging av virksomheten 
 

Tiltak anbefalt Ikke vurdert 
Anbefaling ikke 
gitt 

Prosedyrer, rutiner og retningslinjer  
Anbefaling ikke 
gitt 

Anbefaling ikke 
gitt 

Tiltak anbefalt 
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Revisjonskriterier oppsummert 
 

Virksomhets- 
styring 

Utskrivning av 
pasienter 

Ressursstyring 

 
Løpende og systematisk oppfølging på 
seksjons-, tjenesteområde- og 
virksomhetsnivå, for å korrigere og 
forbedre. 
 

Tiltak anbefalt Tiltak anbefalt 
Anbefaling ikke 
gitt 

 
Ledelsesoppfølging/ -rapportering 
 

Anbefaling ikke 
gitt 

Ikke vurdert Ikke vurdert 

 
Frittstående evalueringer  
 

Ikke vurdert Ikke vurdert 
Anbefaling ikke 
gitt 

 
 Interne revisjoner  
(Kun gjennomført en kartlegging) 
 

Anbefaling ikke gitt 

Tabell 5: Følge opp 
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4 Informasjonsgrunnlag, saksgang og rapportbehandling  
 

4.1 Dokumentasjon 
 

Dokumentasjon 

Overordnede styrende dokumenter  

Styresaker  

Budsjett og planer  

Strategiske planer 

Organisasjonskart 

Årshjul/oversikt over aktiviteter 

Avviksmeldinger 

Virksomhetsbeskrivelse 

Prosedyrer, rutinebeskrivelser, (utkast) prosessbeskrivelser 

Risikovurderinger  

Lederopplæring 

Møtestruktur/møteplaner 

Interne møtereferat 

Handlingsplaner 

Rapporter 

Lederavtaler 

Dokumentasjon fra personalhåndbok 

Overenskomster 

Dokumentasjon som viser arbeidstidsplanlegging 

Sjekklister 

Avtaler 

Styringsdokument som viser oppfølging i klinikkene 

Pasientjournaler (12 stk) 

Opplæringsplaner og dokumentasjon på gjennomført opplæring 

 

4.2 Gjennomførte samtaler  
  

Rolle 

Administrerende direktør 

Viseadministrerende direktør 

Fagdirektør 

OU-sjef og seksjonsleder OU- kompetanseutvikling 

Kvalitetssjef 



Utformet av Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Side 16 av 16 

Versjon Endelig rapport  

Dato 03.11.2014  

 

 

Økonomisjef 

HR-sjef 

Klinikkdirektør Bærum sykehus 

Klinikkdirektør Ringerike sykehus 

Fagsjefer medisin/helsefag/kvalitet 

Samhandlingssjef Ringerike 

Avdelingssjef og assisterende avdelingssjef AIO 

Avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleier og fagutviklingssykepleier Intensiv 

Avdelingssjef medisinsk avdeling 

Avdelingssykepleier hjerte-lungemedisinsk seksjon 

Turnuskoordinator hjerte-lungemedisinsk seksjon 

Avdelingssjef kirurgi Ringerike 

Avdelingssykepleier kirurgisk sengetun 

Seksjonsleder ortopedisk sengetun 

Rådgivere/spesialrådgivere 

Leger og sykepleiere innenfor reviderte områder 

Tillitsvalgte 

Leder og nestleder i Brukerutvalget 

 
 

4.3 Saksgang og rapportbehandling 
 

Dato  Aktivitet  

02.10.14 Verifisering av detaljgrunnlag gjennomført for alle de reviderte enhetene 

08.10.14 Presentasjon av utkast rapport for administrerende direktør 

09.10.14 Oversendt utkast rapport fra revisjonen til administrerende direktør 

17.10.14 Tilbakemelding på utkast rapport fra administrerende direktør 

03.11.14 Oversendelse endelig rapport 

Planlegges 
sammen 
med AD 

Fremleggelse av endelig rapport og administrerende direktørs oppfølging av 
tiltaksarbeidet for styret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 Tidlig vurdering                                                         

 
 

 Tidlig vurdering av behov for kommunale tjenester 
Revisjonen har vist at 
man har stort fokus på å 
varsle kommunen tidlig 
angående innlagt 
pasient som har behov 
for 
kommunehelsetjenester, 
men har avdekket 
svakheter (gjort funn) 
innenfor følgende steg i 
utskrivningsprosessen i 
foretaket. 

Det gjøres en vurdering ved 
innleggelse av om 
pasienten kan ha behov for 
hjelp fra den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten 
etter utskrivning fra 
sykehuset. 

1.1 Gjennomgangen har vist at 
vurderingen av pasientens behov 
etter utskrivelse gjøres ved 
innleggelse, men at det ikke 
gjennomgående ble dokumentert. 
Retningslinjer finnes som styrende 
dokumenter (eHåndbok)                                  

I henhold til PLO-rutine skal dette 
utføres <24 timer etter 
innleggelse, men ustabil tilstand 
hos pasient kan gjøre vurdering 
vanskelig. 

 

Forankre krav om 
obligatorisk 
opplæring i PLO-
meldinger ved 
nyansettelser slik 
prosedyre tilsier. 

 

 
 
03/2015 
 
 
 
 
 

 
Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 

Aksep
tabelt 

 
 
 

 
 
 
 
 

Treng
er 
juster
ing 

1.2 Ulik oppfatning angående 
hvordan samtykke fra pasienter 
ved henvendelse om kommunale 
tjenester skal dokumenteres. 

Påminnelse om 
føringer i brosjyre: 
http://ehandbok/Modu
les/Module_136/hand
book_view.aspx?doc
umentId=46809 .  

Utarbeide 
overordnet VV 
prosedyre på rutiner  
for ”Pasientens 

 
03/2015 
 
 
 
 
 
 
 
04/2015 
 
 

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
 
 
Helsefaglig 
sjef 
 

Treng
er 
juster
ing 

  Treng
er 
juster
ing 

http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809


Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

samtykke til 
utveksling av 
pasientinformasjon” 
i samarbeid med 
jurist/ 
informasjonssikkerh
etsansvarlig VV 

Innarbeide krav i 
felles opplæring/ 
informasjon 
gjennom oppslag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesialråd
giver 
medisin og 
helsefag 

 Definering av utskrivningsklar pasient 

 
  
Revisjonen har vist at 
det i alle tilfeller ble 
sendt varsel om at 
pasienten er 
utskrivningsklar, men 
det er avdekket 
svakheter i deler av 
prosessen. 

Utskrivningsklar pasient 
vurderes i henhold til krav i 
forskrift for kommunal 
medfinansiering. 

 

2.1 Gjennomgangen viste at det 
var kjent og angitt hvem som skal 
definere pasienten som 
utskrivningsklar, men noe uklar 
praksis angående hvordan dette 
skal dokumenteres i journalen.  

 

Samarbeidsavtale 
med kommunen om 
utskrivningsklare 
pasienter fastsetter 
krav til medisinske 
faglig vurdering med 
kriterier: Arkiv - sak 
12/00186-29. 
Avklare behov for 
felles retningslinjer 
eller/og oppfølging i 
linjen ved 

04/2015 Samhandlings
sjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

samhandlingssjefer.  

 Utskrivning av pasient                                         
 

 
  
Revisjonen har vist at 
sykepleierrapport, i 
godkjent utgave, ble 
sendt med alle 
pasientene i utvalget. 
Fysioterapiepikrise ble 
sendt med pasienten i 
godkjent versjon i de 
tilfellene det var aktuelt. 
Det ble i alle tilfeller 
mottatt bekreftelse fra 
kommunehelsetjenesten 
før pasienten ble skrevet 
ut av sykehuset, men 
det er avdekket 
svakheter (gjort funn) 
innenfor enkelte steg i 
utskrivningsprosessen 

 
 
 
 
 
 

Epikrise eller tilsvarende 
informasjon sendes 
helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne 
gi pasienten forsvarlig 
oppfølging etter 
utskrivning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Retningslinje for 
legemiddelhåndtering, VV 7.1 
Legemiddelinformasjon fra lege 
ved utskrivning, som gir føringer 
for pasientinformasjon om 
legemidler ved utskrivelse, er ikke 
tilstrekkelig implementert 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
Innen PHR utføres 
verifikasjonskontroll 
i regi av 
pasientsikkerhetspro
grammet 
”Samstemming av 
legemidler”   

 
06/2015 
 
 
 
 
 
Høsten 
2015  

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag 

Tren
ger 
juste
ring 

   
 
 
 

Treng
er 
juster
ing 

3.2 Legemiddelliste i hovedkurve 
til legemidler i epikrise ikke 
gjennomgående dokumentert. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

 
06/2015 
 
 
 

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

3.3 Epikrise godkjent i etterkant av 
utskrift til pasienten er ikke sendt 
sykehjem/kommunehelsetjenesten 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 

06/2015 Avdelings-
sjefer 
 

Tren
ger 
juste

 
 
 

 
 

Treng
er 
juster



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 
 
 
 
 

eller pasienten selv i godkjent 
utgave 

for utskrivning. 
 

 ring ing 

3.4 Medisinkurver er ikke i 
tilstrekkelig grad signert av lege på 
enkelte av dagene i 
behandlingsforløpet. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

06/2015 
 
 

Avdelings-
sjefer 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

3.5 Føringer i 
operasjonsbeskrivelser på 
medikamentell behandling var ikke 
videreført, og ikke begrunnet. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

06/2015 Avdelings-
sjefer 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

Sykehuset sikrer at 
pasienten får med seg 
nødvendige 
medikamenter og utstyr 
frem til 
kommunehelsetjenesten 
klarer å skaffe 
legemidler. 
 

Pasientene får med seg 
medisiner ved utskrivelse, 
og det er dokumentert hva 
pasienten har med seg av: 

• Istandgjorte 
medisiner 

• Kontrollerte 
medisiner 

• Antall doser  

 

3.6 Det foreligger interne 
retningslinjer for 
legemiddelhåndtering, samt en 
overordnet prosedyre for 
permisjonsmedisiner (prosedyre 
6.3).  

I journalgjennomgangen viste det 
at: 

• Det var ikke 
dokumentert i 
journalene angående 
hvilke medikamenter 
som ble sendt med 
pasientene i utvalget 

• Det må dokumenteres 
hvilket utstyr som 
følger pasienten og 
hvilke avtaler som er 
gjort med kommunen. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
 
Utarbeide felles 
informasjonsplakat 
og sjekkliste som 
påpeker 
risikoområder og 
”sjekkpunkter”. 
 

06/2015 
 
 
 
 
 
 
05/2015 

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

 Hele utskrivningsprosessen 



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 

 
 

 Data- og dokumentflyt gjennom det samlede pasientforløpet 
 Kommunens koordinerende 

enhet (KE) for habilitering 
og rehabilitering er varslet 
så snart det avdekkes 
behov for individuell plan 
(IP) som omfatter tjenester 
fra både 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunen. 

 

4.1 Gjennomgangen har vist at det 
ikke er utarbeidet en overordnet 
prosedyre for å vurdere behovet 
for individuell plan.  

Det foreligger en brukerveiledning 
for Individuell Plan (ID: 4397), som 
angir hvordan man skal opprette 
individuell plan på korrekt måte i 
DIPS. Det er imidlertid ikke 
beskrevet hvem som skal vurdere 
behovet for individuell plan, når 
dette skal gjøres og hvordan dette 
skal meldes til kommunen. 

Gjennomgangen har vist at man i 
varierende grad er kjent med hvem 
eller hvordan behovet for 
individuell plan skal avdekkes. 

 

Det utarbeides 
overordnete 
retningslinjer for å 
vurdere behovet for 
individuell plan. 
 
Innarbeides i 
sjekkliste at 
vurdering skal 
utføres. 
 
Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

04/2015 
 
 
 
 
 
05/2015 
 
 
 
 
06/2015 

Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag 
/Kvalitetssjef 
psykisk helse 
og rus 
 
 
 
 
 
Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag  
 
 
 
Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

Koordinator utnevnes for 
pasienter med behov for 
langvarige og koordinerte 
tjenester. 

 

4.2 Gjennomgangen har vist at det 
ikke foreligger noen overordnede 
prosedyrer for utnevnelse av 
koordinator i Vestre Viken HF. Det 
er heller ikke etablert en praksis 
for å utnevne eller vurdere 
behovet for koordinator. 

 

Rutiner godkjent 
10/2014: 
http://ehandbok/Modu
les/Module_136/hand
book_view.aspx?doc
umentId=49999  
 
Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utført 
 
 
 
06/2015 
 
 
 
 

 
 
 
Fagdirektør 
 
  
 
Avdelings-
sjefer 

Tren
ger 
juste
ring 

   Treng
er 
juster
ing 

Pasienten har ved 
utskriving har fått den 
informasjon som er 
nødvendig for å få innsikt i 
sin helsetilstand og 
innholdet i den helsehjelp 
som er gitt. 

4.3 Det er ikke angitt i 
prosedyrer/retningslinjer, føringer 
for å sikre at den informasjonen 
pasienten får som er nødvendig for 
å få innsikt i sin helsetilstand og 
den helsehjelp som er gitt ved 
utskrivning blir dokumentert i 
pasientjournalen. 

Journalgjennomgangen viste at i 4 
av 12 tilfeller var det beskrevet i 
operasjonsbeskrivelsen at 
pasienten har fått informasjon 
angående inngrepets art og de 
vanligste komplikasjoner. 

 

Utarbeide felles 
informasjonsplakat 
og sjekkliste som 
påpeker 
risikoområder og 
”sjekkpunkter”. 
 

05/2015 Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

 4.4 Enheten bør gjennomgå 
rutinene for utskrift/utsendelse og 
at de løpende tar i bruk DIPS 
rapport 9382 (eventuelt 
tilsvarende rapport(-er)) for å 
fange opp eventuelle dokumenter 

Se handlingsplan for 
pasient-
administrativt arbeid 
per 09/2014 med 
innskjerpelse av 
dette: ”1.4 Enheten 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999


Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

som i fremtiden ikke blir skrevet ut 
og sendt. 

bør gjennomgå 
rutinene for 
utskrift/utsendelse 
og at de løpende tar 
i bruk DIPS rapport 
9382 (eventuelt 
tilsvarende rapport(-
er)) for å fange opp 
eventuelle 
dokumenter som i 
fremtiden ikke blir 
skrevet ut og sendt.” 
Internkontroll må 
utføres på den 
enkelte avdeling 
innen sommeren 
2015.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinikk-
direktører 

 Utskrivningsprosessen generelt 
 Virksomheten har oversikt 

over risikoområder i 
forbindelse med 
utskrivningsprosessen 

4.5 Virksomheten har ikke utført 
risikovurdering av 
utskrivningsprosessen 

På bakgrunn av 
Veritasrevisjon ved 
Bærum sykehus 
våren 2015, 
utarbeides felles 
risikovurdering for 
somatiske sykehus i 
VV. 
 
Risikovurdering på 
utskrivning utføres 
innen klinikk for 
psykisk helse og rus. 
  

08/2015 Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 

 Det er etablert 
opplæringstiltak knyttet til 
utskrivningsprosessen. 

4.6 Forbedret kjennskap av ansvar 
i for leger i forbindelse med 
utskrivningsprosess 
 

Utarbeide felles 
sjekkliste – 
gjennomgås av 
avdelingssjefer. 
 

06/2015 Spesialrådg. 
medisin og 
helsefag/ 
Avdelings-
sjefer 

Tren
ger 
juste
ring 

  Treng
er 
juster
ing 



Måned/År 
 

02/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
 Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

  

2015-02-11 MO 

 



Måned/År 
 

01/15 

Virksomhetsstyring i Vestre Viken Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
Monica Haugen – Anne 
Kristin Reinsve 

Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak 
(Resultatmål) 

Frist Ansvar Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvar Status 

 Tidlig vurdering                                                         
 

 
Det er ikke etablert en 
fullmaktsstruktur som 
konkretiserer alle 
definerte fullmakter 
med hensyn til hva 
fullmakten omfatter og 
hvilke begrensinger som 
er gitt. Helheten i 
fullmaktsstrukturen er 
ikke fullt ut ivaretatt.  

 

 

 

 

 

Forvaltning av 
fullmaktsstrukturen er 
ikke definert. 

 

 

 

En fullmaktsstruktur i Vestre 
Viken som oppfyller kravet 
til lovlig drift og som sikrer 
god styring og kontroll, også 
på mislighetsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En funksjon er forvalter av 
fullmaktsdokumentet i 
Vestre Viken. 

 

Hver fullmaktskategori med 
tilhørende avdelinger har 
ansvar for å vedlikeholde 
fullmaktsstrukturen i 
praksis. 

Tilpasse Vestre Vikens 
fullmaktsstruktur til Helse Sør-Østs 
fullmakter. På områder hvor 
Vestre Viken ønsker tilpasning for 
bedret internkontroll begrunnes 
dette i fullmaktsdokumentet. 

 

Kartlegge avvik 
mellom 
dokumentene 
“Fullmakter i Helse 
Sør-Øst” og 
“Fullmaktsstruktur i 
Vestre Viken 
Helseforetak”. 

Kartlegge dagens 
praksis av fullmakter 

Vurdere nytt behov, 
og revidere 
fullmaktsdokument 

Implementere 
eventuell ny praksis 

 
 
 
 
 
 
 
20.2.2015 
 
 
 
 
30.3.2015 
 
 
30.6.2015 
 
 
 
31.12.2015 

 
 
 
 
 
 
Internkontroll 
Økonomi 
 
 
 
Juridisk, 
Innkjøp 
HR, Regnskap 
 
 
Juridisk, 
Innkjøp 
HR, Regnskap 
 
Juridisk, 
Innkjøp 
HR, Regnskap 
 

Treng
er 
justeri
ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjon 

 
 
 
 
 
 
 
Internkontrol
l Økonomi 
 
 
 
 
 
Internkontrol
l Økonomi 
 
 
Internkontrol
l Økonomi 

Treng
er 
juster
ing 

Foretaksjurist bør stå som eier av 
fullmaktsdokumentet, og til enhver 
tid ha oversikt over oppdatert 
informasjon om hvilke roller som 
har hvilke fullmakter. 
 
Oversikt over tilganger i Visma 
innkjøpssystem godt oppdatert, 
men har ikke oversikt over 
endringer i ansattregisteret  

Vurdere av 
fullmaktskategorier i 
dokumentet 
“Fullmakter i Helse 
Sør-Øst”. 

Bestille 
tilfredsstillende 

28.2.2015 
 
 
 
 
 
 
28.2.2015 

Innkjøp 
Regnskap 
 
 
 
 
Internkontroll 
Økonomi 
Innkjøp 
 

Treng
er 
justeri
ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekke at rapport er 
tilgjengelig for VV 

Internkontrol
l Økonomi 
 
 
 
 
 
 
Internkontrol
l Økonomi 

Treng
er 
juster
ing 



Måned/År 
 

01/15 

Virksomhetsstyring i Vestre Viken Ansvarlig Status Ikke aktuelt  
Fagdirektør Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
Monica Haugen – Anne 
Kristin Reinsve 

Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak 
(Resultatmål) 

Frist Ansvar Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvar Status 

 

Ytterligere behov i VV 

Fullmakter og 
systemtilganger på 
områder som ikke 
omfattes av dokumentet 
“ Fullmakter i Helse Sør-
Øst”. 

 

Oppdaterte systemtilganger 
i Vestre Viken månedlig 

Systemtilganger som er gitt i 
henhold til retningslinjer og 
fullmakter 

 

 

 
 
 
Er systemtilganger i andre 
systemer i Vestre Viken 
oppdaterte? 
 
Kartlegge om systemtilganger er 
gitt i henhold til retningslinjer 
 
Er opplæring i forbindelse med 
systemtilganger tilfredsstillende? 

rapport SP 

 

Kartlegge om 
systemtilganger er 
oppdatert, og 
hvordan disse 
forvaltes og 
vedlikeholdes 

Kartlegge om 
systemtilganger er 
gitt i henhold til 
retningslinjer, og er 
det gitt 
tilfredsstillende 
opplæring. 
 

 

  

 

2015-01-30 AKR 

 



Måned/År 
 

01/15 

Ressursstyring ved Vestre Viken HF Ansvarlig Status 
 

Ikke aktuelt  
HR - sjef Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
Seksjonsleder HR systemstøtte Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av 
iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 
(farge) 

 Vurderingsperiode                                                          
  
Revisjonen har vist at det 
ikke er gjennomført en 
helhetlig kartlegging og 
risikovurdering av 
ressussrstyringsprosessen 
på overordnet nivå 

Det er gjennomført en 
kartlegging og 
risikovurdering på 
overordnet nivå. 

Det foretas en 
gjennomgang av 
ressusrstyringsprosessen 
sammen med 
tillitsvalgtes 
representanter på 
overordnet nivå 

Det nedsettes en 
arbeidsgruppe med 
representanter fra 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
for å gjennomgå 
ressursstyringsprosessen 
på overordnet nivå. 

1 februar Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt    

Det gjennomføres en 
risikovurdering for å 
avdekke risiko knyttet til 
manglende overordnet 
retningslinje for 
virksomheten  

Det gjennomføres en 
risikovurdering med 
representasjon fra 
arbeidsgiver, alle klinikker 
arbeidstakerorganisasjoner   

1 april Spesialrådgiver 
HR  

Trenger 
justering 

   

        

          



Måned/År 
 

01/15 

Ressursstyring ved Vestre Viken HF Ansvarlig Status 
 

Ikke aktuelt  
HR - sjef Akseptabelt 
Rapportansvarlig Trenger justering 
Seksjonsleder HR systemstøtte Umiddelbar handling nødvendig 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av 
iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 
(farge) 

Revisjonen har vist at det 
mangler retningslinje på 
overordnet nivå for 
ressursstyring 

Det er utarbeidet en 
overordnet retningslinje 
for VV knyttet til 
ressusrstyringsprosessen 

Utarbeide retningslinje 
for Vestre Viken  

Det nedsettes en 
arbeidsgruppe med 
representanter fra 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
for å utarbeide utkast til 
overordnet retningslinje 
 

1 februar 
 
 
 
 
 
 

Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt    

   Utkast til overordnet 
retningslinje sendes til 
høring i utvidet 
ressursgruppe med 
representasjon fra alle 
klinikker og tillitsvalgte 

1 mars Spesialrådgiver 
HR 

Trenger 
justering 

   

Revisjonen har påpekt at 
det i varierende grad er 
kjent at styrende 
dokumentasjon for 
arbeidstidsplanlegging 
foreligger i 
personalhåndboken 

Styrende dokumenter er 
kjent og kan hentes fra 
e-håndbok 

Overordnet retningslinje 
blir etablert i E-håndbok  
 
Informasjon om 
styrende dokumenter 
blir gitt til linjeledelse og 
tillitsvalgte 
 

Overordnet retningslinje 
blir etablert i e-håndbok  
 
Det utarbeides 
veiledninger i e-håndbok 
og lenker til annen 
styrende dokumentasjon 
og lovverk til 
Personalhåndbok 
 

1 april 
 
 
1 mai 

Spesialrådgiver 
HR 

Trenger 
justering 
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03.11.2014 

Oversendelse av revisjonsrapport 5/2014- Intern styring og kontroll som del av 
virksom hetsstyri ngen 

Vedlagt følger rapporten fra revisjon av intern styring og kontroll som del av 
virksomhetsstyringen i Vestre Viken HF. 

Det anbefales at administrerende direktør benytter revisjonsrapporten i videre oppfølging og 
forsikrer seg om at tiltaksarbeidet er iverksatt og er i tråd med Vestre Viken HF sine overordnede 
mål. 

Vi ber med dette om at rapporten legges frem som sak til etterretning og behandles av 
helseforetakets styre sammen med administrerende direktørs handlingsplan. 

Konsemrevisjonen ber om å få oversendt styrets vedtak sammen med styre behandlet 
handlingsplan så snart den foreligger. 

Det forventes av foretaket i forbindelse med utarbeidelse av tiltak til forbedring sikrer involvering 
av medarbeidere i tråd med vedtatte prinsipper i foretaksgruppen for dette. 

Dersom noe er uklart, bes det tas kontakt med Tove Kolbeinsen på tlf 482 477 38 eller på e-post 
tovko}@ helse-sorost.no. 

Med vennlig hilsen 
Konservrevisjonen Helse Sør-Øst 
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Tove Marie Kolbeinsen 
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Saksfremlegg 
 
 
Ekstern vurdering av gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ved Drammen sykehus 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 07/2015 23.02. 2015 
 
Vedlegg:  1. Risikovurdering av vedlikeholdstiltak av 27.11.14 
 
Ingress 
Den eksterne vurderingen viser at det gjenstår tiltak ved Drammen sykehus som må vurderes 
gjennomført.  
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. februar 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 10.02.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
I sak 59/2014 ba styret om å få gjennomført en ekstern vurdering av de gjenstående 
vedlikeholdsinvesteringene ved Drammen sykehus. Saken gir en gjennomgang av den eksterne 
vurderingen samt hvordan Vestre Viken vil sluttføre dette prosjektet.  
 
Historikk 
Gjennom styresak 035/2012 (Økonomisk langtidsplan 2013-2016) og styresak 29/2013 
(Økonomisk langtidsplan 2014-2017) ble det beskrevet et oppgraderingsbehov ved Drammen 
sykehus i størrelsesorden 400 MNOK over en fireårsperiode. 
 
Vestre Viken etablerte i januar 2013 prosjekt ”Oppgradering Drammen sykehus” for å 
koordinere de ulike delprosjektene som inngår i oppgraderingen. Dette for å ivareta 
kompleksiteten og ivareta gjensidige avhengigheter, samt å detaljere plan for videre 
oppgradering for perioden 2014-2016. Prosjektet har vært styrt av en partssammensatt 
styringsgruppe.  
 
Ved utløpet av 2014 er det påløpt 220 Mnok av de opprinnelige 400. Det ble brukt 89 Mnok i 
2013 og 131 Mnok i 2014.  I forbindelse med at Vestre Viken fikk avkortet 
investeringsbudsjettet for 2015 ble prosjektet sin ramme redusert fra 128 til 59 MNOK for 2015. 
Det å redusere prosjektet så mye på kort varsel er krevende. Estimert kostnad for 2015 er for 
tiden Mnok 70 noe som er Mnok 11 mer enn budsjett.  
 
Om vurderingen  
Norconsult ble via en regional rammeavtale gitt oppdraget med å gjennomføre vurderingen.  
 
Norconsult har vurdert de 31 gjenstående tiltakene som har høyest prioritering i prosjektet. 
Dette er gjort i form av en risikovurdering i rapportens kapittel tre. Vurdering av risiko er 
primært gjort med bakgrunn i fare for liv og helse. I tillegg er det foretatt en vurdering av tiltak 
sett i lys av virksomhetens evne til å utføre god sykehusdrift. 
 
Rapporten fra Norconsult beskriver i liten grad risiko og konsekvenser for pasientbehandlingen 
og arbeidsmiljøet. Fokuset er på de bygningstekniske fagområdene.  
 
Norconsult vurderer at 10 av 31 gjenstående tiltak har stor risiko og må utbedres straks. 16 av 
31 gjenstående tiltak vurderes å ha moderat risiko og utbedres innen 2 år. Resterende tiltak har 
lav risiko og bør utbedres innen 5 år. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Prosjektet på Drammen sykehus har vært nødvendig å gjøre for å sikre at det største sykehuset i 
foretaket har en sikker drift frem til nytt sykehus står ferdig. I tillegg til det som er gjort i 
prosjektet gjennom de to siste år så viser vurderingen fra Norconsult at det fortsatt gjenstår 
arbeider som må vurderes gjennomført. 
 
For midlene i inneværende års budsjett gjennomføres operasjonsprosjektet. I tillegg etableres 
nødstrøm for sykehuset. Dette sikrer en viktig produksjonskapasitet for Vestre Viken, og de 
øknomiske midlene stilles til disposisjon gjennom egen sak om justerte investeringsrammer. 
 
Administrerende direktør vil i rulleringen av økonomisk langtidsplan for 2016-2019 vurdere 
øvrige gjenstående tiltak i prosjektet.  



  

Vestre Viken HF -  
Risikovurdering av planlagte 
vedlikeholdsinvesteringer ved  
Drammen Sykehus 

 
Rapporten gjelder følgende fagområder: 

• Konstruksjonsteknikk 

• VVS- teknisk anlegg 

• Elektroteknisk anlegg  

• Brannsikkerhet 
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RAPPORT 
Tittel: 

Vestre Viken HF 
Risikovurderinger av planlagte vedlikeholdsinvesteringer ved Drammen 
Sykehus 
 
Rapporten gjelder for følgende fagområder 

• Konstruksjonsteknikk 

• VVS- teknisk anlegg 

• Elektroteknisk anlegg 

• Brannsikkerhet 
Oppdragsgiver: Rådgiver: 

Avdeling for eiendomsforvaltning og 
utvikling  
Vestre Viken HF 

 

Oppdragsgivers kontaktperson: Fagansvar: 

- Irene Beheim  

Bjørn Blaalid – RIB 
Frode Hovdenak – RIV 
Klaus Andreassen – RIE 
Henning Saga - RIBr 

Revisjon: Dato: Fagkontrollert av: Sign.: 

A 27.11.14 Dokumenteres av fagansvarlig 

Antall sider og bilag Godkjent av: Sign.: 
Antall sider : 18 
Vedlegg: Tiltaksliste. 
  Frode Hovdenak                    
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Sammendrag 
 
Konstruksjonsteknikk 

I denne rapporten har vi kommet frem til følgende tiltak som konstruksjonsmessig er i en kritisk 
tilstand og hvor tiltak er viktig å gjennomføre: 

• Kontroll, sikring og reparasjon av betongsskader på fasade på sentralblokk (nr. 35) 

 
VVS  - teknisk anlegg  
I denne rapporten har vi kommet frem til følgende tiltak som, med hensyn til VVS- teknisk anlegg, 
er i en kritisk tilstand og hvor tiltak er viktig å gjennomføre: 

• Oppgradering av luftsmitteisolat (nr. 5) 

• Løpende vedlikehold / reparasjon av vannrør (nr. 8) 

• Fullføre montasje av sprinkleranlegg i østfløy og operasjon (nr. 11) 

• Oppgradering av teknisk anlegg i poliklinikk - kirurgi (nr. 16) 

• Etablering av prøvetakingsrom for indusert sputum (nr. 44) 

• Spesialavtrekk for laboratorie – medisinsk mikrobiologi (nr. 47) 

• Lukking av avvik ved patologen (nr. 48) 

• Oppgradering av ventilasjonsanlegg for dagkirurgi (nr. 59) 

• Ombygginger i koagulasjonslab - spesialavtrekk (nr. 69) 

I tillegg til tiltak som er vurdert med lav prioritet fra virksomheten, har vi vurdert følgende tiltak 
med lav prioritet i forhold til risiko:   

• Oppgradering av ventilasjon for poliklinikk i 4. etg. (nr. 17) 

• Oppgradering av ventilasjonsanlegg for fødestuer (nr. 60) 

 
Elektroteknisk anlegg  
I denne rapporten har vi kommet frem til følgende Elektro - teknisk anlegg som er i en kritisk 
tilstand og hvor tiltak er viktig å gjennomføre.: 

• Behandlingsrom akuttmottak (nr. 4) 

• Oppgradering av infrastruktur og nødkraft (9). 

• Oppgradering av teknisk anlegg i poliklinikk (nr. 16) 

• Oppgradering /utskifting SD anlegg (nr. 32) 

• Vedlikehold av trafostasjoner (nr. 56)  

• Vedlikehold UPS-batterier (nr. 57) 

• Dørmagneter iht. utløst brannalarm for pakkerom for primærhelsetjenesten (nr. 71) 

 
Brannsikkerhet 

I denne rapporten har vi kommet frem til følgende tiltak som, med hensyn til branntekniske forhold 
er i en kritisk tilstand og hvor tiltak er viktig å gjennomføre.: 

• Videreføring branntetting (nr. 23) 

• Vurdere tiltak mot lagring i rømningskorridor (nr. 70) 
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Andre tiltak (Bygningsmessige)  
I denne rapporten har vi kommet frem til følgende tiltak som bygningsmessig er i en dårlig 
forfatning og hvor tiltak er viktig å gjennomføre.: 

• Bytte ut vinduer i østfløy og vestre nordfløy (nr. 6) 

• Operasjonsavdelingen i 5.etg.- Bygningsmessige og tekniske tiltak (nr. 7) 

• Gjennomgang / tiltak i forbindelse med inngangspartier (nr. 14) 

• Taktekking østfløy (nr. 22) 

• Vedlikehold og oppgradering av postkjøkken – inkl. kjøling (nr. 34 og nr. 36)  

• Skifte innredning i fødestuer (nr.43) 

I tillegg til tiltak som er vurdert med lav prioritet fra virksomheten, har vi vurdert følgende tiltak 
med lav prioritet i forhold til risiko:   

• Tiltak med diverse mindre brukertilpasninger (nr. 1) 

• Resterende oppgradering av 11. etg. i sentralblokka (nr. 12) 

• Oppgradering i sår poliklinikk (nr. 13) 
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1 BAKGRUNN OG MANDAT 

Styret i Vestre Viken HF har ønsket å få en uavhengig risikovurdering i forbindelse med behovet 
for oppgradering ved Drammen sykehus.  
Utgangspunktet for vurderingene er de tiltak som allerede inngår i en etablert investeringsplan. 
Investeringsplanen strekker seg over fire år (2013 til 2016) og har en kostnadsramme på 400 
MNOK.  
 
Tiltak som er gradert til moderat eller stor risiko anbefaler vi gjennomført innen tidsrammen for 
vedlikeholdsplanen. Dette gjelder selv om bygningsmassens funksjon er tidsbegrenset til 10 år 
 
17 av de 72 tiltakene er sluttført eller har ikke angitt investeringsmiddel. Disse vil ikke bli vurdert.  
 
Klinikk for intern service og berørte klinikker har i forkant av dette arbeidet gjort egne vurderinger 
med hensyn til prioritering for de enkelte tiltakene. Prioriteringene er rangert fra 1 til 3. I denne 
risikovurderingen har vi i hovedsak sett på de tiltakene som har høyeste prioritering (rangering 1). 
Vi har også gjennomgått de med lavere prioritering og ser ut fra dette at de vil få lav 
konsekvensgrad og lav risiko. De er ikke videre omtalt i rapporten (24 tiltak) 
 
Alle øvrige tiltak (31 stk.) er vurdert i denne rapporten. Vurdering av risiko er primært gjort med 
bakgrunn i fare for liv og helse. I tillegg er det foretatt en vurdering av tiltak sett i lys av 
virksomhetens evne til å utføre god sykehusdrift. 
 
Arbeidsgruppe 
Oppdraget er utført av en tverrfaglig gruppe fra Norconsult AS 
 
I forhold til risikovurdering er det gjort vurderinger innenfor hovedfagene: 
- Konstruksjonsteknikk 
- VVS- teknisk anlegg 
- Elektroteknisk anlegg 
- Brannteknikk 
 
Andre tiltak medtatt i rapporten som omhandler rene bygningsmessige forhold, er vurdert av 
gruppen sammen med representanter fra sykehuset.  
Tiltak som er vurdert som viktige er medtatt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra sykehuset 
driftsavdeling og/eller egne vurderinger i forhold til risiko. 
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2 PLANLAGTE VEDLIKEHOLDSTILTAK  

2.1 Konstruksjonsteknikk 

Med utgangspunkt i den samlede listen over tiltak, har vi for konstruksjonsteknikk medtatt ett tiltak 
som vi mener må inngå i risikovurderingen (beskrivelse og kommentar er hentet fra oversikten 
tilhørende Avdeling for eiendomsforvaltning og utvikling).  
Løpenr. Beskrivelse Kommetar 

35 Sjekk av betongskader på fasade 
sentralblokk 

HMS - kontroll av fasader i 2014 avdekket 
behov for tiltak i 2015 

 

2.2 VVS- tekniske anlegg 

Med utgangspunkt i den samlede listen over tiltak, har vi for de VVS- tekniske anleggene medtatt 
12 tiltak som vi mener må inngå i risikovurderingen (beskrivelse og kommentar er hentet fra 
oversikten tilhørende Avdeling for eiendomsforvaltning og utvikling).  

Løpenr. Beskrivelse Kommetar 

5 Isolat – teknisk oppgradering Forprosjekt og gjennomføring 2015 

8 Infrastruktur VVS, (Utskiftning av vann- og 
kloakkrør som går i oppløsning (pitrerer)) 

 

11 Fullføring av sprinkleranlegg østfløy 
operasjon med mer. 

 

16 Vedlikeholdsinvestering av infrastruktur i 
poliklinikker.  

Kir.pol. 2.etg. total ink gr 2, 1340 m2 
netto. Kir.pol i 2015. 

17 Oppgradering ventilasjon poliklinikk 4 
etg./lukking avvik. 

Ventilasjon/varme i midt/vestfløy vurderes 
i 2015 

34 Kjøling bufekjøkken Endret fra 2 pri til 1 pri. Omfang redusert 
44 Etablering av sputumrom 

 
Budsjett mot poliklinikker. Endret fra pri 2 
til pri 1 

47 Utvide arealer mot Fys.med. ca 30 m2 + øke 
ventilasjon+ LAF-benker x2 

AVVIK. Meldt av KMD. Fortsette 
arbeidet som er påbegynt i 2014 

48 Lukking av avvik på patologen Meldt av KMD. Avvik.Fortsette arbeidet 
som er påbegynt i 2014. 

59 Ventilasjonsanlegg dagkirurgen - gammelt 
anlegg som betjener tre stuer 

Meldt av ED, Synergimeldinger 
 

60 Ventilasjonsanlegg fødeavdelingen- 
omgjøring 

HMS 
 

68 Ombygging av koagulasjonslab, 
avtrekk/benker 

Vernerunde 2009 
 

 

2.3 Elektrotekniske anlegg 

Med utgangspunkt i den samlede listen over tiltak, har vi for de elektrotekniske anleggene medtatt 7 
tiltak som vi mener må inngå i risikovurderingen (beskrivelse og kommentar er hentet fra 
oversikten tilhørende Avdeling for eiendom og forvaltning). 
Løpenr. Beskrivelse Kommetar 

2 Opptegning av elektro-papirtegninger "etter 
prosjekter" 

KIS-oppgradering av dokumentasjon i 
henhold til dagens krav 
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4 Behandlingsrom akuttmottak 
 

Rehab eks akuttstuer : 8 mill i 2014 + 5 
mill kr i 2015, 2 mill kr i 2016                                                   
IKT-grunnlag : 2 mill                                 

9 Etablering av spredenett og tavler for 
nødstrøm ifb med 
ombyggingsprosjekter/daglig drift. 

UPSèr :  6 mill                                             
Traumestuer: 4 mill fullføring av 
nødstrømsprosjektet + IKT 

16 Oppgradering av teknisk anlegg i poliklinikk Kir.pol. 2.etg. total ink gr 2, 1340 m2 
netto. 

32 Oppgradering/utskifting SD anl. Dårlig funksjon 

56 Vedlikehold trafostasjoner Meldt av ED 
57 UPS batterier AMK Meldt av ED 

71 Pakkerom for primærhelsetjenesten-
dørmagneter 

Dør må stå åpen, men branndør-krav om 
dørmagnet, forriglet brannalarm 

 

2.4 Brannsikkerhet 

Med utgangspunkt i den samlede listen over tiltak, har vi for brannsikkerhet medtatt 2 tiltak som vi 
mener må inngå i risikovurderingen (beskrivelse og kommentar er hentet fra oversikten tilhørende 
Avdeling for eiendomsforvaltning og utvikling). 

Løpenr. Beskrivelse Kommetar 

23 Videreføring branntetting  
70 Plassering av elektrisk utstyr-omregulere 

korridor-ta bort krav om rømningsvei 
Kjøleskap m.m. er plassert i korridor som 
er rømningsvei 

 

2.5 Bygningsmessige tiltak 

Bygningsmessige tiltak som ikke faller inn under de fagvise tiltakene nevnt i kapitel 2.1 til 2.4 har 
vi listet opp nedenfor (beskrivelse og kommentar er hentet fra oversikten tilhørende Avdeling for 

eiendomsforvaltning og utvikling).  
Løpenr. Beskrivelse Kommetar 

1 Div mindre brukertilpasninger. Et rent havari / vedlikeholdsbudsjett  

6 Vinduer østfløy og vestre nordfløy + fasader 
østfløy og vestre nordfløy. 

Skifte vinduer i gamle fløyer - 
behovsprøvd 

7 Operasjonsavdeling 5 etg (ved 
gjennomføring over 2 år) 

Omprioritert fra poliklinikker 

12 Rest oppgradering 11 etg  (3 mill) + inventar 
generellt (2 mill) 

Omdisponert til vindusskift i 2014 
 

13 Sårpoliklinikk i 6.etg. + rehab av kjøkken og 
maling av vegger i korridor i 13.etg. 

Sårpoliklinikk i 2015, 13 etg. i 2016 
 

14 Utvendig terrengbeh. ,inngangsparti 
BDS/forsyningsblokk, rehab murte trapper, 
asfalt, steinsatte gangveier. 

HMS, endret til pri 1. Tatt med behovet fra 
2014 
 

22 Utskifting taktekke østfløy med mer 1 pri i 2014, men må utføres i 2015 etter 
ferdigstillelse hovedoperasjon 

36 Vedlikehold postkjøkken 
 

Omfang større enn først antatt. Hentet inn 
tilbud. Råte-/fuktskader. Mattilsynet 

43 Innredning av fødestuer . Hygienekrav og ergonomi. Endret til pri 1 
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3 VURDERING AV RISIKO UT FRA TILSTANDSGRAD OG 

KONSEKVENS 

3.1 Tiltaksliste - forklaring 

Risikovurderingen tar utgangspunkt i de ulike tiltakene med basis i befaring, gjennomgang av 
grunnlagsinformasjon og samtaler med sykehuset (drift og forvaltning). Tiltakene vurderes videre 
opp mot regelverk og hvor vidt dagens anlegg strider mot dette.  
Hovedtrinn i arbeidet har vært: 

• Gjennomgang og befaring sammen med sykehuset driftspersonell og representanter fra 

Avdeling for eiendomsforvaltning og utvikling 

• Gjennomgang av grunnlagsinformasjon mottatt fra sykehuset (vurderinger mot regelverk). 

• Vurdering av tiltaket med basis tilstandsgrad og konsekvens / risiko. 

 
 

Tilstandsgrader (TG) 
Tilstanden bør beskrives i forhold til et definert kvalitetsnivå som f.eks. tilstandsgrader. Antall 
tilstandsgrader er begrenses til fire. NS 3424 angir fire tilstandsgrader med følgende generelle 
betydning: 
  Tilstandsgrader 

  0 Meget god 1 (Nokså) God 2 Dårlig 3 Meget dårlig 

Tekniske 

forhold etter 

NS 3424 

Ingen tiltak er 

nødvendig 

Tiltaket kan utelates 

med tilstrekkelig 

med fortsatt 

normalt vedlikehold 

Behov for 

ekstraordinært 

vedlikehold eller 

ombygging/-

utbedring 

Behov for 

omfattende 

reparasjon eller 

utskifting 

Branntekniske 

spesifiseringer 

Løsning i 

henhold til TEK 

med veiledning 

(tekniske tiltak) 

og 

Forebyggende-

forskriften 

(organisatorisk

e tiltak) 

Mindre avvik som 

ikke har stor 

betydning for 

personsikkerheten. 

Kan være løsninger 

som var tillatt da 

bygningen ble 

oppført eller gitt 

som dispensasjon 

fra 

bygningsmyndighet

ene. Også mindre 

alvorlige feil 

kommer i denne 

kategorien. 

Mangler i tekniske/ 

organisatoriske 

tiltak, som gir en 

vesentlig dårligere 

sikkerhet enn 

forutsatt i TEK og 

Forebyggendeforskri

ften. 

Manglene skyldes 

slitasje, byggefeil, 

ukyndig vedlikehold 

og dårlige 

organisatoriske 

rutiner. 

Vesentlige mangler i 

den tekniske og 

organisatoriske 

sikkerheten i forhold 

til TEK og 

forebyggende-

forskriften  

Vil medføre/gi en 

uakseptabel risiko 

for mennesker, 

materiell og miljø 

Tiltak 
Ingen tiltak er 

nødvendig 

Utbedres innen 2–5 

år 

Utbedres innen 0–2 

år 

Må utbedres straks 

 

Konsekvensgrader (KG) 
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Som grunnlag for å prioritere tiltakene er konsekvensen av at registrert tilstand ikke utbedres, og 
sannsynlighet for at tilstanden vil forverres, kvantifisert. Konsekvensene er angitt ved en 
konsekvensgrad. Det er også angitt begrunnelsen for anbefaling om tiltak. Konsekvensgraden 
fastsettes på bakgrunn av én eller flere begrunnelser. I standarden legger man opp til at det benyttes 
fire konsekvensgrader med følgende generelle betydning: 
Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser 
Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser 
Konsekvensgrad 2: Middels konsekvenser 
Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 
 
Når konsekvensgrader angis, må man i hvert enkelt tilfelle spesifisere hvilken begrunnelse som 
legges til grunn.  
 

Risiko 

Risiko kan defineres som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal oppstå og 
konsekvensen av hendelsen. Dvs. at en liten sannsynlighet kombinert med en stor konsekvens har 
samme risiko som en stor sannsynlighet kombinert med en liten konsekvens. Sannsynlighet i denne 
sammenheng er et mål for usikkerheten av fremtidige hendelser ut i fra tilstand eller tilstandsgraden 
bygningsdelen befinner seg i. Matematisk sett er risiko definert som produktet av sannsynligheten 
for at hendelsen skjer og konsekvens av hendelsen: 
Risiko (R) = TillstandsGrad (TG) x KonsekvensGrad (KG)  

Risiko 

God 1 1 2 3 
Dårlig 2 2 4 6 

Meget dårlig 3 3 6 9 

Tilstandsgrad  Lav Middels Stor 
 Konsekvens 1 2 3 

Risiko 

 
Forhold med tilstandsgrad 0 og/eller konsekvensgrad 0 utgjør ingen risiko og er ikke vurdert videre. 
Risiko    

Lav 1-2 

Moderat  3-6 

Stor 9 

Resultatmatrise 

 
Lav risiko:  Forhold utbedres innen 0-5 år 
Moderat risiko: Forhold utbedres innen 0-2 år 
Stor risiko:  Forhold må utbedres straks 

 

  



 Rapportnr.: 5146611 
 Side: 11 av 18 

N:\514\66\5146611\5 Arbeidsdokumenter\Rapport_ Tilstandsvurdering.docx2014-11-26 

3.2 Risikovurdering av konstruksjonstekniske tiltak 

I tabellen er tiltakene satt opp med vurdering av risiko 
Løpenr. Beskrivelse Avvik og tiltak TG KG Risiko 

35 Sjekk av betongskader på 
fasade sentralblokk 

HMS - kontroll av fasader i 2014 
avdekket behov for tiltak i 2015 

3 3 9 

 
 

Nedenfor har vi satt opp og gjennomgått de tiltak vi mener representerer en risiko og som vi 
anbefaler videreført:  
 
35 Sjekk av betongskader på fasade sentralblokk 
Veidekke gjennomførte i perioden 1. til 12. september 2014 en kontroll av øst-, vest- og sør-fasaden 
av Sentralblokken. Nord-fasaden ble ikke kontrollert på grunn av at der var det underliggende tak 
og dermed ingen fare for persontrafikk nær veggen.  
Vi har ikke utført egen inspeksjon av fasadene, men basert vår vurdering på Veidekkes rapport samt 
syv tilsendte fotografier som viser skader på fasadeelementene. 
Kontrollen avdekket betydelige skader på visse fasadeelementer. Skadene var særlig fremtredende 
på hjørner, men også betydelige betongflak ble fjernet på grunn av oppsprekking grunnet korrodert 
armering. 
Skadene er ikke bare i områder med liten overdekning, men også på områder med god overdekning 
til armeringen. Det er også observert betydelige riss på visse elementer. 
Skadene kan virke friske, men ved nøyere kontroll er betongen løs og porøs og sitter meget dårlig. 
Basert på det foreliggende materialet vil vi anta at det ikke er fare for konstruktivt sammenbrudd av 
konstruksjonene, men faren for nedfall av betongbiter må anses som stor også fra de inspiserte 
fasadene. Området inntil veggene bør sikres i perioden fram til utbedring, slik at personer ikke kan 
bli skadet av nedfallene biter.  Taktekking inn mot nord-fasaden bør også sikres mot nedfall for å 
hindre vannlekkasjer. 
 
 

3.3 Risikovurdering av VVS- tekniske tiltak  

I tabellen er tiltakene satt opp med vurdering av risiko 

Løpenr. Beskrivelse Avvik og tiltak TG KG Risiko 

5 Isolat – teknisk oppgradering Manglende luftskifte, 
undertrykk 

2 3 6 

8 Infrastruktur VVS, (Utskiftning av 
vann- og kloakkrør som går i 
oppløsning (pitrerer)) 

Gamle vannrør som til tider 
må rehabiliteres 

3 2 6 

11 Fullføring av sprinkleranlegg østfløy 
operasjon med mer. 

Sluttføring av sprinkleranlegg 3 3 9 

16 Vedlikeholdsinvestering av 
infrastruktur i poliklinikker.  

Mangelfull ventilasjon for 
kirurgiske inngrep 

3 3 9 

17 Oppgradering ventilasjon poliklinikk 
4 etg./lukking avvik. 

Usikker på funksjon. Kontroll 
av nytt anlegg 

2 1 2 

34 Kjøling bufekjøkken Varmt (Vurderes sammen med 
pkt. 36) 

2 2 4 

44 Etablering av sputumrom 
 

Sikkerhet mot spredning av 
smitte 

3 3 9 



 Rapportnr.: 5146611 
 Side: 12 av 18 

N:\514\66\5146611\5 Arbeidsdokumenter\Rapport_ Tilstandsvurdering.docx2014-11-26 

47 Utvide arealer mot Fys.med. ca 30 
m2 + øke ventilasjon+ LAF-benker 
x2 

Spesialventilasjon 2 3 6 

48 Lukking av avvik på patologen Er under sluttføring 2 3 6 

59 Ventilasjonsanlegg dagkirurgen - 
gammelt anlegg som betjener tre 
stuer 

Lite kontroll med funskjonen 
for tre opreajonsstuer 

2 3 6 

60 Ventilasjonsanlegg fødeavdelingen- 
omgjøring 

Justering av luftemngder ved 
fødestue. Videreføring av 
tiltak allerede gjennomført ved 
en stue 

2 1 2 

68 Ombygging av koagulasjonslab, 
avtrekk/benker 

Spesialventilasjon 2 3 6 

 

 
Nedenfor har vi satt opp og gjennomgått de tiltak vi mener representerer en risiko og som vi 
anbefaler videreført:  
 
5 Isolat teknisk oppgradering 
Dette gjelder to isolater som i dag driftes som luftsmitteisolat. 
Dette innebærer at de skal oppfylle krav til inneslutningsnivå 3 (BLS 3). Krav til areal, overfalte, 
tetthet, dørstyring, ventilering og trykkstyring bør oppfylles.  
 
Så langt vi har kunnet bringe på det rene innehar disse isolatene mangler og vil ikke kunne oppfylle 
dagens krav til luftsmitteisolat. 
En bør i første omgang gjøre en tilstandsvurdering av isolatene og ut fra dette se hvilke forhold som 
avviker fra dagens standard. Sammen med en risikoanalyse kan en komme frem til et fornuftig nivå 
på oppgraderingen. 
 
8 Infrastruktur - vannrør 
Det oppstår med jevne mellomrom lekkasjer i gamle vannrør. Det vil ikke være aktuelt å bytte ut alt 
rørnettet ved sykehuset men det ønskes her et budsjett for å kunne foreta reparasjoner av lekkasjer. 
Det er viktig at sykehuset har mulighet til å foreta disse reparasjonene slik at ikke unødige 
følgeskader oppstår. På hvilken måte slike «havarikostnader» skal bevilges kan diskuteres. Det vil 
ofte være naturlig å legge dette inn i en mer generell post og ikke øremerke midlene til ett tiltak som 
en ikke kjenner omfanget til. 
 
11 Fullføring av sprinkleranlegg 
Påbegynte tiltak med å sprinkle arealer / bygg må videreføre og avsluttes. Dette er viktig for å ha 
trygget på at sprinkleranlegget skal kunne betjene de arealene som allerede er sprinklet (innenfor en 
brannseksjon).     
 
16 Vedlikeholdsinvestering av infrastruktur i poliklinikker. 
I denne poliklinikken foretas det mindre kirurgiske inngrep. Det bør gjøres en vurdering om de 
tekniske og bygningsmessige forholdene er gode nok til å regne slik virksomhet som sikker. 
 
34 Kjøling av bufekjøkken 
Eventuelle tiltak her bør vurderes sammen med tiltak 36 (se kap. 3.6) 
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44 Etablering av prøvetakingsrom – Indusert sputum 
I dette tiltaket er det skissert en løsning med etablering av et sikrere prøvetakingsrom (indusert 
sputum). Tiltaket er viktig i forhold til å sikre seg mot smitterisiko ved prøvetaking for eventuell 
tuberkulosesmittede pasienter. De planer som foreligger i dag bør gjennomgås. En ønsker her å 
etablere et prøvetakingsrom som skal oppfylle inneslutningsnivå 3 (BLS3). Flere forhold som areal, 
overfalte, tetthet, dørstyring, ventilering og trykkstyring må vurderes.  
 
47 Utvide arealer mot Fys.med. ca 30 m2 + øke ventilasjon+ LAF-benker x2 
Det er innmeldt tre pålegg som går på funksjon, alarmering og kapasiteter mht. spesialavtrekk. 
Dette er tiltak som må gjennomføres. 
 
48 Lukking av avvik hos patologen 
Dette tiltaket er påbegynt og bør sluttføres. 
 
59 Ventilasjonsanlegg dagkirurgien 
Dagkirurgen i 6 etg. vestfløy ble oppgradert og utvidet i 2013.  
Tre av operasjonsstuene er tilknyttet ”eldre” ventilasjonsanlegg, dette anlegget sliter Eiendomsdrift 
Drammen med å drifte. Svikt i overvåking (SD-anlegg) vanskelig å regulere med mer. 
 
For operasjonsstuer har ventilasjonsanlegget en svært viktig funksjon i forhold til hygiene, 
trykkforhold og luftskifte. Det er derfor viktig at en er trygg på funksjonen av anlegget. Mangler vi 
sikkerhet for at funksjonen er tilfredsstillende, bør tiltak gjennomføres.  
 
68 Ombygging av koagulasjonslab, avtrekk/benker 
Dette tiltaket omhandler spesialavtrekk. Risiko ved en manglende funksjon for spesialavtrekk 
vurderes som høy, noe som gjør at dette tiltaket er viktig å videreføre. 
 
 
Følgende tiltak kan tillattes utelat uten at dette medfører risiko for driften av sykehuset: 
 
17 Oppgradering ventilasjon poliklinikk 4 etg./lukking avvik. 
Her er det etablert et nytt system for ventilasjon og varme som en er usikker på mht. funksjon. 
Denne usikkerheten må verifiseres, men vi ser det ikke som naturlig å legge inn investeringsmidler 
for dette. 
 
60 Ventilasjonsanlegg fødeavdelingen 
Driftsavdelingen gjorde et tiltak med å øke luftmengdene for en fødestue. Dette ble gjort med godt 
resultat og ønsker derfor å videreføre tiltaket for de øvrige stuene. 
 
Tiltaket skal bidra til å bedre inneklima i fødestuene. Risikoen ved å utelate tiltaket regnes likevel 
som lav og vi ser derfor at dette kan utelates. 
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3.4 Risikovurdering av elektrotekniske tiltak 

I tabellen er tiltakene satt opp med vurdering av risiko 
Løpenr. Beskrivelse Avvik og tiltak TG KG Risiko 

2 Opptegning av elektro-papirtegninger 
"etter prosjekter" 

Missvisende dokumentasjon. 
Oppdatere iht. utført 

3 1 3 

4 Behandlingsrom akuttmottak 
 

Rommet tilfredstiller ikke 
krav til Gr.1 rom. 
Oppgradering av el. anlegg. 

3 3 9 

9 Etablering av spredenett og tavler for 
nødstrøm ifb med 
ombyggingsprosjekter/daglig drift. 

Anlegg tilfredstiller ikke krav 
til Gr.2.  
Gjennomføres iht. plan. 

3 3 9 

16 Oppgradering av teknisk anlegg i 
poliklinikk 

Feil romklassefisering og nivå 
for el. installasjoner. 
Ikke tillate inngrep – evt. 
oppgr. rom til gr. 2. 

3 3 9 

32 Oppgradering/utskifting SD anl. Feil og mangler.  2 3 6 

56 Vedlikehold trafostasjoner Feilmontasje. 2 3 6 
57 UPS batterier AMK Må rettes iht. delprosjekt av 

punkt 9 
2 3 6 

71 Pakkerom for primærhelsetjenesten-
dørmagneter 

Dør må lukkes ved utløst 
alarm iht. brannkrav. 
Gjennomføres iht. plan. 

3 3 9 

 

Nedenfor har vi satt opp og gjennomgått de tiltak vi mener representerer en risiko og som vi 
anbefaler videreført:  
 
4 Behandlingsrom akuttmottak 
Dette gjelder oppgradering og omgjøringer ift. Gr. 1 rom, som må gjennomføres for å ha et 
forskriftsmessig rom. Så langt vi har kartlagt, må dette tiltaket sluttføres. 
 
8 Etablering av spredenett og tavler for nødstrøm ifb med ombyggingsprosjekter/daglig drift 
Sykehuset har i dag ikke et sikkert eller tilfredsstillende nødstrøms-anlegg. Tilstanden bærer stort 
preg av at div. tiltak og oppgraderinger er blitt stoppet midt i gjennomføringsfasen. Tilstanden er 
kritisk, og det er viktig å få anlegget opp på et akseptabelt nivå ih.t. de krav som gjelder for 
"strømforsyning i medisinske områder iht. NEK 710", med angitte funksjonskrav for å hindre "fare 
for liv og helse" i FEL. Arbeider må sluttføres. 
 
16 Vedlikeholdsinvestering av infrastruktur i poliklinikker. 
I denne poliklinikken foretas det mindre kirurgiske inngrep. Dog er ikke klinikken definert ift. å 
kunne utføre dette. De tekn. installasjonene er så vi har avdekt gr. 1, men bruken (inngrepene) 
definerer krav til gr. 2. Det bør gjøres en vurdering om de tekniske og bygningsmessige forholdene 
er gode nok til å regne slik virksomhet som sikker. 
 
32 Oppgradering/utskifting SD anl. 
Tiltaket er medtatt if.t. at flere deler av dagens anlegg er i dårlig sant, med problemer med å styre og 
regulere ventilasjonsanlegg. Tiltaket skal sluttføres.   
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56 Vedlikehold trafostasjoner 
Tiltaket er medtatt if.t. at en trafo i 10kv ringen skal være feilmontert(…). Oppgaven er feilretting 
renhold og tilstramninger. Dette må gjennomføres. 
 
57 UPS batterier AMK  
Tiltaket er medtatt if.t. behov for batteriskift og noe oppgradering av romfasilitetene. Dette gjelder 
ikke AMK, men "AMK" er medtatt som et lokaliseringsnavn. UPS dekker datarom i 1. etg i 
Sentralblokk. Her er det plasser 2 stk. UPSer i naborom som forsyner datarommet. I forbindelse 
med nødstrømsprosjektet skal batteribanken til UPSen som dekker de medisinske områdene i 
sentralblokka skiftes. Disse er to år og tenkes flyttet til førstnevnte UPS.  
 
71 Pakkerom for primærhelsetjenesten-dørmagneter 
Tiltaket er medtatt if.t. å sørge for at dør lukker ved utløst alarm. Tiltaket må gjennomføres iht. 
brannkrav. 
 
Følgende tiltak kan tillattes utelat uten at dette medfører risiko for driften av sykehuset: 
 
2 Opptegning av elektro-papirtegninger "etter prosjekter" 
Eksisterende dokumentasjon er svært mangelfull, hvor tegninger og skjema ikke er rettet eller 
oppdatert ih.t. "som bygget". Det er usikkerhet if.t. kost-/nytteverdien for tiltaket. Mest sannsynlig 
vil en ikke klare å få dokumentasjonen opp til ønsket nivå. Oppdatering medtas for de områder hvor 
respektive prosjekter/ tiltak iverksettes. 
 

3.5 Risikovurdering av branntekniske tiltak 

I tabellen er tiltakene satt opp med vurdering av risiko 
Løpenr. Beskrivelse Avvik og tiltak TG KG Risiko 

23 Videreføring branntetting Generelt vedlikehold og 
nødvendige tiltak ved 
etablering av nye 
gjennomføringer i 
konstruksjoner (nye og 
eksisterende) med krav til 
brannmotstand.  

2 3 6 

70 Plassering av elektrisk utstyr-
omregulere korridor-ta bort krav om 
rømningsvei 

Feil bruk av eksisterende 
rømningskorridor, inklusive 
manglende/feil 
organisatoriske rutiner. 
 
Bruke rømningskorridoren 
riktig (fjerne alt i denne), eller 
omprosjektere fra 
rømningskorridor til fluktvei, 
med påfølgende nødvendige  
tiltak. 

3 3 9 
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Nedenfor har vi satt opp og gjennomgått de tiltak vi mener representerer en risiko og som vi 
anbefaler videreført:  
 
23 Videreføring branntetting 
Gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner som ikke er branntettet medfører en 
svekkelse i konstruksjoner, med påfølgende økt fare for brann- og røykspredning. Dette har 
betydning for både personsikkerhet og materiell sikkerhet.  
 
For nye gjennomføringer som etableres i branncellebegrensende konstruksjoner (i nye og 
eksisterende konstruksjoner med brannmotstand) må disse branntettes umiddelbart (ved etablering 
av nye gjennomføringer anses arbeidet kun som ferdig når også branntettingen er inkludert).  
 
For eksisterende gjennomføringer bør det etableres en plan for når dette skal utbedres. I områder det 
gjennomføres andre arbeider, for eksempel himling demonteres i en periode, bør gjennomføringer i 
branncellebegrensende konstruksjoner branntettes samtidig.   
 
70 Plassering av elektrisk utstyr-omregulere korridor-ta bort krav om rømningsvei: 
Enten må alt som står i korridoren fjernes, eller gjennomføre nødvendige tiltak som muliggjør 
omprosjektering fra rømningskorridor til fluktvei (søknadspliktig tiltak). Dette under forutsetning 
om at det er kun kontorvirksomhet i denne delen (med pasientrom og tilsvarende her er 
omprosjektering ikke mulig), og dagens bruk og rømningsveier stemmer overens med mottatt 
branntegning. På branntegningene forutsettes det at rød strek er seksjoneringsvegg, mens blå strek 
er branncellekonstruksjoner.  
 
I forbindelse med en omprosjektering må det forventes gjennomføring av noen tiltak, og det må 
forventes at det må være et eget rom rett i forkant av trapperommet slik at trapperom Tr2 
opprettholdes.  
 
 

3.6 Øvrige tiltak / Bygningsmessige tiltak 

I tabellen er tiltakene satt opp med vurdering av risiko 
Løpenr. Beskrivelse Avvik og tiltak TG KG Risiko 

1 Div mindre brukertilpasninger. Generelt vedlikehold 2 1 2 

6 Vinduer østfløy og vestre nordfløy + 
fasader østfløy og vestre nordfløy. 

Vinduer er i fare for å falle ut 3 3 9 

7 Operasjonsavdeling 5. etg. Ombygging og tilbygg 2 2 4 

12 Rest oppgradering 11 etg + generelt 
inventar 

Generell oppussing 2 1 2 

13 Sårpoliklinikk i 6.etg. + rehab av 
kjøkken og maling av vegger i 
korridor i 13.etg. 

Generell oppussing 3 1 3 

14 Utvendig terrengbeh. ,inngangsparti 
BDS/forsyningsblokk, rehab murte 
trapper, asfalt, steinsatte gangveier. 

Vurdering av inngangsparti 
(universell utforming) 

2 2 4 

22 Utskifting taktekke østfløy med mer Vedlikehold etter opppussing 2 2 4 

36 Vedlikehold postkjøkken Vurdering av hygiene 2 2 4 

43 Innredning av fødestuer . Vurdering av hygiene 3 2 6 
 



 Rapportnr.: 5146611 
 Side: 17 av 18 

N:\514\66\5146611\5 Arbeidsdokumenter\Rapport_ Tilstandsvurdering.docx2014-11-26 

 
 
Nedenfor har vi satt opp og gjennomgått de tiltak vi mener representerer en risiko og som vi 
anbefaler videreført:  
 
6 Bytte av vinduer i østfløy og vestre nordfløy 
Vinduene er gamle og står flere steder i fare for å falle ut. Noe provisoriske sikringstiltak er foretatt 
men tilstanden er slik at tiltaket bør igangsettes.  
 
7 Operasjonsavdeling 5. etg. 
Dette tiltaket står sentral i vedlikeholdsplanen og mye av det totale investeringsbudsjettet er bunnet 
opp i dette prosjektet.  
 
Videreføring av dette tiltaket forutsettes, da det allerede er inngått kontrakter for gjennomføringen 
og at det gjenstående arbeidet innehar elementer som er helt sentralt i den totale ombyggingen.  
Viktige elektrotekniske oppgraderinger inngår også i videreføringen av prosjektet. 
 
14 Utvendig terrengbehandling og inngangsparti 
Sykehuset har flere innganger som benyttes av pasienter / brukere. Det er lite oversikt over om disse 
inngangspartiene oppfyller kravet til merking, tilkomst og utforming. Her bør det gjøres en 
kartlegging/ vurdering slik at en får nødvendig oversikt over nødvendig tiltak. 
 
22 Taktekking østfløy 
I forbindelse med pågående ombyggingsprosjekter samt etablering av tilbygg (operasjonsstuer) så 
foregår det i dag arbeider på eksisterende takflater.  
Det bør som en del av sluttføringen av disse arbeidene bli foretatt utskifting eller reparasjon av 
taktekking. Dette må være i et slikt omfang at en er sikker på at taket er tett. Flekkvis reparasjon er  
ikke å anbefale.  
 
36 Vedlikehold av postkjøkken 
Inne på sengepostene er det etablert bufekjøkken som er base for matdistribusjon til pasientene. 
Det er påpekt noen problemer med råte og fuktskader for noen av disse kjøkkenene. Jf. punkt 34 er 
det også ønske om å bedre forholde mht. kjøling.  
Etter en kort befaring på bufekjøkken i plan 3 i sentralblokka ser vi at det kan være et forhold som 
bør sees nærmere på. Dette gjelder innredning, kjøling, vanninstallasjoner, overflater etc.   
 
Av hygieneårsaker er det viktig at disse kjøkkenene har en kvalitet som ikke avviker vesentlig fra 
mattilsynets minstekrav. Vi anbefaler derfor at det gjøres en grundig utredning av alle 
bufekjøkkenene og ut fra dette, kommer med anbefalte tiltak. Her vil det være snakk om å komme i 
forkant av fremtidige pålegg. 
 
43 Innredning av fødestuer 
Fødestuene har i dag en innredning som er gammel og slitt. Dette har konsekvenser i forhold til 
hygiene og funksjon (ergonomi). Dette risikoaspektet gjør at vi anbefaler at det foretas tiltak for å 
bedre situasjonen. 
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Følgende tiltak kan tillattes utelat uten at dette medfører risiko for driften av sykehuset: 
 
1 Diverse mindre brukertilpasninger 
Dette skal dekke uforutsette vedlikeholdstiltak. Omfanget er ikke kjent men behovet er nok reelt. 
I forhold til en risikovurdering, der vi vurderer konsekvensgraden (KG) til å være lav, vil ikke et 
slikt tiltak bli prioritert.    
 
12 Rest oppgradering 11 etg.  
Tiltaket består i å foreta lett oppussing i overnevnte arealer.  
I forhold til en risikovurdering vil ikke et slikt tiltak bli prioritert.    
 
13 Sår poliklinikk i 6. etg.  
Tiltaket består i å foreta lett oppussing i overnevnte arealer. Det kan være aktuelt å vurdere tiltaket 
mot risiko mht. hygiene men vi kjenner ikke til at dette er tilfelle her. 
I forhold til en risikovurdering vil ikke et slikt tiltak bli prioritert.    
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Saksfremlegg 
 
 
Helgerud Boligstiftelse  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 08/2014 23.02. 2015 
 
Vedlegg:  1. Melding om avslutning av sak Helgerud Boligstiftelse – Lotteri- 

og stiftelsestilsynet (19.12.2014) 
 
Ingress 
Saken orienterer styret om vedtaket i Lotteri- og stiftelsestilsynet der konklusjonen er at 
Helgerud Boligstiftelse ikke er en stiftelse og kan heller ikke registreres som en.  
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16.02. 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 10.02.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Helgerud Boligstiftelse, heretter kalt Helgerud, er registrert som hjemmelshaver til eiendommen 
gnr. 80 bnr. 32 i Bærum kommune med påstående boligblokk Dr. Schmidts vei 3 i Bærum. 
Boligblokken har 74 leiligheter hvorav 60 disponeres av Vestre Viken HF, 12 disponeres av 
privatpersoner, en disponeres av Bærum kommune og en er vaktmesterleilighet.  
 
Helgerud var, som navnet tilsier, tenkt å være en boligstiftelse. Den har imidlertid aldri vært 
registrert som en stiftelse. Hvem som er eieren til Helgerud, har vært en problemstilling som 
flere har forsøkt å avklare. Helt siden 1996 har dette vært en problemstilling. Nå har Lotteri- og 
stiftelsestilsynet kommet til den konklusjon at det ikke er en stiftelse. Hovedbegrunnelsen er at 
stiftelsen aldri ble tilført grunnkapital.  
 
Historikk 
Kort utdrag fra historikken om Helgerud: 

• Opprettet av Bærum kommune 12. september 1968.  
• Helgerud besto av to boligblokker. Den ene ble omdannet til borettslag i 1970. Den andre 

videreført som Helgerud Boligstiftelse 
• Fylkeskommunen overtok sykehusdriften, og dermed Helgerud, i 1969 
• Sykehuset Asker og Bærum overtok stafettpinnen fra fylkeskommunen 1.1.2002. 

Eiendommen har siden den gang stått i helseforetakets balanse som en eiendel. 
• Vestre Viken HF overtar eiendommen ved etableringen 1.7.2009.  

 
Vestre Vikens håndtering av Helgerud  
Vestre Viken HF har en rolle når styret i Helgerud skal endres ved at det skal oppnevnes 
medlemmer til styret. Styret har ikke vært endret i disse årene, og dermed har ikke dette vært en 
sak. Vestre Viken har bidratt til å drifte eiendommen i samarbeid med styret i Helgerud.  
 
I arbeidet med å få en avklaring på hva Helgerud er, og eierforholdene rundt denne såkalte 
stiftelsen, ble det etablert dialog med Lotteri- og stiftelsestilsynet. Kluge Advokatfirma DA har 
vært vår juridiske bistand i denne saken.  
 
Helgerud blir et sameie 
Nå når det er avklart at Helgerud ikke er en stiftelse så arbeides det med å etablere dette som et 
sameie mellom de som disponerer de 74 boenhetene. Så langt ser det ut til at det er oppslutning 
om denne strategien.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør er tilfreds med at det har kommet en avklaring i denne saken. 
Arbeidet med å få etablert sameiet vil bli gitt prioritet slik at eventuelle usikkerheter i en 
mellomperiode blir redusert.  
 
Vestre Viken HF har ikke som strategi å sitte som langsiktig eier av personalboliger, og det vil bli 
fremmet en sak om salg av deler eller hele Helgerud. Dette vil være et viktig bidrag for å styrke 
finansiering av investeringsbudsjettet.  
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Kluge Advokatfirma DA v/ advokat Eirik Aass 
Postboks 1548 Vika 
0117 Vika 

Dalan Advokatfirma DA v/advokat William Nybø 
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Melding om avslutning av sak- HELGERUD BOLIGSTIFTELSE 
Stiftelsestilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken, senest vårt brev av 7. november d.å. Som 
meddelt i brevet har Stiftelsestilsynet foretatt en fullstendig gjennomgang av saksforholdet. Det vises 
videre til de vedlagte dokumenter, som har tilflytt saken siden nevnte brev ble sendt. 

Spørsmålet Stiftelsestilsynet har tatt stilling til, er om Helgerud Boligstiftelse er en stiftelse og dermed 
plikter å registrere seg i Stiftelsesregisteret, jf. stiftelsesloven § 8. Det er på vegne av styret i stiftelsen og 

leietakere som har betalt obligasjonsinnskudd anført at Helgerud Boligstiftelse ikke er gyldig opprettet 
som stiftelse. Det er påberopt to selvstendige grunnlag for ugyldighet: At det ikke er stilt kapital 
selvstendig til rådighet for stiftelsens formål, og at det foreligger ugyldighetsbetingende brudd på 

selvstendighetskriteriet. 

De faktiske og rettslige spørsmål saken reiser er dels av kompleks karakter, og vurderingen har bydd på 
atskillig tvil, både hva gjelder faktum og hva gjelder rettsreglene på området. Av prosessøkonomiske 
hensyn gjengis i det følgende kun hovedpunktene fra vår vurdering. 

I vurderingen av hvilke faktiske forhold som skal legges til grunn for vurderingen av de spørsmål saken 
reiser, har Stiftelsestilsynet lagt betydelig vekt på dokumentene utarbeidet i perioden forut for 
opprettelsen av stiftelsen, i løpet av byggeperioden, og i de første årene etter at byggeprosjektet var 
ferdigstilt. Det har imidlertid ikke vært mulig å opplyse saken så godt som ønskelig for spørsmålet om 

kapital har blitt stilt selvstendig til rådighet for stiftelsens formål. Stiftelsestilsynet har gjennom kontakt 
med Husbanken, Akershus Fylkeskommune og Statsarkivet i Oslo forsøkt å supplere avgjørelses
grunnlaget, men uten å lykkes. Det kan fremdeles ikke utelukkes at det foreligger dokumenter som kan 
stille saken i et annet lys og gi grunnlag for andre vurderinger. Av prosessøkonomiske årsaker har 
Stiftelsestilsynet likevel funnet at saken er godt nok opplyst til at det er forsvarlig å ta stilling til de 
spørsmål saken reiser. 

På bakgrunn av opplysningene som foreligger i saken holdt opp mot beviskravet i forvaltningsretten, 

finner Stiftelsestilsynet å måtte legge til grunn at hverken oppretter Bærum kommune (eller andre) stilte 

kapital selvstendig til rådighet for Helgerud Boligstiftelse ved opprettelsen eller senere. Etter 
Stiftelsestilsynets vurdering kan det identifiseres fire muligheter for tilførsel av grunnkapital: l) tomten 
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blokkene ble ført opp på; 2) leilighetsinnskudd fra andre enn privatpersoner; 3) vaktmesterleilighet og 3 
garasjer og 4) kreditt i form av henstand med betaling kjøpesum tomt og tilkoblingsavgifter, samt at 
kommunen stod for forretningsførsel i byggetiden. 

Når det gjelder tomten, legger Stiftelsestilsynet til grunn at vederlaget som stiftelsen betalte var kr 
290 000, noe som utgjorde under halvparten av det som i pristaksten var lagt til grunn som høyeste 
lovlige pris (kr 45 pr. m2 for antatt 15 dekar). Pristaksten var imidlertid fastsatt under den forutsetning at 
kommunen skulle opparbeide den prosjekterte veien samt vann og kloakkledninger ved parsellens nord
vestlige grense. Det var prosjektert med kr 280 000 for disse utgiftene, som ble utført av entrepenøren. 
Når dette trekkes fra beregnet vederlag base1i på kr 45 pr. m2 (tomten ble i 1970 målt til12 979m2

), 

kommer man frem til en pris på kr 304 055. Om den faktiske opparbeidingskostnaden ble høyere eller 
lavere enn prosjektert, vites imidlertid ikke. Basert på kommunens vedtak om at tomten skulle selges til 
pristakst, finner imidlertid Stiftelsestilsynet å måtte legge til grunn at tomteprisen på kr 290 000 
reflekterer høyeste lovlige pris fratrukket de faktiske opparbeidingskostnadene, og dermed bygger på 
kommunens forutsetninger, så vel som de forutsetninger prisnemda la til grunn for sitt vedtak. Det kan 
følgelig ikke legges til grunn at stiftelsen ble tilført grunnkapital i form av rabattert tomtepris. 

Når det gjelder leilighetsinnskuddene, legger Stiftelsestilsynet til grunn som utelukket at 
obligasjonslånene innbetalt av privatpersoner kan anses som tilførsel av grunnkapital. Når det gjelder 

innskuddene gjort av Akershus Fylkeskommune, finner Stiftelsestilsynet å måtte legge til grunn at disse 
betinget en motytelse fra stiftelsen i form av disposisjonsrett til konkret angitte leiligheter, og dermed 
ikke kan anses som tilførsel av grunnkapital. Innskuddene for seks leiligheter disponert av kommunens 
pleiehjem, må etter Stiftelsestilsynets vurdering vurderes på samme måte. 

En tredje mulighet for tilførsel av grunnkapital, kan ha vært at Bærum kommune eller andre tilførte 
stiftelsen de kr 14 000 som ifølge byggeregnskapet måtte belastes stiftelsen for å dekke utgiftene til fri 
vaktmesterleilighet med tre tilhørende garasjer. Basert på at byggeregnskapet henviser direkte til 
borettslaget (ref. delingen av stiftelsen), i tillegg til at byggeregnskapet inkluderer organisasjonsutgifter 
som senere ble belastet borettslaget fullt ut, samt det forhold at konverteringen av byggelånet antakelig 

skjedde så sent som i juli 1970, finner Stiftels_e_~!ilsynet å måtte legge til grunn som mest sannsynlig at 
stiftelsen på det aktuelle tidspunkt gjennom innbetaling av husleie mv. var i stand til selv å dekke de 
nødvendige kostnader til vaktmesterleilighet med tre tilhørende garasjer. 

Den fjerde mulighet for tilførsel av grunnkapital som Stiftelsestilsynet har vurdert, er den økonomiske 
fordel for stiftelsen som lå i at kommunen ga henstand for betaling av tomten og tilknytningsavgifter for 
vann og kloakk, samt det forhold at kommunen sannsynligvis har forestått forretningsførselen for 
stiftelsen i en tidlig periode, slik at stiftelsen dermed kan ha oppnådd en besparelse i form av reduserte 
utgifter til forretningsførerhonorar. Stiftelsestilsynet har funnet det tvilsomt om denne økonomiske 
fordelen tilfredsstiller de krav som den gang måtte oppstilles til tilførsel av kapital. Det vises i så måte 
særlig til notat fra Lovavdelingen 11. april 1996 Gnr. 96/4662 E), sidene 5, 9 og l O. 
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Basert på det ovenstående må Stiftelsestilsynet legge til grunn at stiftelsen ikke ble tilført grunnkapital. 

Tilførsel av grunnkapital er en nødvendig forutsetning for at en stiftelse skal være opprettet. Når tilførsel 

av slik kapital ikke kan påvises, må konklusjonen følgelig være at Helgerud Boligstiftelse ikke er å anse 

som en stiftelse. 

Stiftelsestilsynet har også vurdert om det forelå ugyldighetsbetingende brudd på selvstendighetskriteriet 

ved opprettelsen eller senere. Vår konklusjon er at det ikke foreligger slikt brudd på 

selvstendighetskriteriet. På bakgrunn av konklusjonen vedrørende spørsmålet om kapital ble stilt til 

rådighet, blir imidlertid dette forhold stående betydning i relasjon til spørsmålet om Helgerud 

Boligstiftelse ble gyldig opprettet. 

For fullstendighets skyld legges til at det faller utenfor Stiftelsestilsynets ansvarsområde å ta stilling til 
hvordan Helgerud Boligstiftelses skal rubriseres organisasjonsrettslig, all den tid det legges til grunn at 

man ikke står overfor en stiftelse. 

Dersom partene anser det ønskelig, kan det gis en mer utfyllende begrunnelse for vårt standpunkt. 

Stiftelsestilsynet har i denne omgang prioritert i gi partene direkte svar på det spørsmål som er reist i 

saken. 

Med hilsen 

Terje Gjertsen 
seniorrådgiver Jo Huus 

rådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk og blir sendt uten signatur. 

Vedlegg: 
12/01813-56-
12/01813-63 
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Saksfremlegg 
 
 
Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2014 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 9/2015 23.02. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2014 
 

 
Ingress 
I saken gis en oversikt over eksterne tilsyn, påviste avvik og status for lukking av avvik pr.3. tertial 
2014. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. februar 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 10.02.2015 
Saksbehandler: Tuva Elgaaen/ 

Anne Berit Benum 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert 
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt 
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering eller som fortsatt ikke er avsluttet. 
Forrige rapportering var i sak 56/2014, styremøte 29.09.14. I den foreliggende saken gis 
oversikt over status pr. 3. tertial 2014. 
 
Saksopplysninger 
I 3. tertial har Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn rettet mot Vestre Vikens administrasjon og 
støttefunksjoner. Tilsynet er ledd i Arbeidstilsynets satsing i helse-og sosialsektoren. Det ble 
gjennomført hovedsakelig ved psykiatrisk avdeling, Blakstad/Klinikk for psykisk helse og rus, 
men også befaring på fire seksjoner ved to av foretakets somatiske sykehus. Temaet var hvordan  
ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider om endringer og omstilling, arbeidstilknytning, 
arbeidstidsordningene, vold og trusler og smittevern.  
Det ble gitt et pålegg om mangler ved bruk av beskyttelsesutstyr for å redusere stikkskader. 
Lukking av pålegg innen fristen 27.02.15 pågår i regi av HMS-avdelingen. 
 
Riksrevisjonen har etterspurt dokumentasjon knyttet til undersøkelse av om helseforetakene, 
gjennom inngåelse og oppfølging av leverandøravtaler av medisinsk-teknisk utstyr, sikrer 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Undersøkelsen er landsomfattende og planlegges 
rapportert til Stortinget høsten 2015. Etterspurt dokumentasjon er oversendt. 
 
Avvikene rapportert tidligere er fulgt opp slik det fremgår av tabell. 
 
Vurdering og konklusjon 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Administrerende direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
 



 
 
 

Pr.30.01.2015 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2014 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

 Nyeste tilsyn 3.tertial 
09.12.14 14/03922 Riksrevisjonen 

Informasjonssikkerhet i 
medisinskteknisk utstyr 

Vestre Viken. Ledd i 
landsomfattende 
undersøkelse 

   Forespurt 
dokumentasjon er 
innsendt. Planlagt 
rapportert Stortinget 
høsten 2015 i dokument 
3:2 (2015-16). 

3-7. nov 
2014 

14/01398 
(tidligere 
14/00870) 

Arbeidstilsynet Vestre Viken 
administrasjon og 
støttefunksjoner, 
hovedsakelig 
gjennomført ved 
Psykiatrisk avdeling, 
Blakstad, samt 
befaring på fire 
seksjoner ved to 
somatiske sykehus 
 
 

1 2 Avvik:  Manglende bruk av beskyttelsesutstyr, 
kanyler m.m.  
 
Anmerkninger: 
• Bruk av bedrftshelsetjenesten var lite kjent og 

kan brukes i større grad enn i dag 
• Sikre medvirkning av verneombud i prossesser 

Arbeid med lukking av 
pålegg er i gang og 
avsluttes innen fristen 
27.2.2015. 

 Tidligere tilsyn, nå lukket 

10.04.14 14/02411 Fylkesmannens miljøavd. Klinikk Bærum  3  • Har mangler i håndtering av farlig avfall. 
• Har mangelfulle rutiner for farlig avfall. 
• Mangler en risikovurdering av farlig avfall. 

Tilsynet lukket ihht brev 
datert 25.09.14 

26.08.20
14 

14/00024-
65/66 

Kommunalt brannvesen 
 

Kongsberg sykehus 
og DPS 

2 1 Avvik Kongsberg sykehus 
• Mangelfullt vedlikehold branndører 

Tilsvar er godkjent og 
tilsyn avsluttet. 



 
 
 

Pr.30.01.2015 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2014 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

• Mangler ved brannvernopplæring 

Anmerking: Anbefaling om å få utredet 
takkonstruksjon mtp brannspredning. 
 
Ingen avvik eller anmerking KDPS. 
 
 
 
 
 

 

 Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 

4-6 
mars 
2014 

13/03485 Fylkesmannen i Buskerud BUPA 1 1 Avvik: Vestre Viken HF sikrer ikke forsvarlig 
planmessig og systematisk fremdrift i utredningen 
og diagnostiseringen av 
pasienter ved Drammen BUP. Avvik fra 
Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. Forskrift om 
internkontroll i helse- og 
omsorgstjenesten § 4 
Anmerkning: Forbedringspotensiale for å varsel 
behov for individuell plan fra Drammen BUP til 
kommunen 
 

Ledd i landsomfattende 
tilsyn. BUPA oversendt 
redegjørelse/handlingspl
an  innen fristen 
20.11.14. Avventer svar 
fra 
Helstilsynet/Fylkesmann
en. 
 

16-22 
Sept. 
 

14/02925 Statens legemiddelverk KMD - Blodbankene 
inkl. Mikrobiologen 
BS, DS, KS og RS 

12 3 ”Blodbankens tilvirkning av blod og 
blodkomponenter” 

Fremdriftsplan for tiltak 
oversendt Statens 
legemiddelverk 
20.01.2015. Avventer 



 
 
 

Pr.30.01.2015 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2014 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

svar. 
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3004 Drammen   
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  10/2015 23.02. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 18. desember 2014 
2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 19. desember 2014 
3. Brukerutvalget referat 19.01 2015   
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat 2. februar 2015 
5. Foreløpig styreprotokoll styret i Helse Sør-Øst 5. februar 

2015  
6. Sentralt kvalitetsutvalg referat 10. februar 2015 
7. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. februar 2015 
8. Vedtekter for Vestre Viken pr 12. februar 2015 
9. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. februar 
10. Brukerutvalget referat 16. februar (ettersendes) 

 
 

 
Ingress 
 
I saken gis en oppsummering av orientering om aktuelle saker som styret har bedt om 
fremlegges og henvendelser det er naturlig at styret orienteres om. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. februar 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 16.02. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Stab 
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Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 
 
1. Styreprotokoll Helse Sør-Øst 18. desember 2014 

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 19. desember 2014 
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Brukerutvalget referat 19.01 2015 
 
Viser til vedlegg 3 

 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat 2. februar 2015 

 
Viser til vedlegg 4 
 

5. Foreløpig styreprotokoll styret i Helse Sør-Øst 5. februar 2015  
 

Viser til vedlegg 5 
 
6. Sentralt kvalitetsutvalg referat 10. februar 2015 
 

Viser til vedlegg 6 
 

7. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. februar 2015 
 
Viser til vedlegg 7 

 
8. Vedtekter for Vestre Viken pr 12. februar 2015 
 

Viser til vedlegg 8 
 

9. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. februar 
 
Oversikten (vedlegg 9) viser tidspunkt for styremøter, og hvilke saker som er planlagt å komme 
til behandling på de ulike styremøtene i 2015.  Oversikten oppdateres i forkant av styremøtene,   
og det vil være endringer i løpet av året. 

 
10. Brukerutvalget referat 16. februar (ettersendes) 
 

Viser til vedlegg 10. 
 

 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar de ovennevnte dokumenter til orientering. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 18. desember 2014 

Tidspunkt: Kl 0800-1700 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder  Ikke til stede kl 10:10-13:30 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup forfall   
Terje Bjørn Keyn    
Irene Kronkvist forfall  Varamedlem: Karin Solfeldt 
Bernadette Kumar    
Peer Jacob Svenkerud    
Truls Velgaard    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Peder Olsen 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe 
Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

087-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA 
STYREMØTE 20. NOVEMBER 2014 SAMT PROTOKOLL FRA 
EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 27. NOVEMBER 2014 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll og B-protokoll (unntatt offentlighet) fra styremøtet 20. november 2014 og 
protokoll fra ekstraordinært styremøte 27. november 2014 godkjennes. 
 
 
 

088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning. 
 
 
 

089-2014 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2015 
 
Styremedlem Kirsten Brubakk fratrådte under styrets behandling av innstillingen. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst 
RHF 
og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til forskning for 2015. 

 
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen 

slik det fremgår av saksframlegget. 
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090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV 2030 HELSE 
SØR-ØST 
– GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar redegjørelsen om SINTEFs analyse av fremtidig kapasitetsbehov til 

orientering. 
 

2. Administrerende direktørs vurderinger og anbefalinger legges til grunn for videre 
arbeid med helseforetaksgruppens utviklingsplaner, med følgende presiseringer:  

a. Ved planlegging og godkjenning av utbyggingsprosjekter beholdes høy 
utnyttelsesgrad som grunnforutsetning.   

b. Aktiv samhandling med kommunale tjenester skal være en viktig forutsetning 
for helseforetakenes og sykehusenes arbeid med «pasientens helsetjeneste». 
Styret legger til grunn at potensialet i samhandlingsreformen realiseres.  

c. Det gjennomføres en mulighetsstudie for etablering av diagnostiske sentre i 
Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015. 

d. Det gjøres en samlet vurdering av forslagene i rapportene om videreutvikling 
og styrking av intensivkapasiteten i Helse Sør-Øst innen utgangen av 2015.  

e. Helseforetakene må på grunnlag av de store ulikhetene i 
behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og TSB vurdere samlet 
ressursinnsats, struktur og innhold som grunnlag for den videre utvikling av 
tjenestetilbudet. 

  
3. Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder 

videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. 
Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av 
Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus.  
 

4. Spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overføres til 
Sykehuset Østfold HF. Det legges til grunn at overføring skjer fra 1. januar 2017, 
men endelig vurdering gjøres på grunnlag av driftserfaringene i Sykehuset Østfold i 
2015-16. 

 
 
 

091-2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2015 
 
Styrets  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2015 til etterretning. 
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2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2015 (tall i millioner kroner): 
 

Akershus universitetssykehus HF 0 
Oslo universitetssykehus HF 175 
Sunnaas sykehus HF 14 
Sykehusapotekene HF 30 
Sykehuset i Vestfold HF 70 
Sykehuset Innlandet HF 70 
Sykehuset Telemark HF 0 
Sykehuset Østfold HF -100 
Sykehuspartner HF 30 
Sørlandet sykehus HF 120 
Vestre Viken HF 200 

 
3. Styrerleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i 

februar 2015 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 
 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle 

sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs ”sørge for”-ansvar 
etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2015 til helseforetakene. 

 
 
 

092-2014 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 

 
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og 

private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
 
 

093-2014 STIFTELSE AV SYKEHUSPARTNER HF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret for Helse Sør-Øst RHF stifter sykehuspartner HF i henhold til fremlagte 
stiftelsesprotokoll. 

 
2. Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevner følgende eieroppnevnte representanter til 

styret i Sykehuspartner HF: 
 
Styreleder   Steinar Marthinsen    
Nestleder  Bjørn Erikstein    
Styremedlem  Marianne Johnsen    
Styremedlem  Cathrine Kloumann    
Styremedlem  Morten Lang-Ree    
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3. Sykehuspartner HF får pr 01.01.2015 overført den samlede virksomhet med 

tilhørende eiendeler, rettigheter, herunder offentlige tillatelser og forpliktelser som 
inngår i avdelingen Sykehuspartner fra Helse Sør-Øst RHF som nærmere 
beskrevet i plan for utskilling av virksomhet fra Helse Sør-Øst RHF til 
Sykehuspartner HF datert 18.12.2014. 
 

4. Styret ber administrerende direktør sørge for at virksomheten som i henhold til 
stiftelsesprotokollen pkt 4 over føres Sykehuspartner HF blir detaljert i en egen 
åpningsbalanse for Sykehuspartner HF. 

 
 
 

094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram med implementeringsplan for Helse 

Sør-Øst med oppstart 1.februar 2015.  
 

2. Antikorrupsjonsprogrammet med tilhørende verktøy oversendes helseforetakene for 
styrebehandling og videre oppfølging og implementering.  
 

 
 

095-2014 VALG AV ANSATTVALGTE STYREMEDLEMMER – 
OPPNEVNING AV VALGSTYRE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Ny valgperiode for ansattvalgte styremedlemmer tas til orientering. 
 
2. Følgende oppnevnes som valgstyre: 

1. Steinar Marthinsen, leder (vara: Erik Thorshaug) 
2. Anne B. Biering (vara: Dag Vatne) 
3. Veronica Kollevåg (vara: Anne Bi Hoffsten) 
4. Cathrin Snare (vara: Thomas Stokkvin Renngård)  
5. Kjetil Kaasin (vara: Morten Sæheim)  
6. Nelly Saasen Henriksen (vara: Ola Yttre) 
7. Bryndhild Asperud (vara: Weronika Råksvaag). 
 

3. Valgstyret konstituerer seg selv med nestleder. 
 
4. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen 

helseforetaksgruppen. 
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096-2014 IDEFASERAPPORT - REGIONALE PROTONSENTRE  
 
 
Styreleder fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
 

1. Styret anbefaler en felles nasjonal prosess for plan, innkjøp og bygg for 
etablering av protonterapi i Norge. Styret legger til grunn at Sykehusbygg HF blir 
benyttet. 

2.  Styret anbefaler at et protonsenter etableres så snart som mulig i Helse Sør-Øst 
for å ivareta de pasientene som behandles i regionen. 

3. Det anbefales at det etableres et nasjonalt kompetansesenter for 
partikkel/protonterapi ved Oslo universitetssykehus HF, som også skal ivareta en 
nasjonal koordinerende funksjon. 

Administrerende direktør trakk sitt forslag til vedtak. 
 
Styreleders forslag ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
 

097-2014 ORIENTERINGSSAK: KVALITETSHÅNDBOK FOR BYGG- OG 
EIENDOM I HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering.  
 
 
 

098-2014 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om 

arbeidet med å etablere en standardisert og modernisert IKT-infrastruktur.  
3. Referat fra møte i brukerutvalget 18. og 19. november 2014, hvor sak om 

fremtidens medisin ble referert muntlig for styret.  
4. Brev fra HOD datert 25.11.14 vedr valg av styrer i RHF og HF – antall 

ansattvalgte 
5. Møteprotokoll datert 17. desember 2014 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst 

RHF og de konserntillitsvalgte (delt ut i møtet) 
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6. Muntlig orientering fra Revisjonsutvalget om revisjonsområder 2015 
 
 
Temasaker  

 Styreevaluering (i lukket møte) 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:00 
 
 
  

• H ELSE • • SØR·ØST • 
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Oslo, 18. desember 2014 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Sigrun E. Vågeng 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Anne Cathrine Frøstrup  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 
 

  

Irene Kronkvist  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Peer Jacob Svenkerud  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Svein Øverland  Tore Robertsen 
styresekretær 

 



• HELSE • • • SØR· ØST • 
PROTOKOLL 

FRA 
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Fredag 19. desember 2014 klokken 10:50 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som 
telefonmøte. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. l)agsorden 
3. Endret resultatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold til 

penSJOn 

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100% eier av foretaket, representert ved administrerende direktør Peder 
Olsen (etter fullmakt fra styreleder Per Anders Oksum). I-fan ledet også møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Konserndirektør Atle Brynestad 
l)irektør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Alrnlid 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 
Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff 

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

97 
Sign: PO TA 

Protokoll fra foretaksmøte i Ve tre Viken HF 19. desember 2014. Side 1 av 3 



Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Administrerende direktør Peder Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 

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

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallirwz gxlkjenæs. F oretaksrrøtet er Lodig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Administrerende direktør Peder Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte 
dagsorden. Det var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden gx/kjenæs. 

Sak 3: Endret resultatkrav for 2014 som følge av regnskapsmessige endringer i forhold 
til pensjon 

I foretaksmøte 17. desember 2014 for Helse Sør-Øst RHF ble det vist til omtale i Prop. 23 S 
(2014-2015} E nclrirw i statsbudsjettet 2014 under Helse- eyg omorgsc/eparterrentet. ye beregninger av 
pensjonskostnad for 2014 har vist at pensjonskostnadene nasjonalt reduseres med 15 140 mill. 
kroner i inneværende år. Beregningen er basert på V eilednirrgfra au8}1St 2014 fra Norsk 
Regnskapsstiftelse vedrørende regnskapsføring av virkningen av at levealdersjustering er innført 
for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 eller senere. Ved behandling av 
Prop. 23 S (2014-2015) ble basisrammen til de regionale helseforetakene for 2014 satt ned med 
5 040 mill. kroner, mens den øvrige kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke foretakenes 
egenkapital, tilsvarende 10 100 mill. kroner. Resultatkravet for 2014 endres derfor til et samlet 
positivt resultat på 10 100 mill. kroner. Helse Sør-Østs andel av dette utgjør 5 436,1 mill kroner. 

Redusert basisramme og økt resultatkrav for 2014 fordeles slik til Vestre Viken HF: 

• Redusert basisramme: 
• Økt resultatkrav: 
• Opprinnelig resultatkrav: 
• Sum resultatkrav: 

384,4 mill. kroner 
761,6 mill. kroner 

120 mill. kroner 
881,6 mill. kroner 

Foretaksmøtet viste til at Helse- og omsorgsdepartementet har fått informasjon om at Statens 
pensjonskasse har benyttet feil forholds-/ delingstall i sine kostnadsberegninger som lå til grunn 
for Prop. 23 S (2014-2015) etter at Helse- og omsorgskomiteen har lagt fram sin innstilling 
(Innst. 102 S (2014-2015)) . Dette omfatter beregninger for Sykehusapotekene og de tidligere 
statssykehusene. Foretaksmøtet viste videre til at det i proposisjonen er vist til at det pågår en 
vurdering av om det er behov for å justere veiledningen fra august. Justert veileder foreligger nå, 

0 
Sign: PO TA 

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 19. de ember 2014. Side 2 av 3 



men det er fortsatt usikkerhet knyttet til hva dette innebærer for endelig regnskapsresultat for 
2014. Det vil bli sett hen til dette når regnskapsresultatene for 2014 for de regionale 
helseforetakene skal godkjennes i foretaksmøter i mai 2015. Helse Sør-Øst RHF vil komme 
tilbake til hvordan dette eventuelt skal håndteres. 

Helseforetakets driftskredittramme vil bli justert tilsvarende reduksjonen i basisrarnme. 

Foretaksmøtet vedtok: 

ResuLtatkravfor 2014 for V estæ Viken HF settes til881,6 rrilL kroner. 

Møtet ble hevet klokken 10:55 . 

Hamar, 19. desember2014. 

administrerende direktør 
Peder Olsen 

tgn: PO TA 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget: Kjell Jensen, Rune 

Hansen Gunnerød, Toril Krogsund, 
Lillemor Sandberg, Anne Helene Lindseth, 
Arne Moe, Torunn Viervoll, Franck Tore 
Larsen 

Jørgen Korsvik 

Fra Pasientombudet: Anne-Lene Egeland 
Arnesen (Buskerud)  

 Fra administrasjonen: AD Nils F. Wisløff, 
spesialrådgiver Martin F. Olsen og 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent) 

Møtedato: 19.01.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Jørgen Korsvik (frem t.o.m. 
konstituering - sak 1/15 og 
sak 3/15 som ble behandlet 
først på møtet). 
Øvrige saker: Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Bjørn Tolpinrud, Eric Johanssen,  
 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste: OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 8. desember 2014: OK 

 Videreføring av påbegynte saker 
 

28/14 Enkel brosjyre for brukerutvalget  
Er lagt ut på VVHF’s internettside og er klar til trykking:  
http://www.vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer/Brosjyre%20fo
r%20Brukerutvalget%20i%20Vestre%20Viken%20090115.pdf  
  
Det gjøres en vurdering i AU om hvor den skal distribueres. 
 

60/14 Utfordringer fra pasientsikkerhetsprogrammet! 
Tatt opp under sak 02/15 
 

64/14 Forberedelse til oppgaver som brukermedvirkning i forløpspakker kreft 
Arne har deltatt på møte i regi Kreftforeningen. Oppfølgingsmøte 18.3. I løpet av året 
skal alle kreftformer skal inn i samme type forløp. 
Toril deltar også i pakkeforløpet for BU. 
 

 NYE SAKER: 
 

01/15 Konstituering: 
Brukerutvalget valgte ny leder og talsperson etter Jørgen Korsvik.  
Denne skal velges for to år.  
Prosessenen ble innledet med at medlemmene gjorde seg bedre kjent med 
hverandre: Presentasjonsrunde med navn, bosted og hva man har lagt vekt på i 
arbeidet og visjon for deltakelse i utvalget. 

http://www.vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer/Brosjyre%20for%20Brukerutvalget%20i%20Vestre%20Viken%20090115.pdf
http://www.vestreviken.no/SiteCollectionDocuments/Brosjyrer/Brosjyre%20for%20Brukerutvalget%20i%20Vestre%20Viken%20090115.pdf


 
 
 

 
Jørgen gjennomgikk tradisjon i VVHF og momenter man må ta hensyn til ved valget. 
Utvalget delte seg deretter i tre grupper, hvor de nye medlemmene ble spredt. For å 
bli ytterlige kjent diskuterte man hva man har lyst til skal skje i brukerutvalget. Det ble 
deretter åpnet for en runde hvor man kunne stille spørsmål til medlemmene. 
 
Følgende lederkandidater ble foreslått muntlig/aksepterte å stille som kandidat: 

• Toril Krogsund 
• Kjell Jensen 
• Anne Helene Lindseth 

 
Det ble deretter foretatt skriftlig avstemning blant BU’s tilstedeværende medlemmer. 
(Rent flertalls valg). 
 
Toril Krogsund ble valg til ny leder med 5 av 8 stemmer (Kjell Jensen fikk 1 stemme, 
Anne Helene Lindseth fikk 2). 
I og med Toril har vært nestleder, måtte det velges ny nestleder også. Normalt velges 
også denne for to år, men i denne omgang ble vedkommende valgt for et år, da dette 
gjenstod av Torils periode. Leder og nestledere skal ikke være på valg samtidig. (Leder 
velges i oddetals-år, nestleder i partalls-år). 
 
Følgende ble foreslått/aksepterte å stille som kandidater: 

• Kjell Jensen 
• Anne Helene Lindseth 
• Rune H. Gunnerød 

 
Anne Helene Lindseth ble valgt med 5 av 8 stemmer (Kjell Jensen fikk 2 stemmer og 
Rune H. Gunnerød 1) 
 
Toril overtok deretter som ordstyrer i møtet.  

02/15 Fordeling av oppgaver – klinikkfordeling  
Utsendte vedlegg ble gjennomgått. Foreløpig fordeling ligger ved (pga fravær ble ikke 
alt fordelt, så saken tas opp på neste møte). 
 

03/15 Direktøren har ordet 
AD innledet møtet med å informerte om brukerutvalgets rolle i 
helseforetaksmodellen. Han ønsket spesielt velkommen til nye medlemmer i utvalget. 
Han minnet om de ”13 prinsipper for brukermedvirkning” (Se vedlegg). 
Av saker som spesielt vil prege dagsorden fremover, ble nytt sykehus trukket frem. 
 

04/15 Pasientombudet har ordet 
• Det jobbes med årsmelding (frist 7.2). 

o Økning med 30 saker i 2014 - knyttet til de kommunale 
helsetjenestene. I underkant av 1000 saker behandlet. Ingen 
dramatiske endringer. 

• Høringsuttalelse til opprettelse av pasientansvarlig lege for langvarige 
sykehusopphold og komplisert tilstad – krav på en koordinerende lege å 
forholde seg til. Må sees i sammenheng med andre koordinatorer 

• Har uttalt seg til Dagsavisen vedrørende parkeringsforholdene/adkomst på 



 
 
 

Drammen sykehus. Må finne bedre løsning 
• Pakkeforløp kreft rulles nå ut. Viktig at fastlegene leser retningslinje nøye. 
• Endringer i pasientrettighetsloven – behov medfører nå rett. Søknad om 

refusjon i etterkant ved behandling i utlandet. Private rusinstitusjoner inngår 
også nå i hva som kan velges av behandlingstilbud. 

• Øre-nese-hals DS: Innkalling må sendes tidligere i forhold til behandlingsdato. 
Det samme gjelder tilbud om kurs. 

 
 Eventuelt 

Bærum DPS ønsker et innlegg fra forventningene fra BU i forbindelse med videre 
planlegging og brukermedvirkning. Dette skal legges frem på et seminar 11.2. 
Vedtak: BU ønsker mer informasjon om sakens utvikling. 
 

 



 
 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Marit Lund 
Hamkoll, Brit Elin Eidsvoll, Kirsten 
Hørthe, Narve Furnes, Atle Olstad, Eli 
Årmot, Roald Brekkhus, Anita 
Haugland Gomnæs, Line Spiten, John 
Egil Kvamsøe, Mari Thon, Harald 
Baardseth 

Møtedato: 02.februar 2015 
Tidspunkt: 13 - 15 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Line Spiten 

Referent: Anita Svendsvoll Forfall: Tom Henri Hansen, Halfdan Aass 
 

Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
 Godkjenning av forrige referat - ok 

Godkjenning av innkalling og agenda – ok 
Ingen saker under eventuelt. 
 

  

Muntlige 
orienteri
nger 

Orientering fra BHT v/ Roald Brekkhus 
Følgende aktiviteter til orientering: 
VV sentralt: Dagskurs forflytning. 
Bærum sykehus: Handlingsplan 2015, oppfølging 
helseplager, bistand i faktaundersøkelse. 
Drammen sykehus: Ergo/arbeidsplassvurdering, 
oppfølging helseplager, oppfølging gravide, støymålinger. 
Ringerrike sykehus: Handlingsplan 2015, oppfølging 
helseplager. 
Klinikk medisinsk diagnostikk: Oppfølging helseplager. 
Klinikk prehospitale tjenester: HMS kartlegging 
ambulansestasjoner. 
Klinikk psykisk helse og rus: Fast dag på Blakstad, 
oppfølging helseplager. 
 
BHT ser ofte at virksomheter har enkle rutiner på 
konflikthåndtering, men anbefaler mer detaljerte rutiner 
på hvordan konflikter håndteres på en forsvarlig måte. Det 
er satt ned en arbeidsgruppe for å se på rutiner ved 
konflikthåndtering. 
 
 
Orientering fra FHVO v/Anita Haugland Gomnæs 

- Viser til møtet i HSØ med HMS-koordinator Tom 
Østhagen. Vestre Viken var eneste foretak som ikke 
hadde med seg hovedverneombud. 

- Orienterte på verneombudssamling på Sundvolden 
30.01.15 – svært vellyket samling. Tema som ble 
tatt opp var bla avvik, avvikssystemer, og 
mislighold/korrupsjon. 

 

  



 
 
 

 
Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 
Det var ca 200 færre brudd i 2014 enn i 2013. Bærum 
sykehus, klinikk for psykisk helse og rus samt klinikk for 
medisinsk diagnostikk økte. 
Reduksjon på Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, 
klinikk for prehospitale tjenester og i administrasjonen. 
Utviklingen følges nøye opp og spesialrådgivere HR følger 
dette spesielt opp der det er økning. 
 
Bekymringsfullt at aml-brudd pr ansatt er høyt på 
Ringerrike sykehus og Bærum sykehus. 
 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/ Eli Årmot 
Korttids sykefraværet er svakt stigende. 
På Bærum sykehus er både korttids- og langtids 
sykefraværet stigende. 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs spør om 
sykefraværet er arbeidsrelatert. Det foreligger få 
tilbakemeldinger på det. 
 
 
Orientering NVVS v/ Kristine Østbye Johansen 
Status pr d.d. Jobber med delfunksjonsprogrammet og 
skisseprogram.  
Delfunksjonsprogrammet skal utarbeide romlister og 
spesifisere arealbehov. 
Skisseprosjektet: formålet er å illustrere og beskrive 
prgrammene til å utvikles til et fysisk bygg. Det har vært 7 
medvirkningsgrupper. 
 
Samarbeid med Arbeidstilsynet: 
Første møtet var 28.01.15 med gjennomgang av 
”Bergensbadet” og utkast til standardromskatalog for 
NVVS. 
 
Orientering pasientsikkerhet og HMS v/ Marit Lund 
Hamkoll 
Ønske om å samkjøre møtene SKU og HAMU. 
Kvalitetssjef Hilde S. Moen og HMS-sjef Atle Olstad er 
observatører. 
Se på felles planer SKU/HAMU. 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs mener det må 
være mulig å utarbeid en felles handlingsplan. 
 
 

01/2015 Representasjon og sammensetning. 
I henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1 (4) skal leder for 
utvalget velges vekselvis av arbeidsgivers og arbeidstakers 
representanter. Det følger videre av forskrift om 

  



 
 
 

verneombud og arbeidsmuljøutvalgat bytte av leder skal 
skje årlig. Arbeidstaker har i 2015 lederansvaret for HAMU, 
og Line Spiten vil være leder av utvalget. 
 
Arbeidsgiver og arbeidstaker har kommet med enkelte 
endringer til medlemmer og varamedlemmer i HAMU fra 
2015. Se neste side for fullstendig oversikt for HAMU for 
2015. 
 
Vedtak: HAMU tar den fremlagte oversikten over 
medlemmer og ledelse til etterretning. 
 

02/2015 Møteplan for 2015 – korrigert 
Det vises til sak 25/2014 hvor møteplan ble vedtatt i 
henhold til fremlagt forslag. På bakgrunn av ønske fra 
adm.dir. om samordning med SKU-møter blir HAMU 
møtene i juni og november endret. 
 
Vedtak: Møteplan HAMU vedtas i henhold til fremlagt 
forslag. 
 

  

03/2015 
 

Årsrapport HAMU 2014 v/Atle Olstad 
Etter Arbeidsmiljølovens § 7-2(6) skal 
Arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport om virksomhet 
til virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes 
organisasjoner. Rapporten er laget i henhold til mal vedtatt 
i HAMU 07.11.2011. 
 
Vedtak: HAMU godkjenner årsrapporten for 2014 i henhold 
til saksfremlegg og vedlagte utkast. 
 

  

04/2015 
 

Evaluering av hovedferie og hovedprinsipper for 
sommerferie 2015 v/ Eli Årmot 
 
Saken trekkes. 
 

  

05/2015 
 

Interne revisjoner og eksterne tilsyn v/ Atle Olstad 
Oversikt over foreløpig revisjonsplan, eksterne tilsyn og 
planlagte revisjonskurs. 
 
Vedtak: HAMU tar saken til orientering. 
 

  

06/2015 
 

Arbeidstilsynet og rapporter v/Atle Olstad 
Revisjonen var en del av Arbeidstilsynets satsning i helse-
og sosialsektoren i perioden 2013 – 2014. Revisjonen ble 
gjennomført på avd. Balkstad, men var rettet mot hele 
foretaket. Endelig tilsynrapport konkluderte med  
ett pålegg: Biologisk helsefare – bruk av sikkerhetsmessige 
beskyttelsesmekanismer og  
to anmerkninger: 

- Vestre vikens bruk av bedriftshelsetjeneste og 

  



 
 
 

- Arbeidstidsordninger – vurdering av om disse er 
fullt forsvarlig 

 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs var svært 
fornøyd med det arbeidet HMS-avdelingen v/Anne Berit 
Benum har lagt ned i dette tilsynet. 
 
Vedtak: HAMU tar tilsynsrapporten til etterretning – 
avdelingen koordinerer arbeidet med utsvaring for lukking 
av pålegg innen fristen 27.02.15. 
 

07/2015 
 

Årlig gjennomgang av HMS v/Atle Olstad 
Oversikt over skjema for årlig gjennomgang av foretakets 
HMS-system ble gjennomført med viseadministrerende 
direktør, HMS-sjef, HMS-spesialrådgiver og foretakets 
hovedverneombud. 
 
Det mangler noe opplæring. Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
spør om oversikt over gjennomføring av HMS-opplæring 
blir tatt ut fra Læringsportalen. Det gjøres ikke, i følge HMS 
v/ Anne Berit Benum er det også utfordring med at ledere 
gjennomgår opplæring på dag 1 og 2, men venter med dag 
3. 
 
Vedtak: HAMU tar gjennomgangen til orientering. 
 

  

08/2015 
 

Avvik 3.tertial 2014 v/Atle Olstad 
Av de 488 hendelsene så nevnes hovedsakelig voldsskader, 
trusler og vold rettet mot ansatte og verneutstyr. Det er 
også registrert 18 yrkesskader, hvorav 4 er meldt til 
Arbeidstilsynet. 
 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs ser alvorlig på 
hendelsene. Hun mener også det er underrapportering på 
stikkskader. Det er viktig å være tydelig på viktigheten med 
å melde. 
 
Vedtak: HAMU tar oversikten til orientering. 
 

  

09/2015 Vernetjenesten v/ Atle Olstad 
Prosedyren for vernetjenestens arbeid er utarbeidet i 
samarbeid mellom vernetjenesten, HR og HMS-avdelingen. 
 
Hovedverneombudet ønsker at årshjul for vernetjenesten 
som ble godkjent i HAMU 08.desember 2014 skal 
vedlegges. 
 
Vedtak: HAMU tar prosedyren med tilhørende vedlegg til 
orientering. 
 

  

10/2015 IA-handlingsplan v/Eli Årmot   



 
 
 

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-
avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i 
arbeidslivet første gang i 2001, gjeldene avtale ble 
undertegnet av Vestre Viken i juni 2014 og gjelder frem 
tom 2018. IA-handlingsplan for Vestre Viken er en 
videreføring av tidligere handlingsplaner, men har fått en 
enklere form. IA-handlingplan skal sikre at Vestre Viken 
arbeider aktivt for å nå de overordnede målene i IA-avtalen 
(reduksjon i sykefraværet, hindre frafall og øke 
sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne og 
øke yrkesaktiviteten etter fylte 50 med 12 måneder), samt 
bidra til at arbeidsgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige 
ansatte skal samarbeide for å oppnå et godt og 
inkluderende arbeidsmiljø. 
 
IA-handlingsplan er drøftet med de tillitsvalgte den 
29.01.15. Det kom noen innspill, konklusjonen er at 
innspillene er omfattet av tiltak/aktiviteter som fremgår av 
IA-handlingsplan. 
 
Hovedverneombudet Anita Haugland Gomnæs ønsker å 
registrere og kartlegge årsaker til uføreavgang. 
 
Vedtak: HAMU slutter seg til det fremlagte forslaget. 
 

11/2015 Årsmelding Velferdsforeningen v/Fridtjov Myhre 
Velferdsforeningen i Vestre Viken er en medlemsbasert 
velferdsforening for ansatte i Vestre Viken, og tilbyr sine 
medlemmer en rekke velferdstilbud, bla feriesteder i inn-
og utland, kulturtilbud, aktivitetstilbud m.m. 
 
Nytt er at Båtforeningen blir inkludert i Velferdsforeningen. 
 
Det er ca 5000 medlemmer av Velferdsforeningen.  
Myhre opplyser at rutinene for innmelding ikke er gode 
nok. 
 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs sier det er 
gjort et godt arbeid av Myhre. 
 
Vedtak: HAMU tar Velferdsforeningens årsrapport til 
etterretning. 
 

  

12/2015 Rus og rusforebygging v/Eli Årmot 
 
Vestre Viken har i juni 2012 utarbeidet en prosedyre 
”rusforebyggende arbeid og avhengighetsproblematikk i 
VVHF”. Prosedyren er et omfattende dokument på til 
sammen 10 sider og en mer brukervennlig form vurderes. 
 
I 2015 anbefales det at rusforebyggende arbeid er et 

  



 
 
 

fokusområde slik at holdningsskapende arbeid, 
implementering av prosedyren og opplæring av ledere blir 
prioritert. 
 
Det opplyses om at i saker om rus blir BHT kontaktet. 
BHT v/ Roald Brekkhus påpeker viktigheten ved tydelige 
og klare rutiner og policy. 
 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs vektlegger 
viktigheten med å trygge ledere i dette arbeidet. 
 
Vedtak: HAMU slutter seg til forslaget om at 
holdningsskapende arbeid, implementering av prosedyren 
og opplæring av ledere er et fokusområde i 2015. 
 

13/2015 Årsrapport HR-avdelingen seksjon Arbeidsmiljø v/Eli 
Årmot 
Oversikt over HR-Arbeidsmiljø sine aktiviteter i 2014, 
ønske om mer fokus på IA. 
 
Hovedverneombud Anita Haugland Gomnæs er fornøyd 
med arbeidet seksjonen har gjort i 2014. 
 
Vedtak:HAMU tar seksjonens årsrapport til etterretning. 
 

  

 
 

Vedlegg: Årshjul Vernetjenesten til sak 09/2015   
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 5. februar 2015 

Tidspunkt: Kl 0915-1450 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn forfall  Varamedlem: Mette Vilhelmshaugen 
Irene Kronkvist forfall  Varamedlem: Karin Solfeldt 
Bernadette Kumar    
Peer Jacob Svenkerud   Til kl 1300 
Truls Velgaard    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe 
Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin 
Sande, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og 
konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
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Saker som ble behandlet: 
 
 
 

001-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
18. DESEMBER 2014  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 18. desember 2014 godkjennes. 
 
 
 

002-2015 FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2014 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2014 til etterretning. 
2. Styret ser positivt på at det innen 1. april vil bli utarbeidet en plan for 

helseforetaksgruppens videre arbeid med å redusere ventetid og unngå fristbrudd i 
2015. Styret understreker viktigheten av at målene som er gitt fra eier skal nås.  

 
 

003-2015 BUDSJETT 2015 – STATUS 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om status for budsjett 2015 til etterretning. 
 
 
 

004-2015 OPPDRAGSDOKUMENT 2015 FRA HELSE- OG 
OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA 
FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 7. JANUAR 2015 – 
OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2015 og protokoll 

fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 7. januar 2015 kl 13.00 til etterretning. 
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2. Styringsbudskapene følges opp gjennom å integreres i oppdrag og bestilling 2015 
som gjøres gjeldende for det enkelte helseforetak i foretaksmøter 12. februar 2015 
samt at tilsvarende avtale om oppdrag og bestilling 2015 inngås med de private 
ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst. 

 
3. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære 

rapporteringen og i årlig melding. 
 
 
 

005-2015 REGIONAL EPJ VED OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS, FASE 2 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner oppstart regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF, fase 2 
innenfor et budsjett estimert til 193 MNOK. 
 
 
 

006-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til 
orientering. 
 
 
 

007-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – AVHENDING AV 
JOSEFINES GATE 30, GNR. 214, BNR. 176 OG PILESTREDET 
77/79, GNR 216, BNR 126 I 0301 OSLO KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender til foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF Oslo 

universitetssykehus HFs anmodning om samtykke til salg av Josefines gate 30, gnr. 
214, bnr. 176 og Pilestredet 77/79, gnr. 216, bnr. 126 i 0301 Oslo kommune. 
 

2. Styret legger til grunn at Josefines gate 30 tilbys Oslo kommune til markedsverdi i 
samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dersom Oslo kommune ikke har 
behov for eiendommen, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne markedet. 
 
Styret legger tilsvarende til grunn for Pilestredet 77/79. 

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

driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
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4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 

 
5. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 

gjennomføres korrekt i henhold til avhendingsstrategien i Helse Sør-Øst, og bærer all 
risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

008-2015 ÅRSRAPPORT 2014 OG REVISJONSPLAN 2015-2016 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar Årsrapport 2014 om revisjonsutvalget og konsernrevisjonen sitt arbeid til 

etterretning. 
 
2. Styret godkjenner Revisjonsplan 2015 -2016. 
 
 
 

009-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer ang møte med Helse og omsorgsdepartementet 3. februar 
ang idefasearbeidet ved Oslo universitetssykehus. 

2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør , herunder en dialog om 
kommunikasjonsstrategi hvor det ble bedt om at administrerende direktør 
kommer tilbake til styret med en sak om dette. 

3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17. desember 2014 
4. Referat fra møte i brukerutvalget 16. og 17. desember 2014 

 
 
Temasaker  

 HR- Resultater fra gjennomført medarbeiderundersøkelse 2014  
v/HR-direktør Anne Biering. Temasaken ble utsatt til styreseminaret 13. februar. 

 
 
 
Møtet hevet kl. 14:35 
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Hamar, 5. februar 2015 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Sigrun E. Vågeng 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Anne Cathrine Frøstrup  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 
 

  

Irene Kronkvist  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Peer Jacob Svenkerud  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Svein Øverland  Tore Robertsen 
styresekretær 

 



 
 
 
Referat 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede: Britt Elin Eidsvoll; Jardar Hals; 
Narve H. Furnes; Eva Håheim 
Pedersen; Torkil Clemetsen; 
Kirsten Hørthe; Torkil Clementsen; 
Torill Krogsund; Anne Helene 
Lindseth; Anne-Lene Egeland 
Arnesen; Mette Walberg; Elisabeth 
Kaasa 
Sekretær: Elin Onsøyen  
Observatører: Hanne Juritzen; Tor-
Arne Engebretsen; Mette 
Myhrhaug 

Møtedato: 10. februar 
Tidspunkt: 8 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Halfdan Aass 

Referent: Elin Onsøyen Forfall: Hilde Skredtveit Moen; Anita 
Haugland Gomnæs; Nils Fr. Wisløff; 
Marit Lund Hamkoll; Per S. 
Bleikelia 

 
Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr.  Ansvar Frist 
01/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden   
02/2015 
 

Læring på tvers Klinikk for medisinsk diagnostikk 
Forbedringsprosjekt i KMD: 
”Diagnostisk utredning av det mannlige bryst”  
v/ Åse Tangerud radiolog. Presenterte et 
forbedringsprosjekt som har resultert i færre undersøkelser, 
tid spart og ressurser spart. 

TC  

03/2015 
 

Bruk av tavlemøter/pulsmøter på sengeposter 
Reumatologisk seksjon DS og Gyn/føde BS 

JH  

04/2015 
 

Interne revisjoner og eksterne tilsyn 
v/ rådgiver Tuva Elgaaen 
Eksterne tilsyn 
Totalt 6 tilsyn. 2 er lukket, de øvrige følges opp i henhold til 
plan. 
Konsernrevisjon 
For 2014 har temaet for revisjonen vært ”Revisjon av intern 
styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen”. 
Revisjonen gjennomført på Bærum Sykehus og Ringerike 
Sykehus, samt i ledelse og sentral stab. 
Resultatene fra konsernrevisjonen omhandler funn som er 
gjort ved begge sykehusene og på overordnet systemnivå. 
Konsernrevisjonen anbefaler tiltak dels ved sykehusene og 
dels overordnet/stab. Noen av anbefalingene krever tiltak på 
tvers av foretakene. 
Det ligger en forventning fra konsernrevisjonen om at 

  



 
 
 

svakhetene (funnene) som er gjort på de reviderte stedene 
også sikres at er ivaretatt i resten av foretaket.  
For å ivareta enkeltprosessene og ha oversikt over 
prioriterte områder for VV, er det nedsatt et arbeidsutvalg 
som skal bidra til lukking av funnene. Rapport 5/2014 er 
planlagt første gang i styremøtet i februar 2015. 
Funn og oppfølging av overordnede revisjoner 2014 
Det var planlagt 6 overordnede revisjoner i 2014. 2 er 
overført til 2015 og 1 er overført til 2016. 1 revisjon er 
utgått, men tema er delvis innlemmet i annen revisjon. 
Revisjonen på Internkontroll i VV og Avviksbehandling i VV 
er gjennomført i henhold til plan. Revisjon med tema 
”Internkontroll i VV” avventer verifisering i samråd med 
fagdirektør.  Revisjonen med tema ”Avviksbehandling i VV” 
er i hovedsak lukket på seksjonsnivå. 
 
Pasientombudet stilte spørsmål om hvordan pasientene som 
brukere var involvert i interne revisjoner. Det har vi ikke 
hatt tradisjon for, men VV bør se på hvordan vi kan involvere 
og trekke med brukerne i interne revisjoner.  

05/2015 
 

Status uønskede hendelser Vestre Viken 2014 (2012-
2014) v/Tor-Arne Engebretsen 
En jevn økning av antall registrerte hendelser i perioden 
2012 til 2014. Det er jobbet godt med å få til en god 
meldekultur og klinikkene fikk skryt for sin innsats. 
Det registreres en økning av legemiddelhendelser i alle 
klinikker, noe som kan skyldes meldekultur. Svært få av 
disse hendelsene ble kategorisert som alvorlige. 
Antall melde- og varslingspliktige hendelser er stabilt fra år 
til år.  

HAa  

06/2015 
 

Elektroniske brukerundersøkelser – oppsummering og 
status 2014 v/spesialrådgiver Per-Erik Holo 
Den elektroniske brukerundersøkelsen i VVHF viser ingen 
signifikante forskjeller mellom klinikkene*) i 2014. Den viser 
heller ingen signifikante endringer i score fra 2013 til 2014. 
Resultatene fra 2013 er relativt godt sammenfallende med 
PasOpp som ble gjennomført dette året, så en kan med 
relativt god sikkerhet fastslå hvor tilfredshetsnivået ligger. 
Unntak: Det er signifikant forskjell på Drammen – Kongsberg, men her skal 
en være klar over at foruten de statistiske feilmarginer, er resultatene på 
klinikkene Kongsberg og Ringerike i langt større grad enn Bærum – 
Drammen, påvirket av skjevhet i utvalget ut fra seksjonstilhørighet. 

HAa  

07/2015 Pasientforløp ”Hjem til hjem” 
v/ helsefagsjef Elisabeth Kaasa og rådgiver Vigdis Bache 
Semb. 
Presentasjon og planer og fremdrift i arbeidet med fire 
pasientforløp hjem-til-hjem som arrangeres som 
læringsnettverk i samarbeid med samhandlingssjef, 
Vestregionen og utvalgte pilotkommuner. Samling to i 
læringsnettverket er 10.4. Anders Grimsmo er 
foredragsholder og det ble åpnet for at klinikkdirektørene 
kunne være tilstede på hans foredrag. 

  



 
 
 

08/2015 
 

Sentralt kvalitetsutvalg Møteplan 2015 
v/ fagdirektør Halfdan Aass 
Ny møteplan ble presentert med forslag om tre møter i 
halvåret i 2015. Fagsjefer i klinikkene ønsker å fortsette med 
månedlige KKU’er i klinikkene. 

HAa  

 Møtereferater med mer 
Kommentar til referater: 
Jardar Hals kommenterte fra KKU på Bærum hvor det var 
ytret ønske om at MEWS skjema ble innarbeidet på kurvene. 
Slik det er nå blir det to ulike kurver og det er tungvint. 
Østfold har gjort en jobb på det og vi kan hente erfaringer fra 
dem. 
 
Protokoll Sentralt kvalitetsutvalg  
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV  
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV  (januar 
ettersendes pga av sykdom)  
 
Referat Brukerutvalget 081214 og 190115  

  
Referat Legemiddelkomiteen 28.11.14 
 
Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) 
KKU Drammen sykehus 11.12.15 og 22.01.15 
KKU Ringerike sykehus 29.01.15 
KKU Kongsberg sykehus 15.01.15 
KKU Bærum sykehus 27.11.14 og 11.12.15 
KKU Klinikk for medisinsk diagnostikk 22.01.15 
KKU Psykisk helse og rus 11.12.14 og 22.01.15 
KKU  Klinikk for Prehospitale tjenester 27.11.14 og 04.12.14 
 

  

    
 



HELSE • SØR-ØST • 
PROTOKOLL 

FRA 
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 12. febmar 2015 klokken 12:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i Clarion 
Hotel og Congress O slo Airport, Gardermoen. Foretaksmotet ble gjennomfart som felles mote 
for alle helseforetakene i Helse Sør-Ø st. 

Dagsorden: 
1. r oretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Oppdrag og bestilling 2015 
4. E ndringer i vedtektene 

Til stede var: 
Helse Sor-Ø st RHF, l 00 % eier av foretaket, representert ,-ed st.yrelcder Per Anders Oksum, som 
også ledet motet. 

I tillegg matte fra administrasjonen i Helse Sør-Ø st RHF: 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktor styre- og eieroppfølging T ore Robertsen, som også førte prot.okoilen 

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Ø st matte Liv Todnem. 

Fra styret i Vestre Viken H F møtte: 
Styrcleder T orbjørn Almlid 

estleder Ingeborg Sivertsen 
Styremedlem Hilde Kristin Arnesen 
St:yremecllem Harald Bergan 
Styremedlem John Egil Kvamsoe 
Styremedlem Hildur Horn Øien 

I tillegg motte fra administrasjonen i Vestre Viken HF 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll etter fullmakt fra administrerende direktor 
N ils Fredrik Wisløff 

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

Sign.: P. \..0 T.-'1. 
Protokoll fra foretaksmote i H F 12. februar 2015 Side 1 aY -l 
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Sak 1: Fore taksm øtet konstitueres 

Sryreleder Per .\ nders Oksum onsket, som o,·erste eiermyndighet og motelcder, ,·elkommen. 
l lan spurte om det ,·ar merknader til innkallingen. Det ,-ar ingen merknader til innkallingen. 

Styrcleder Torbjorn 1\ lmlid ble ,·algt ril a underskri,·e protokollen sammen med motcleder. 

ForetHk sm ø tet vedtok: 

lnllkal/i;z~e;; ,~odk.;el/1/eJ. ForetakJ;;;o!el er !oJJ/(~ .ra!!. 

Sak 2: Dagsorden 

Styrekdcr Per .\nders Oksum spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
, ·ar ingen merknader til dagsorden. 

Fore tak sm øtet vedtok: 

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2015 

Det ble gitt en kort orientering fra f fclsc Sor-Øsr IU-11: om innholdet i oppdrag og bestilling 
2015. 

l orienteringen ble det spesielt lagt \T kt pa de m·erordnede sryringssignalene om a etablere 
pasientenes helsetjeneste og det ,·iktige arbeidet med a bedre knliteten i helsetjenestene. 

l Iclse foretaket skal i 2015 prio ritere arbeidet med a redusere ,·entetider og f)eme fristbrudcl. 

Palagte oppgaver og st:yringskrm· skal gjennomfores innenfor de rammer og ressurser som blir 
stil t ti l radighet. 

Fore taksm øte t vedtok: 

Oppdrr{~ tz~ be.r!illing 2015 sJoreJ J!Jeldwdefor l /e.rlre l /ike11 l fF 

Sak 4: E ndringer i vedtektene 

l henhold til hclscforetakslm·en ·~ 12 l /ed!ek!Jendrit<ger skal endringer i ,·edtektene Yedtas m· 
foretaksmotet. Det fremgar ogsa a\· hclseforetakslm·en ~ 18 at fo rslag om a endre Yedtcktene skal 
gjengis i innkallingen til foretaksmotet. 

ForctHk s·m øtet vedtok: 

l Jcllli.IJJCII. tlledfor.rlag i innkal/i;z~w JJed!a.rfo{~wde mdri11ger i JJedteklenejor Ve.r/1~ l /iken f l F: 

E ndringer i § 7 Styret - førs te og andre ledd 

Sign.: P.\0 "L\ 

Pro10koU fra forcraksmore i f fF 12. februar 20 15 Side2aY + 
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'f 'ek.rte11 endre.rfr)ljof.ge opp pålegg til del regionale bel.rejoretaket om å redttJere antall Jlpr:medlemmer i 

tmdediggmde be!Jtjorr:tak. Dw !loc/i;endige Jit.rleringen i antall .r(pr:medlemmer IJt/ bli gieJI!Ion4ol1 ci/J .r!J;;r:tfor 

He/reS or-O .ri RI-JF i mole 12. man og !Jtl bli hekrejiel i elle~jo(~efl{/e JorelakJmo!er 13. mcm .flik al .fl_ylr:JJe 

.~kal ba del korrekte antall .r!J;r:medlemmerfra l 6. man 2015. 

§ 7 S (yre!, Jon!e o.,g andn ledd, endrc:.r.Ji'a 
«VeJI!r: [ /ikeJJ l fF lede.r til! el J(yre. S !Jrel .rka/IJa l O medlemmer: (} medlemmer oppm1me.~- C/1)_/orelakJmolel. 

Forc:!ak.rmo!el ;;e(~er leder og ne.rtledet: 

J tillegg Pelger de amalle -1- .rly;r:medlemmer med IJCII'Cti!Jetl!emme;: Med ttlgctng.rpm;kt i de pad!fodJold J'0/!1 da 

;;i/ gjelde, deltar .r!Jtr:medlemmer JOtll er !Jet/gt ci!J de an.1al!e ikke i bebcmd/i;(~ CIIJ .~-aker .rom gjelder arbeid.~giJ;er.1 

jorberede/1-e Ii/forband/inger med arbeidrlakere, cufJeidJkonjlikler, re!!JiviJ!er med arbeidJiaker01gani.ra.r_joner 

eller oppJ{~e!re ci/J !m?fjcliJ!ale~:" 

Tii'!Y § 7 S!Jt-e!Jrmte og andre ledd 
'~/e.rln [ /iken l-ff-' lede.r atJ el .r(y;-e. S !Jrr:l .rkal ba imt!il ålte medletJIJ7t.el: f111zlil_/em medlemmer oppne;me.r 

ci!J_/orr:lakJJJzo!el. Fore!ak.rmo/e! 11e/ger leder og ne.r!ledet: 

I li/legg Pe/ger de ctll.falle iwt!il !t-e J'(j'Jl?JJJedlemmer med ;;aramedlemmer. Med ll<gangxpmtkl i de par!-!fodJo!d 

JOJJI da ;;i!Jjjelde, deltar .~-!Jremedlemmer wm er /Ja/gl ci/J de ctllJalle ikke i bebandling CIIJ Jaker JOtll gjelder 

arbeid.~~~ilJenjorbende!Je tiljorhandli11ger med arueic!Jtaketr:, arbeidJko;~Jiikter, ;l?!!J!IJiJier med 

arbeid.rtakeror:ganiw.rjomr eller opp.r{ge!Je a/J lat?!fcw!a/e;:" 

Endringer i§ 11 Låneopptak 
Pamgrajen endre.rjor å gi hel.rejot-etaket anledning !il el inngcljinamielle leieatJ/aler eller Jt{rmzet-e godkjenning og 

;r:tningJ/i;!Jerfra 1-/ e!.~-e S or-O .ri RI-/ F. 

§ 11 Låneopptak endreJjia 
((Ve.~lt-e Viken L-fT' kan ikke oppta lanji'Ct a11dtr: mn He/.re Sor-0J! IU-/F TitJflllllelle lclneopptak .rkal 

godly'eJJne.r alJ .r(p-e! l J-!el.re Sor-OJ! RHF 

Ve.~lt-e Vi km LI 1--',gi.r anledni;~~ til c1 i11ngå lang.riklige leiea;;!aler med andre qj{e11tl{ge ;;itk.rombeler i 

!ilkt?JIIIiJ~g til xam!Jandlit~.r!lltak. Inngåe!Je Cl/l .dike leiecw!aler er om/alle! cm de til en!J!Jer lid gjeldende 

rr:tni;~.~-!i;ver ogjit!lmakte;: " 

Til '!Y§ 11 Låneopptak 
"VeJ!re Viken LI F kan ikke oppta lån _fin andt-e enn t---fe!.~·e Sor-O.rt RHF E'!Jenlllelle ltl!leopptak Jkal 

godlye111m ci!J .r!Jir:l i l feire Sor-ØJ! RHF. 

VeJlfl? Viken /-Il ',gi.r anledni;~ til å i11ngå jinamielle leiea;;!aler i l råd med den !il en!JJJer tid lJ'eldende 

Finan.ulntlf{gi jcu/.w/1 m; .r!J'Il?l_/or /leire Jo r-O .ri R Ill ·~ Finamielle leiea;;!aler .rkal godkjenneJ aJ; L-Te/re S or

O .ri Rl-1 F, ~Finamielle leiecm!aler med konlmkl.werdi l 00 milliomr kroner eller mer må i tillegg god~;enm.r 

m;_/ontakJmoleljor /leire .lor-OJ! R!-TF." 

Sign.: T :\ 

Protokoll fra foretaksmote t I [F 12. februar 20 15 Side ,} av .f 



HELSE • SØR-ØST 
• 

:\Iotet ble he,·et klokken 12:30. 

Gardermoen, 12. februar 2015. 

0_\.~.~~-~ 
stneleder Per .\ndcrs Oksum 

ct~ D~ 
Sign.: P.\0 T\ 

Protokoll fra foreraksmo re i l !F 1 ~ . fcbmar 2015 Siuci a \· -+ 
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Vedtekter 
for 

Vestre Viken HF 
 

(Vedtatt i stiftelsesmøte 30. mars 2009, sist endret i foretaksmøte 12. februar 2015.) 

 
§ 1 Navn 

Helseforetakets navn er Vestre Viken HF. 
 

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

§ 3 Hovedkontor 
Vestre Viken HF har sitt hovedkontor i Drammen kommune. 
 

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

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

 helsefremmende og forebyggende arbeid 

 helsemessig og sosial beredskap 

 rehabilitering og habilitering 

 somatisk helsetjeneste 
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 psykisk helsevern 

 tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere 

 laboratorie- og radiologiske tjenester 

 syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste 

 andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål 
 
Hovedoppgavene som Vestre Viken HF skal legge til rette for, er å planlegge, organisere og 
fremme: 
 

 pasientbehandling 

 utdanning av helsepersonell 

 forskning 

 opplæring av pasienter og pårørende 

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

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

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

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

§ 8a Ledernes ansettelsesvilkår 
Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal 
tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i 
allmennaksjelovens § 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som 
avholdes i Vestre Viken HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til 
allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.  
 

§ 9 Opphevet 13. februar 2014. 
 

§ 10 Salg av foretakets faste eiendommer 
Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Vestre Viken 
HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven § 31, jf. § 10. 
 
Styret kan likevel beslutte avhending av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 
10 millioner kroner. 
 

§ 11 Låneopptak 
Vestre Viken HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Sør-Øst RHF. Eventuelle 
låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. 
 
Vestre Viken HF gis anledning til å inngå finansielle leieavtaler i tråd med den til enhver tid 
gjeldende Finansstrategi fastsatt av styret for Helse Sør-Øst RHF. Finansielle leieavtaler skal 
godkjennes av Helse Sør-Øst RHF, Finansielle leieavtaler med kontraktsverdi 100 millioner 
kroner eller mer må i tillegg godkjennes av foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF. 
 

§ 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter 
Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og 
interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses 
tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 
 
Vestre Viken HF skal videreføre de plikter virksomheter som ble innlemmet i Vestre Viken 
HF hadde ovenfor universiteter og høyskoler på etableringstidspunktet for Vestre Viken 
HF. Dette omfatter også alle rettigheter som universiteter og høyskoler har til å bruke 
foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, herunder rettigheter som 
fremgår av avtaler samt vilkår for bevilgninger og lignende. 
 

§ 13 Medvirkning fra pasienter og pårørende 
Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant 
annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. 
 
Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som 
innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet 
med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges 
ved meldingen til Helse Sør-Øst RHF, jf. vedtektenes § 14. Styret må også påse at samiske 
organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i 
helseregionen blir hørt. 
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§ 14 Melding til Helse Sør-Øst RHF 
Styret skal hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets 
plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående år. 
 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Sør-Øst 
RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Sør-Øst RHFs 
plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års 
statsbudsjett. 
 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, 
med forslag til finansiering. 
 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk 
kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til 
Vestre Viken HFs plandokument. 
 

§ 15 Arbeidsgivertilknytning 
Vestre Viken HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. 
 

§ 16 Kontaktmøter med kommuner o.a. 
Vestre Viken HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt 
område to ganger per år. Tilsvarende møter bør også holdes med øvrige relevante 
interessenter i foretakets område. 
 

§ 17 Endring av vedtektene 
Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Vestre Viken HF, jf. 
helseforetaksloven § 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom 
dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. 
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Styrets arbeid –– vår 2015 
Måned Februar Mars April Juni 
Dato  
og tid 

23 
kl.12.00 -17.00 

23 
kl.12.00 -17.00 

27 
kl.12.00 -17.00 

15. juni 
kl.12.00 -17.00 

Sted Wergelandsgt 10 
Drammen  

Bærum DPS, 
Dr. Høsts vei 

Lier  Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
Drammen sykehus 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. Investeringer 2015 - 

justering 
3. Oppdrag og bestilling 2015 
4. Årlig melding 2014 
5. Revisjonsrapport nr 5 

2014 fra 
konsernrevisjonen HSØ 
Orienteringssaker 

6. Oversikt over eksterne 
tilsyn 2014 

7. Vedlikeholdsprogram 
Drammen sykehus – 
ekstern gjennomgang 

8. Helgerud boligstiftelse 
9. Referater med mer 

Tema 
Forskning 
 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og årsregnskap 

2014 
Status vedtak i styret 2014 – 
inngår i årsberetning 

2. Virksomhetsrapportering 
3. HR-strategi – årlig 

tilbakemelding ( 2014)  
Orienteringssaker 

4. Pakkeforløp kreft 
5. Referater mm 

Tema 
Klinikk for intern service 
(eiendomsstrategi) 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2016-2019 
3. Idéfase Bærum, Ringerike og 

Kongsberg 
4. Salg av eiendommer? Helgerud, 

Lerberg, boliger Kongsberg 
 
 
 
 
Orienteringssaker 
Referater mm 

Tema 
Prehospitale tjenester/AMK 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. tertial 2015 inkl. oversikt HMS, 

eksterne tilsyn 
3. Møteplan styret 2016 
4. Ledelsens gjennomgang 
 
 
Orienteringssaker 
Budsjettprosess 2016 
VV pensjonskasse – årsregnskap og 
beretning 
Referater med mer 
 
 

Merk 12. og 13. februar – 
foretaksmøte + fellessamling 
alle styrer i HSØ 
Status i konseptfasen NVVS - 
skisseprosjekt 
Omvisning Drammen sykehus 

Nytt styre – 16. mars 
Opplæring – styreportal – bruk av 
Ipad i styremøter 
ØLP status 
Status i konseptfasen NVVS 
Revisor til stede /årsberetning 

Status i konseptfasen NVVS 
Lønnsoppgjør 
 

Status i konseptfasen NVVS 
Delfunksjonsprogram NVVS avsluttet 
april 
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Styrets arbeid – høst 2015 
Måned September Oktober November Desember  
Dato  
og tid 

21 
kl.12.00 -17.00 

26 
kl.12.00 -17.00 

23 
kl.12.00 -17.00 

21 
kl.12.00 -17.00 

Sted Kongsberg  Wergelandsgt 10 
Drammen 

Ringerike  Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
 
Beslutningssaker 
1. tertial 2015 
2. Strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet – årlig 
melding om samlet 
måloppnåelse 

Orienteringssaker 
3. PasOpp 2014 
4. Status handlingsplan 

konsernrapport nr 5 2014 
         
Referater mm 

Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
 
Orienteringssaker 
2. Referater mm 

Tema 
 
Beslutningssaker 
Virksomhetsrapportering 
 
Orienteringssaker 
Referater mm 

Tema 
 
Beslutningssaker 
Virksomhetsrapportering 
Budsjett og mål 2016 
Konseptrapport NVVS 
Oppnevning av nye representanter til  
Brukerutvalget 2016 
Orienteringssaker 
Medarbeiderundersøkelsen 2015 
Referater mm 

Merk Status i konseptfasen NVVS 
24. september dialogmøte med 
kommunene 

Status i konseptfasen NVVS 
Reguleringsplan NVVS– KU /ferdig 
september for offentlig ettersyn vår 
2016 

Status i konseptfasen NVVS 
Skisseprosjekt NVVS avsluttet 
oktober 

Status i konseptfasen NVVS 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 
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