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Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   23. mars 
Møtetid:   kl. 10.00 – 17.00 
Møtested:  Dr. Høstv 35-39, Bærum (DPS- Bærum) 

   
 
PROGRAM 
 
Kl. 10.00 – 11.30 Opplæring for styremedlemmene: Bruk av styreportal for 

styredokumenter 
Kl. 11.30 – 12.00 Lunsj 
Kl. 12.00 – 12.30 Lukket møte (viser til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 

og 13.3, forvaltningsloven § 13.c)Ervervsprosess for tomt til nytt 
sykehus.  

Kl. 12.30 – 13.00 Tema: Samhandlingsteam Bærum distriktspsykiatriske senter og 
Bærum kommune. 

Kl. 13.00 – 13.40  Tema: Forskning i Vestre Viken. 
Pause 
Kl. 14.00 – 17.00 Behandling av styresaker  
   Tema: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 

   
Under behandling av sak 12, Årsrapport 2014 – styrets 
årsberetning og årsregnskap, vil revisor være til stede. 

 
 
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. mars 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 02. 2015 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 23. mars 
 

011/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. februar 2015  
 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 23. februar 2015 

 
 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
12/2015 Årsrapport 2014 – styrets årsberetning og årsregnskap 

Vedlegg 
 
1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2014 
2. Status for styresaker 2014 
 

13/2015 Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2015 
 
Vedlegg 
1. Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr 28. februar 2015 

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
14/2015  Miljøsertifisering av Vestre Viken HF 

Vedlegg 
1. Miljømål og miljøpolitikk 

 
15/2015 Orienteringer 

 
Vedlegg 
1. Foreløpig styreprotokoll Helse Sør-Øst 12. mars 2015 
2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. mars 2015  
3. Valgresultat for valg av ansattes representanter til styret for Vestre Viken HF 

2015 – 2017  
4. Brukerutvalget referat 16. mars 2015  
5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. mars 2015 
6. Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel 
 

 
ANDRE ORIENTERINGER 

 Administrerende direktørs orienteringer  
Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken 
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TEMA 

 Økonomisk langtidsplan 2016-2019  
EVENTUELT 

 

• •• • VESTRE VIKEN • 



 

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 23. februar 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  11/2015 23. 03. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra styremøte 23. februar 2015 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøte  23. februar godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. mars 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 16. mars 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  

 
  



 
 
 

1 
 

 
 

 Dato: 23. februar 2014 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal 

 
Dato: 23. februar 2015 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 17.10 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Øystein Dolva  Styremedlem 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Trine Magnus  Styremedlem 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
Hilde Arnesen  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Harald Bårdseth   Varamedlem  
Forfall:  
Brit Helen Walbækken Bøhler  Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth 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 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Britt Elin Eidsvoll  
  
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Protokollfører: Elin Onsøyen 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 01/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. desember 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 15. desember 2014 godkjennes.  
 
Tema: Drammen sykehus 
 
Klinikkdirektør Britt Elin Eidsvoll orienterte om Drammen sykehus. 
Styret ble vist rundt på den nye operasjonsavdelingen, kirurgisk poliklinikk og 
akuttmottaket. 
 
Arbeid med nytt  Vestre Viken sykehus - status 
Administrerende direktør orienterte om arbeidet med tomteerverv og behandlingen av 
planprogrammet i Drammen og Lier kommuner. 
 
Arkitektene Helle Basse Lund og Kjell Rasmussen orienterte om arbeidet med 
skisseprosjektet. 
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 02/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2015 
 
Fagdirektør Halfdan Aas orienterte om status for fristbrudd og ventetider ved utgangen av 
januar. Videre orienterte fagdirektør om pakkeforløp kreft pr nå jfr nytt regelverk fra 1. 
januar 2015.  
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om virksomhetsrapporten pr 31. januar 
og økonomisk resultat 2014. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering. 

2. Styret er ikke tilfreds med at arbeidet med reduksjon av ventetider har gått 
langsommere enn planlagt. Styret ber administrerende direktør forsterke dette 
arbeidet i 2015 innenfor de vedtatte økonomiske rammer.   
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Sak 03/2015 Investeringer 2015 -justeringer  
 
Styrets enstemmige 
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 9,3 MNOK 

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

tilstrekkelige fullmakter ikke foreligger.  
 
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: 
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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.  

 
Sak 04/2015 Årlig melding 2014 
 
Administrerende direktør orienterte kort om forholdet mellom dokumentene 
årlig melding og årsberetning/regnskap. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2014. 
 
Sak 05/2014 Oppdrag og bestilling 2015 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

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

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

 
 
Sak 06/2015 Konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll 
som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken – Konsernrevisjonens 
rapport 5/2014 
 
Revisjonsdirektør Tone Marie Kolbeinsen orienterte om konsernrevisjonens arbeid med 
denne saken. Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om hvordan Vestre Viken planlegger 
gjennomføring av tiltak for å lukke avvik. 
 
Styrets enstemmige 
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. 
 
 
Sak 07/2015 Ekstern vurdering av gjenstående vedlikeholds-
investeringer ved Drammen sykehus 
 
Administrerende direktør orienterte kort om den eiendomsfaglige gjennomgangen.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Sak 08/2015 Helgerud Boligstiftelse 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 09/2015 Eksterne tilsyn – status pr 3. tertial 2014 
 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll orienterte kort om Arbeidstilsynets 
tilsyn i Vestre Viken, og hva som vil gjøres for å lukke avvik innen sommeren 2015. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
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Sak 10/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Andre orienteringer 
 
Administrerende direktør orienterte om  
  

• Nærpolitireformen og operasjonssentraler 
• Møte med venneforeningene 27. januar 

 
 
 
 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen  Trine Magnus    Øystein Dolva 
 
 
Hildur Horn Øien  Geir Kåre Strømmen   Harald Bergan 
 
 
Hilde Arnesen  John Egil Kvamsøe    Harald Bårdseth 
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Saksfremlegg 
 
 
Årsrapport 2014 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 12/2015 23.03.15 
 
Vedlegg: 
 

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2014 
2. Status for styresaker 2014 

 
 
Ingress 
Styret for Vestre Viken HF ble orientert om det foreløpige resultat for 2014 i styremøte 27. 
februar 2015. I denne saken legges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 
2014 fram. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og 
kontantstrømoppstilling, legges fram for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som 
resultat for 2013 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på kr 
928 MNOK. Det regnskapsmessige resultatet inkluderer en planendring på pensjon som gir en 
positiv effekt på 761 MNOK. Det underliggende driftsresultatet korrigert for planendringen er 
på  167 MNOK. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

• Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlaget årsrapport for 2014, 
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, 
kontantstrømoppstilling og note opplysninger vedtas.  

• Styret foreslår at resultatet for 2014, et overskudd på 928 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 928 MNOK  

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

 
 
 
 

Sted, 23. mars 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

Dato: 13. mars  2013 
Saksbehandler: Monica Haugen 
Direkte telefon: 48039021 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
Styret ble orientert om det foreløpige resultatet for 2014 i møte 27. februar 2015. Det endelige 
årsregnskap og styrets årsberetning legges nå fram til behandling – vedlegg 1. 
Status for styresakene behandlet i 2014 ligger som vedlegg 2. 
 
Styret skal behandle årsregnskap og styrets årsberetning før endelig behandling skjer i 
foretaksmøte. Deretter oversendes årsregnskap og årsberetning til det nasjonale 
regnskapsregisteret i Brønnøysund.  
 
Det vises til årsberetning og årsregnskap for en oppsummering av året og ytterligere 
spesifikasjon og forklaring til regnskapet. 
 
Etter siste rapportering til styret i februar er resultatet justert noe og vi har en forbedring på ca 
21 MNOK. Endringen knytter seg i hovedsak til endringer knyttet til pensjonskostnad og DRG.   
Resultatet viser for øvrig å samsvare relativt godt med siste prognose som ble gitt på 160 MNOK.  
 
Konklusjon 
Det økonomiske styringsmålet fra Helse Sør-Øst RHF var for 2014 på 120 MNOK. Endelig 
resultat for 2014 er et overskudd fra driften på 167 MNOK.  
 
Det regnskapsmessige resultatet for 2014 viser et overskudd på 928 MNOK. 
 
Resultatet viser en styring i tråd med styrets budsjettvedtak i desember 2013 og 
administrerende direktørs løpende rapportering i løpet av 2014.  
Administrerende direktør legger resultatet fram for styret med en anbefaling om at det tilrås 
fastsatt som det endelige resultatet i foretaksmøte. Det legges også fram forslag til hvorledes 
overskuddet foreslås ført. Etter behandling i foretaksmøte skal saken følges opp med innsending 
til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagt årsregnskap 
og styrets årsberetning for 2014. 
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Vestre Viken er en av Norges største helseforetak. Foretaket 

leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til ca. 477 000 

mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med 

primærhelsetjenesten i kommunene.

Vestre Viken har rundt 9 300 ansatte og ledes av 

administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff.

Vestre Viken HF i Norge 

Sykehusområdet
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-

  Bærum sykehus

  Drammen sykehus

  Kongsberg sykehus

  Ringerike sykehus

  
  Blakstad sykehus

  Lier sykehus

Vestre Viken HF er heleid datterselskap av det regionale 

helseforetaket Helse Sør-Øst RHF og har stiftelsesdato 

30. mars 2009.  

 

Vestre Viken HF er en fusjonert virksomhet av de tidligere 

helseforetakene Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og 

Bærum, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus (tidligere 

en del av Blefjell Sykehus). Fusjonen trådte i kraft 1. juli 2009. 

Regnskapsmessig ble fusjonen gjennomført 1. januar 2009.

Vestre Viken HF er et helseforetak som tilbyr behandling innen 

de fleste spesialiteter og grenspesialiteter innen somatikk og 

psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling. Foretaket 

er pr 31. desember 2014 organisert i åtte klinikker og en sentral 

stab. 

Helseforetakets hovedkontor er lokalisert i Drammen. 

Somatisk virksomhet driftes hovedsakelig fra enhetene som 

er lokalisert i Drammen, Sandvika, Hønefoss, Kongsberg og 

Ål. Psykisk helse og rus er lokalisert på 28 steder i Buskerud 

og Asker og Bærum. Sykehusdelen av psykisk helse og rus er 

lokalisert i Lier og på Blakstad.

Helseforetaket hadde 9 305 ansatte som samlet utførte 6 892 

årsverk i 2014. Antall ansatte omfatter alle med arbeidsavtale 

og inkluderer dermed også medarbeidere i ulønnet permisjon 

samt vikarer og timebetalte med en gyldig arbeidsavtale.

Vestre Viken HF

Sykehusområdet



Styrets 
årsberetning
Styret og styrets arbeid i 2014
2014 har vært et godt arbeidsår for styret. 

Økonomien har fortsatt å utvikle seg positivt. 

I 2013 hadde Vestre Viken et overskudd i driften  

på 71 millioner kr. I 2014 er overskuddet på 167  

millioner kr. Økonomik overskudd er en forutsetning 

for å kunne investere i årene framover. Utviklingen 

skal dreies fra drift til kapital. 

Vestre Viken har økt aktiviteten, flere pasienter 

behandles, og det er en kontrollert vekst i antall 

årsverk.

Styret har i 2014 vedtatt idéfasen og mandat for 

konseptfasen for Nytt Vestre Viken sykehus og 

prosjektmandater for oppgradering og videre-

utvikling av Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus.

Nytt bygg for akuttpsykiatri / Asker DPS skal bygges 

på Blakstad, og DPS Drammen planlegges i nytt 

bygg og skal lokaliseres på tomten for det nye 

sykehuset. Planlagt flytting av pasienter fra Lier til 

Blakstad er igangsatt og vil fortsette i 2015.
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Styret har vektlagt pasientsikkerhet og kvalitet i 2014.  

Styret vedtok «Strategier for kvalitet og pasient-

sikkerhet i Vestre Viken 2014–2016.» 

Økt tilgjengelighet på spesialist-helsetjenester var 

eget tema i styrets novembermøte. Utviklingen 

på fristbrudd og ventetider rapporteres i hvert 

styremøte, og styret har uttrykt utålmodighet på at 

målbildet om 65 dagers gjennomsnittlig ventetid 

ennå ikke er nådd ved utgangen av 2014. Arbeidet 

med å redusere ventetiden vil bli meget sentralt for 

styrets arbeid i 2015.

HR-strategi for Vestre Viken ble vedtatt i januar. 

Styret vil ha en årlig tilbakemelding om gjennom-

føring av handlingsplaner og tiltak.  

Styret har hatt 10 styremøter i 2014. 

73 saker er behandlet. 

Det er gitt orienteringer. Mange av disse har inkludert 

omvisninger, fra Klinikk for intern service, Klinikk 

for medisinsk diagnostikk, Klinikk Bærum sykehus, 

Hallingdal sjukestuggu (Ål), Klinikk Kongsberg 

sykehus, Kongsberg DPS, Klinikk for psykisk helse og 

rus (DPS Asker/Blakstad), Klinikk Ringerike sykehus og 

Ringerike DPS.

I tillegg har «IKT-teknologi og eHelse», «status 

i samhandling med kommunene», «økonomisk 

langtidsplan» og «budsjett 2015» vært behandlet 

som temaer.

I mars var det seminar om idéfasen for Nytt Vestre 

Viken sykehus og samfunnsanalysen som ble 

utarbeidet som en del av idéfasen.  

Styret gjennomførte i desember 2014 en evaluering 

av sitt eget arbeid.

Statusoversikt for behandlede styresaker i 2014 ligger 

som eget vedlegg til årsberetningen.
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Styringsmålet for Vestre Viken HF i 2014 var 

å drifte med et overskudd på 120 MNOK. 

Oppnådd regnskapsmessig resultat ble 

et overskudd på 928 MNOK, hvilket gir et 

driftsresultat på 167 MNOK. 

Totale driftsinntekter beløper seg til 7 376 

MNOK, mens totale driftskostnader utgjorde  

6 426 MNOK, netto finans 22 MNOK.

For ytterligere spesifikasjoner og forklaringer 

til årsregnskapet henvises det til årsregn-

skapets noter.

Den økonomiske situasjonen for Vestre Viken 

HF har i 2014, som tidligere år, vært krevende 

men samtidig med en veldig positiv utvikling.

Det ble tidlig på året varslet at 2014 ville gi 

overskudd med et prognostisert resultat på

140 MNOK. Prognostiseringen har vist seg 

å gi et godt bilde av den økonomiske situa-

sjonen i foretaket da oppnådd resultat ble 

167 MNOK. Den økonomiske utviklingen i 

foretaket har vært fulgt nøye gjennom året.

Forslag til føring av årets resultat 

Årsresultatet for 2014 for Vestre Viken HF 

viser et overskudd på 928 MNOK. Styret 

foreslår at årets resultat disponeres som 

følgende:

Overføring til annen egenkapital: 928 MNOK.

Foretakets innskutte egenkapital er på  

3 511 MNOK. Den totale egenkapital utgjør 

3 007 MNOK som følge av at akkumulert 

underskudd føres opp som annen egenkapital 

i balansen. 

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle 

aktiviteter i foretaket var på 281 MNOK. 

Samlet sett har vi fått tilført en negativ 

endring i likviditet med ca. 3 MNOK. 

De samlede investeringene i foretaket 

var på 348 MNOK. 

Foretakets likviditetsbeholdning var på 

188 MNOK pr. 31. desember 2014.

Økonomiske resultater
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Aktivitet og pasientbehandling
I 2014 har Vestre Viken HF hatt 64 830 somatiske 

døgnopphold og 3 893 opphold i psykisk helse og 

rus. I tillegg totalt 527 626 polikliniske konsultasjoner 

innen somatikk og psykisk helse-vern/rus- og 

avhengighetsbehandling. 

Somatisk aktivitet mottar innsatsstyrt finansiering 

målt i DRG-poeng. (DRG = diagnoserelaterte grupper  

som summert gir uttrykk for de diagnoser som er behandlet). 

Samlet utgjorde den innsatsstyrte finansieringen 97 377 

DRG-poeng. Dette er omlag 5 % høyere enn budsjett.

Foretakets mål er at aktivitetsøkning hovedsakelig skal 

skje innen dagbehandling og poliklinisk behandling. 

De siste årenes satsning på å øke dagbehandlinger 

og polikliniske behandlinger og stabilisere antall 

innleggelser er videreført også i 2014 – både innen 

somatikk og psykiatri.

Antall dagopphold og dagkirurgiske behandlinger 

utgjorde i løpet av 2014: 29 319.

Vestre Viken hadde som mål å oppnå 
et overskudd på 120 millioner kr i 2014.
Resultatet ble et overskudd på 167 millioner.
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Finansiell risiko
Vestre Viken HF er knyttet opp til Helse Sør-Øst 

RHFs konsernkontosystem. Foretaket får månedlige 

overføringer fra Helse Sør-Øst RHF til daglig 

drift og investeringer. Hovedrisiko er knyttet til 

tilstrekkelig evne til å gjennomføre investeringer 

i driftskritisk utstyr. Utover dette foreligger det 

ingen finansiell risiko i selskapet, da foretaket etter 

helseforetaksloven § 5 ikke kan slås konkurs.

Forutsetninger for fortsatt drift

Helseforetaket følger regnskapsloven og lov om 

helseforetak. I henhold til § 7 hefter eier ubegrenset 

for helseforetaket. Styret forutsetter at Vestre Viken 

HF gjennom de tilførte verdier sikres en forsvarlig 

egenkapital, og ut i fra dette er også forutsetningen 

om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av 

regnskapet for 2014. Vi viser til nærmere omtale i 

prinsippnote til regnskapet. 

Medarbeiderundersøkelsen 

HR-strategi
Det ble i 2014 utarbeidet en HR-strategi for Vestre 

Viken HF. Det ble da lagt opp til en bred og 

involverende prosess for å få frem strategien. 

HR-strategien understøtter målene i Vestre Viken HF 

sitt strategidokument mot 2025, og er ment å vise 

retning for Vestre Viken HF sitt HR-arbeid i periode 

2014–2018. Strategien er beskrevet gjennom de fire 

fokusområdene: Ledelse, Beholde og rekruttere, 

Kompetanseutvikling og Kultur med tilhørende 

målsettinger. Det skal utarbeides årlig rullerende 

handlingsplan med tiltak for hver målsetting.

Lederopplæring arbeidsgiverpolitikk

Det ble gjennomført 4 kurs a 3 dager i arbeids-

giverpolitikk i løpet av 2014. Ca. 120 ledere har 

så langt deltatt. Det er planlagt ytterligere 2 

kurs i løpet av 2015. I tillegg er det gjennomført 

temaopplæring i ferieplanlegging i forbindelse med 

nye bestemmelser i Ferieloven samt deltidsansattes 

rett til økt stillingsstørrelse som følge av endring i 

Arbeidsmiljøloven.

Antall svar Resultat i år Resultat i fjor Referanse

Mål 4792 69 68 68

Forbedringer 4769 70 69 69

Faglig utvikling 4729 64 64 65

Kvalitet 4758 76 76 76

Trygghet 4745 78 78 78

Respekt 4717 76 76 75

Motivasjon 4743 78 77 77

Arbeidsglede 4737 79 78 77

Tilhørighet 4731 77 76 75

Medvirkning 4720 60 60 60

Rolleklarhet 4722 89 88 88

Sosialt samspill 4724 80 80 80

Konflikter 4716 76 75 75

Arbeidsbelastning 4718 63 63 63

Egenkontroll 4715 43 44 46

Rollekonflikt 4707 70 70 70

Opplevd lederadferd 4706 76 75 76

Pasientsikkerhetskultur 4425 84 — 82
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Arbeidsmiljø 
Vestre Viken HF skal ha en arbeidskultur som er 

preget av et utviklingsorientert, godt og helse-

fremmende arbeidsmiljø med motiverte og 

engasjerte medarbeidere. 

Vi vil at våre medarbeidere skal oppleve trivsel, 

arbeidsglede, læring på arbeidsplassen, utviklings-

muligheter og involvering.  Alle medarbeidere skal 

være kjent med hvilke krav og forventninger som 

stilles til dem herunder den enkeltes medansvar  

for å bidra til et godt felles arbeidsmiljø.

Lederne har det overordnede og helhetlige ansvaret 

for å drifte egen enhet og for å sørge for at de 

mål som er satt nås innenfor gitte tidsfrister og 

økonomiske rammer.  

Ledelse av komplekse kompetansevirksomheter 

stiller store krav til oversikt, fagkunnskap og 

ledelsesmessige ferdigheter inkludert utvikling 

av et godt arbeidsmiljø.

Medarbeiderundersøkelsen 
Som et ledd i det systematiske arbeidet med å 

videreutvikle arbeidsmiljøet besvarer den enkelte 

medarbeider en årlig medarbeiderundersøkelse  

som ble gjennomført i september/oktober 2014. 

Svarprosenten endte på 75 %, som var et litt svakere 

resultat enn i 2013 da det var 77 %, men en liten 

forbedring i forhold til 2012 da svarprosenten var 

73 %. Engasjementet og motivasjonen i forhold 

til undersøkelsen må holdes vedlike og tiltakene 

i handlingsplanene må følges opp slik at alle ser 

resultater. 

Mange ledere ser viktigheten av å følge opp 

resultatene og de tiltak som seksjonen setter i 

handlingsplanen, og vi må sikre at nye ledere får 

nødvendig kompetanse til å følge opp.

Rapporter med resultater fra undersøkelsen ble 

sendt ut til den enkelte leder i slutten av oktober. 

Alle medarbeidere har krav på å få presentert 

resultatene og alle ansatte skal aktivt delta i arbeidet 

med å finne forbedrings- og bevaringsområder innen-

for arbeidsmiljø, samt tiltak i handlingsplan for å nå 

målene.

I rapporten for Vestre Viken, på totalnivå, er det 

en liten økning i skår innenfor de aller fleste 

spørsmålene sammenlignet med i fjor, og kun et av 

delområdene – egenkontroll – viser en svak nedgang.  

Spesielt gledelig er det å se at de tre delområdene 

motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet øker i forhold 

til i fjor og ligger over referanseverdien til HSØ.

Ingen av økningene i skår på Vestre Viken-nivå er 

imidlertid beregnet til å ha en signifikant forbedring, 

men så lenge flere av områdene skårer høyere er det 

grunn til å anta at en stor andel av medarbeiderne 

opplever å ha det i gjennomsnitt bedre på jobb. 

Variasjonene blir mer synlige på nivå 4 der det 

praktiske forbedringsarbeidet foregår.  

Under oppsummeres hovedresultatene på tema-

områdene i undersøkelsen, sammenlignet med 

resultater i 2013 samt norm for Helse Sør-Øst. 

Resultatene oppgis langs en skala fra 0 til 100, der 0 

er minst ønskelig/mest belastende og 100 er mest 

ønskelig/minst belastende.

Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er godt i gang. 
Handlingsplaner for den enkelte seksjon og avdeling skal være etablert innen 1. mars 2015.
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Samarbeid og medbestemmelse

Foretakets holdninger til samarbeid og med-

bestemmelse, både i forhold til fagforeningene 

og vernetjenesten i Vestre Viken HF blir tatt 

opp i introduksjonskursene for nyansatte og i 

lederopplæring.

De etablerte samarbeidsarenaene mellom ledelsen 

og tillitsvalgte og verneombud på foretaks- og 

klinikknivå er videreført i 2014.

De 12 prinsippene for medvirkning i omstilling 

som er utarbeidet av Helse Sør-Øst og foretakets 

verdier; kvalitet, trygghet og respekt danner deler av 

grunnlaget for samarbeid med fagforeningene og 

vernetjenesten i Vestre Viken HF.

Fagforeningene 
En vesentlig del av grunnlaget for samarbeid og 

medbestemmelse med organisasjonene i Vestre 

Viken HF er den lokale Samarbeidsavtalen og 

Hovedavtalen. 

I 2014 har det vært frikjøpt 19,7 årsverk for 

tillitsvalgte på foretaks- og klinikknivå for de 11 

fagforeningene som har flest medlemmer i Vestre 

Viken HF.

Vernetjenesten 
Tilsvarende er samarbeidsavtale med Vernetjenesten 

i Vestre Viken HF en vesentlig del av grunnlag for 

samarbeid med denne. I 2014 har det vært frikjøpt 

5 årsverk for vernetjenesten fordelt på foretaks- og 

klinikknivå i foretaket.

Brukerutvalget 
Grunnlaget for samarbeid med Brukerutvalget er 

de 12 prinsippene for medvirkning som er vedtatt i 

Helse Sør-Øst RHF. 

Brukerutvalget for Vestre Viken HF har vært aktivt og 

har i tilegg til samarbeid med ledelsen på foretaks- 

og klinikknivå bidratt aktivt på ulike samlinger for 

ledere og ansatte med å belyse brukerperspektivet.

Brukerutvalgets brosjyre  .

Sykefraværsprosent totalt 2014 for foretaket:

Totalt sykefravær: 7,46 %  Herav korttidsfravær (1-16 dager): 2,4 %
115.529 sykefraværsdagsværk

Sykefraværet måles i antall sykefraværsdager dividert på antall mulige arbeidede dager. Sykefraværet 
inkluderer ikke fravær grunnet barns sykdom. Det totale sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2012 til 
7,6 % i 2013 og er 7,46 % i 2014. Korttidsfraværet viser også en nedgang, fra 2,35 % i 2012 til 2,2 % i 
2013 – men en økning til 2,4 % i 2014.
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Inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) 
Vestre Viken HF er en IA- bedrift. Den tidligere 

vedtatte IA-handlingsplanen ble videreført i 2014, og 

oppdatert utgave drøftes og behandles i HAMU på 

nyåret i 2015. 

Vestre Viken HF har etablert mål og tiltak som 

dekker alle områdene av IA- avtalen.  

Overordnede IA-mål og mål oppnåelse:

1) Øke nærvær i avtaleperioden 2014-2018

Det er laget handlingsplaner for IA/nærvær i 

klinikkene. Det er et mål å utarbeide handlings-

planer på alle nivåer i organisasjonen med 

rapporteringsplikt i linja som ledd i dette. 

I 2014 er samarbeidet med NAV trygd og NAV 

arbeidslivsentrene ytterligere videreutviklet og 

forsterket, og det arbeides godt for å styrke 

nærværsarbeidet i klinikkene. 

Praksis rundt samarbeidet med NAV og Vestre Viken  

HF knyttet til dialogmøte 2 i Drammen videreføres, 

og det er etablert tilsvarende virksomhetsteam 

bestående av medarbeidere fra NAV, Bedriftshelse-

tjenesten og HR på Kongsberg, på Ringerike,  

i Drammen og i Bærum.  

Arbeidsmiljømåned med ulike aktiviteter, slik som 

arbeids-miljømagasin, arbeidsmiljøquiz, morgentreff 

der medarbeiderne ble ønsket velkommen på jobb 

med banan og brosjyren «Les denne mens du er 

frisk – da vet du hva du skal gjøre om du blir syk» 

samt kurs for ledere, medarbeidere, tillitsvalgte 

og verneombud, ble gjennomført i ukene 37, 

38, 39 og 41, i 2014, i nært samarbeid med NAV 

Arbeidslivssenteret.

Seniorseminar og medarbeiderundersøkelsen ble 

gjennomført innenfor samme periode.

Det har vært gjennomført følgende ½-temadagskurs 

bygget på resultater som fremkom i medarbeider-

undersøkelsen i 2013:  

• Partssamarbeid – leder, verneombud og tillitsvalgt

• Funksjonsvurdering på 1-2-3  
    – praktisk oppfølging av sykefravær

• Fra stress til trivsel – spesielt relatert til å følge opp  
   medarbeiderundersøkelsen og utvikling av arbeids- 
    miljøet.

IA er tema i lederopplæring som er gjennomført på 

Ringerike og i Kongsberg i 2014.  Det er gjennomført 

/gjennomføres ulike nærværsprosjekter i regi av 

klinikkene.

Fire sertifiserte medarbeidere i HR - arbeidsmiljø 

gir tilbud om veiledning etter metodikken VIP 

24, til medarbeidere med langtidsfravær eller 

hyppig korttidsfravær. Målet med metodikken er 

å bevisstgjøre og ansvarliggjøre medarbeidere 

i forhold til egen situasjon. Den baserer seg på 

friskfaktorer, og at medarbeidere skal forstå sine 

egne forutsetninger/evner og muligheter for dermed 

å fremme nærvær og redusere fravær.  

I tillegg har Vestre Viken HF i samarbeid med 

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet 

rehabilitering gjennomført et prosjekt der det gis 

tilbud om kurs i «Livsstyrketrening» for sykemeldte 

medarbeidere.  Prosjektet er videreført i 2014.
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2) Vestre Viken HF skal fortsette å arbeide med 

å beholde ansatte med redusert funksjonsevne

Foretaket vil ha som målsetting å tilsette flere 

arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Vestre Viken HF samarbeider med NAV Arbeidsliv-

senter i forbindelse med regjeringens prosjekt 

«Jobbstrategi».  Det arbeides konkret med å legge 

til rette for så vel praksisplasser som ansettelser i 

foretaket. Arbeidet videreføres med økt fokus i 2014.

Prosjekt Springbrett – et samarbeidsprosjekt mellom 

Vestre Viken og NAV om praksisplasser/delmål 2 

ble iverksatt i Drammen høsten 2014 og er planlagt 

videreført i Drammen og i andre deler av foretaket i 

2015.

3) Vestre Viken HF skal arbeide med å øke 

den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen i 

avtaleperioden.

Foretaket skal kjennetegnes av en god seniorpolitikk 

som har seniorenes kompetanse og erfaring i fokus. 

En seniorpolitikk som fører til at medarbeideren står 

lengst mulig i arbeid, er god økonomi for samfunnet, 

foretaket og for den enkelte.

Retningslinje for seniorpolitikk er gjort kjent blant 

lederne, og retningslinje for uttak av seniordager 

er utarbeidet og finnes i personalhåndboka. 

Seniorseminar ble gjennomført for andre gang 

i oktober 2014 med temaet «Arbeidsglede og 

senkarriere». Arrangementet var i Asker kulturhus. 

Seniorseminar fikk god evaluering, og blir gjennom-

ført igjen i 2015 – med oppdatert program og 

foredragsholdere.

Bruk av deltidsstillinger

Det pågår et kontinuerlig arbeid blant ledere i Vestre 

Viken HF for å redusere andelen uønsket deltid, og 

det er en ambisjon å utvikle en heltidskultur slik at 

flest mulig ansatte kan tilbys hele stillinger. Å kunne 

tilby hele stillinger blir stadig viktigere for å sikre 

god rekruttering og beholde kvalifisert arbeidskraft. 

Som eksempel på lokale tiltak i 2014 kan nevnes 

utlysnings- og ansettelsespraksis med fortrinnsrett 

for deltidsansatte, utvidet stilling gjennom vikar-

poolen i Bemanningsenheten og kombinert 

ansettelse i poliklinikk og på sengepost. Dette 

avhjelper også utfordringen med helgebemanning.

Det er også vært gjennomført to miniprosjekter som 

tiltak for å redusere deltid i Vestre Viken. Prosjektene 

innebærer at man har tilbudt deltidsansatte økt 

stillingsbrøk mot at variabel lønn ved enheten 

skulle reduseres tilsvarende i prosjektperioden, 

sykefraværet skulle stabiliseres/reduseres samt at 

medarbeidertilfredsheten skulle økes. Evalueringen 

viste positive resultater, og prosjektene ble videreført 

innen enhetenes egne budsjetter i 2014.

I tillegg har det gjentatte ganger vært sendt ut 

oppfordring om at alle ansatte i deltidsstillinger 

registrerer opplysninger om dette i personalportalen, 

slik at nærmeste leder til enhver tid har oppdatert 

oversikt over hvem som ønsker seg større stillings-

størrelse. Dette er viktig i forhold til vurdering av 

fortrinnsrett ved ansettelse i ledig stilling, samt for 

å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid blant Vestre 

Vikens ansatte.

Tabellen nedenfor viser utviklingen de tre siste årene, 

og som det fremgår var det en reduksjon fra 2012 til 

2013 – mens andelen deltidsansatte i Vestre Viken 

har holdt seg stabil fra 2013 til 2014.
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Ressursstyring og arbeidsplanverktøy 
God planlegging av arbeidskraftressursene er viktige 

forutsetninger for å få riktig bemanning tilpasset 

klinikkenes og avdelingenes aktivitetsplaner og 

budsjett. Det har vært fokus på å gi opplæring i 

arbeidsplanverktøyet GAT for ledere og lederes 

stedfortredere. Opplæringsaktivitet knyttet til 

lov- og avtaleverk, bruk av GAT til bemannings- og 

arbeidstidsplanlegging har hatt høy prioritet i 2014.

Det har vært arbeidet for å få til en avtale om bruk 

av aktivitetsstyrte kalenderplaner, og informasjon 

og opplæringsaktivitet til ledere og plasstillitsvalgte 

er gjennomført av berørte organisasjoners 

foretakstillitsvalgte og HR-avdelingen i fellesskap.

«BRASSE» (Bedre Ressursstyring, Arbeidstidsplanlegging, Styring, 

Systemstøtte og Endringsledelse) er startet som prosjekt på 

to avdelinger ved Bærum sykehus med støtte fra HR-

avdelingen og bistand fra Sykehuspartner.

Omstilling 
Det pågår til enhver tid omstillingsarbeid i klinikkene.

Omstillingene skyldes blant annet behovet for 

forbedringer i pasientforløpet som en del av den 

medisinskfaglige utviklingen, samtidig som det er et 

bidrag til den økonomiske innsparingen.

Det viktigste omstillingsarbeidet har skjedd ute i  

klinikkene, med grundige prosesser mellom ledere,  

tillitsvalgte, vernetjeneste og ansatte. Retningslinjer  

for omstilling i foretaket er lagt til grunn for omstillings- 

arbeidet.  Erfaringene har vist at grundigheten og  

systematikken i våre retningslinjer tidvis har vært  

en utfordring for ledere som har ønsket hurtige 

prosesser og snarlig effektuering av beslutningene. 

Felles opplæring og god planlegging av omstillings-

tiltakene har likevel bidratt til gode prosesser og 

riktige bemanningstilpasninger tilpasset klinikkenes 

og avdelingenes behov.

Brukerutvalget har også vært aktivt involvert i  

omstillingsarbeidet både sentralt og lokalt i 

organisasjonen.

2014 har vært et utfordrende år i forhold til 

omstilling i enkelte klinikker, og særlig innen 

Klinikk for psykisk helse og rus. Det gjelder både i 

forhold til økonomi og i forhold til viktige områder 

som organisatorisk tilpasning, oppfølgning av 

Samhandlingsreformen, iverksetting av vedtatt 

strategiplan og utviklingsplan.

Deltidsindikatorer 2012 2013 2014

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av juridisk stilling(er) – faste 90,1 % 90,4 % 91,0 %

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av korrigert stilling(er)– faste 91,5 % 92,0 % 92,5 %

Andel deltid av juridisk stillingsstørrelse – faste 42,0 % 40,0 % 39,5 %

Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – faste 38,6 % 35,2 % 35,3 %

*Juridisk stillingsstørrelse viser andel deltid som har en fast forpliktende arbeidsavtale i Vestre Viken.
** Korrigert stillingsstørrelse er juridisk stillingsstørrelse justert for deltid som er forårsaket av at  
arbeidstaker ikke ønsker å jobbe i en høyere stillingsprosent.
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Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende i foretaket. 

Kvalitetssystemet i Vestre Viken HF er bygget opp i henhold til 

Internkontrollforskrift for helse- og omsorgtjenester og Forskrift om 

systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid. Kvalitetssystemet 

skal sikre god styring og kontroll med virksomheten.  Ledelsens 

gjennomgang gjennomføres årlig for å vurdere om systemet for 

internkontroll er virksomt, hensiktsmessig og effektivt, og eventuelle 

korrigerende tiltak iverksette. Interne revisjoner er en del av kvalitets- 

og forbedringsarbeidet.

Vestre Viken HF har iverksatt tiltak på alle innsatsområder i den 

nasjonale pasientsikkerhets-kampanjen. Det er planlagt utvidede 

tiltak og målinger på innsatsområdet legemiddelsamstemming. 

Det gjennomføres regelmessige pasientsikkerhetsvisitter. Global 

Trigger Tool (GTT) er en standardisert metode for å måle antall 

pasientskader og dette har vært gjennomført i foretaket siden  

2010 på foretaksnivå og i alle de somatiske klinikkene.

På oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF har foretaket etablert regionalt 

læringsnettverk for arbeid med kontinuerlig forbedring. I Vestre 

Viken er det utviklet et system for kontinuerlig forbedring, 

som innholder; kompetanse i kunnskapsbasert praksis, 

kompetanseprogram i forbedringsarbeid, system for målinger og 

pool av veiledere for oppfølging av forbedringsarbeid.

Det arbeides kontinuerlig med større og mindre forbedringsarbeid 

knyttet til pasientbehandling i hele foretaket.

Kvalitet og  
pasientsikkerhet
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Forberedelse av arbeidet med helhetlige pasientforløp, pasientforløp hjem til hjem, for pasienter med 

KOLS, hoftebrudd, skadelig bruk/avhengighet av alkohol samt psykisk helse og rus startet april 2014.  

Oppdraget er forankret i Overordnet samarbeidsutvalg, og det skal utføres som et samarbeid 

mellom brukere, kommunene og Vestre Viken. Arbeidet er dermed en samhandlingsprosess, 

et felles forbedringsarbeid og et kompetansesamarbeid.

Pasientforløp

Målet er å lage trygge og forutsigbare pasientforløp 

med god pasientbehandling hele veien. 

Pasientforløpene planlegges ferdigstilt siste kvartal 

2015. Pasientforløpene skal da være skriftlig 

dokumentert og være publisert på Vestre Vikens 

internett tilgjengelig for alle, som oppslagsverktøy 

for ansatte i Vestre Viken i e-håndbok på intranett  

og på den enkelte kommunes hjemmeside.

Alle de fire somatiske sykehusene i Vestre Viken 

deltar i arbeidet med pasientforløp for pasienter 

med hoftebrudd og KOLS, i sammen med en til tre 

samarbeidende kommuner. 

Pasientforløpet for pasienter med skadelig bruk/

avhengighet av alkohol gjennomføres som en pilot 

med Bærum kommune, Bærum sykehus og klinikk 

psykisk helse og rus ved Bærum DPS. 

Forløpet for pasienter i psykisk helse og rus 

gjennom-føres som et eget prosjekt med Asker, 

Røyken og Hurum kommuner og Asker DPS.

Arbeidet anvender læringsnettverk som metodikk, og 

det inviteres til fire samlinger fra januar til september 

2015 som vil inneholde forelesninger i plenum og 

gruppearbeid innad i de fire pasientforløpsgruppene.

Mellom samlingene i læringsnettverket jobber 

de lokale teamene med kartlegging, fordypning i 

kunnskapsbasert praksis og utvikling av helhetlige 

pasientforløp, både lokalt og i samarbeid med hele 

pasientforløpsgruppen.
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Sykehusinfeksjoner Avvik/uønskede hendelser
Gjennomsnittlig prevalens av sykehusinfeksjoner 

i fire prevalensundersøkelser (gjøres kvartalsvis) var 

4,6 % mot 4,7 % året før. Målsetningen for Helse 

Sør-Øst er å redusere prevalens til < 3 %. Dette er 

utfordrende med dagens pasientpopulasjon. 

Prevalens for sykehusinfeksjoner i Vestre Viken HF  

ligger om lag på nivået for hele helseregionen. 

Alle områder i pasientsikkerhetskampanjen som 

har reduksjon i infeksjoner som formål, følges 

opp. I tillegg til prevalensundersøkelsene gjøres 

insidensregistreringer ved visse kirurgiske inngrep 

hvor dataene meldes til det nasjonale NOIS-

systemet.

Avvik/uønskede hendelser registreres og saks-

behandles i foretakets avvikssystem, Synergi.

Det har siden implementering av Synergi (januar 

2012) vært kontinuerlig fokus på meldekultur, noe 

som med stor sannsynlighet har medvirket til den 

årlige økningen av antall registrerte hendelser.

Modul for klager og forbedringer fra 
pasienter og samarbeidene helsepersonell

I januar 2014 tok Veste Viken HF i bruk en modul 

i Synergi hvor pasienter og samarbeidende helse-

personell via foretakets internettside, kan registrere 

avvik og forbedringsforslag elektronisk inn i vårt 

avvikssystem. 

Modulen er videreutviklet og tilpasset «helse» i 

samarbeid med kommunehelsetjenesten, fastleger 

og brukerrepresentanter.

Alle saker blir adressert til rett avdeling og 

saksbehandlet på lik linje med internt registrerte 

uønskede hendelser i avvikssystemet. Klager blir 

tilskrevet dersom det er angitt at tilbakemelding 

ønskes.

Det har vært stor interesse for denne modulen, også 

omtalt i media. Tross dette, har vi ikke hatt stor 

pågang av henvendelser. Fra pasienter/pårørende har 

vi mottatt 94 henvendelser og 230 fra samarbeidene 

helsepersonell.

Pasienthendelser

Antall registrerte uønskede pasienthendelser har økt 

i 2014, mens antall hendelser med betydelig skade 

meldt til Kunnskapssenteret, ligger på samme nivå 

som i 2013.

Det ble i alt registrert 3 808 uønskede pasienthendelser 

i avvikssystemet i 2014 (en økning på16 %). 
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Av disse var det hendelser i forbindelse med 

diagnostikk/behandling/pleie, legemidler, fall og 

samhandling som dominerte. 

Det ble meldt 1003 hendelser til Kunnskapssenteret 

(en økning på 14 %). Andel hendelser som førte til 

betydelig pasientskade var på samme nivå som i 

2013 (163). 

Det ble sendt 49 varsler til undersøkelsesenheten i 

Statens helsetilsyn. Dette resulterte i 4 stedlige tilsyn 

og 14 tilsynssaker. 14 saker er pr 5. februar 2015 

fortsatt til behandling hos helsetilsynet. Alvorlige og 

melde- og varslingspliktige hendelser blir fulgt opp i 

klinikkene og i sentralt pasient-sikkerhetsutvalg.

Publisering av pasienthendelser

Vestre Viken HF publiserer statistikker over uønskede 

pasienthendelser på foretakets internettside, vist 

med oversikter over antall og type hendelser.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunn-

skapssenteret) gjennomførte høsten 2013 en nasjonal 

undersøkelse av pasienterfaringer fra landets soma-

tiske sykehus. Resultatene kom i 2014.

Pasientene i Vestre Viken HF rapporterte en tilfreds-

het på linje med gjennomsnittet i landets sykehus, 

og uten signifikante endringer i forhold til samme 

undersøkelse året før. Av forbedringsområder pekes 

det særlig på informasjon i forbindelse med utskriv-

ning og 

samhandling med andre tjenestenivåer.

Dette samsvarer godt med de overordnede resultate-

ne i foretakets egen elektroniske brukerundersøkelse.  

Denne undersøkelsen ble besvart av ca. 1400  

pasienter ved de somatiske klinikkene. Undersøkel-

sen viser ingen forskjell mellom disse, heller ingen  

endring fra 2013.

Pasienttilfredshet
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Kompetanseutvikling
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. Målgruppen er alt av  helsepersonell med 

pasientkontakt.

ALERT er utviklet for bruk i spesialisthelsetjenesten. 

Verktøyet er innført i somatiske klinikker i Vestre 

Viken HF.

På sine Internettsider har Vestre Viken HF lagt 

tilgjengelig et utvalg av e-læringskurs. Aktuelle 

målgrupper for denne kompetanseoverføringen 

er pasienter, pårørende og helsepersonell i 

kommunene.

Ledelse

Vestre Viken HF legger til rette for at ledere i 

førstelinjen har nødvendig kompetanse og støtte 

for å ivareta sitt lederansvar. Noen av tiltakene er 

videreføring av Leder-utviklingsprogrammene både 

for førstelinjeledere og avdelingssjefer. 

Det er også utviklet og igangsatt et konsept for 

ledergruppeutvikling bestående av seks ulike 

moduler som tilpasses den enkelte ledergruppe.

Tilbudet med coach/mentor til førstelinjeledere 

videreføres og videreutvikles.

Det er også gjennomført et prosjekt for utvikling av 

en Lederportal.

Nyansatte

Introduksjonssystemet for alle ansatte, heri ledere 

videreføres og videre utvikles. En modul for leder-

opplæring er systematisert og under utvikling.

Kommunikasjon i norsk for leger og annet 

helsepersonell med utenlandsk bakgrunn 

Ved sykehusene i Bærum og Drammen er det  

gjennomført kommunikasjonskurs for helse-

personell. Praktisk trening er vektlagt.

Basiskompetanse

Det er gjennomført kommunikasjonskurs i norsk 

for personell på grunnleggende nivå ved to av 

sykehusene. Grunnleggende kurs i IKT er også 

gjennomført, både i somatikk og i psykisk helse og rus.

Læringsportalen

I løpet av året er det utviklet sju nye e-læringskurs. 

Et av disse; et kurs i trykksårbehandling er utviklet i 

samarbeid med HBV. Nevnte kurs er etterspurt og vil 

deles med andre foretak i HSØ. 

På Vestre Vikens Internettsider er det lagt tilgjengelig 

flere e-læringskurs for pasienter og helsepersonell 

i kommunene. Egne ansatte, vikarer og studenter 

har også tilgang til e-læringskurs hjemme ifra 

via internettsidene. De fleste tar e-læringskurs i 

arbeidstiden. 

Bruk av Læringsportalen viser en markant økning  

for gjennomføring av e-læringskurs, som påmeldings- 

system til klasseromskurs, lovpålagt opplæring,  

dokumentasjonssystem og som rapporteringssystem.
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Utdanningsinstitusjoner og lærlingordninger

Viken HF har et tett samarbeid med utdannings- 

institusjonene. Det satses bredt på flere områder  

innen kompetanse herunder etter- og videre-

utdanning av helsepersonell, lærlingordninger, 

hospitantordninger, praksisplasser og turnusplasser.

Vi har hatt 52 lærlingeplasser i foretaket i 2014. Disse 

er fordelt mellom ambulansefag (30) og helsefag (22).

Vestre Viken HF deltar i praksiskoordineringsarbeid 

for høgskolestudenter i Helse Sør-Øst, og oppfyller i 

stor grad sine forpliktelser. Økende antall studenter 

og reduksjon på antall senger på sengeposter 

medfører at det blir en stadig større utfordring å 

imøtekomme høgskolenes behov for praksisplasser.

Vestre Viken HF har tatt i mot pålagt antall turnus-

kandidater. Totalt har 64 turnuslegekandidater og 

17 fysioterapikandidater avviklet sin turnustid her i 

foretaket.

Velferdsforeningen
Vestre Viken HF har en medlemsbasert velferds-

forening for ansatte. Antall medlemmer er stabilt, 

med ca. 5 500 medlemmer pr 31. desember 

2014. Foreningen har et bredt og variert tilbud, 

med hovedfokus på hytter og ferieleiligheter i 

inn- og utland. Øvrige tilbud omfatter blant annet 

bedriftsidrett, revygruppe, kunstklubber, fellesturer 

og arrangement av ulik karakter.

I praksis innebærer likestilling å gi alle arbeidstakere, 

uavhengig av kjønn, like rettigheter og muligheter til 

arbeid, faglig utvikling og avansement.

Helseforetaket fremmer likestilling fra stillingen 

blir lyst ut, via tilsettingen og det løpende 

arbeidsforholdet, til det blir avsluttet i form av 

oppsigelse eller pensjon. Like lønnsbetingelser og 

kompetanseutvikling er en viktig del av dette.

Tall for Vestre Viken HF i 2014 viser at 77 % av  

ansatte er kvinner og 23 % er menn. I foretaksledelsen 

er kjønnsfordelingen 42 % kvinner og 58 % menn.

Diskriminering
Diskrimineringslovens formål er å fremme like- 

stilling, sikre like muligheter og rettigheter og å  

hindre forskjellsbehandling på grunn av kjønn,  

nasjonalt og etnisk opphav, religion og livssyn,  

hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstaker-

organisasjon, seksuell legning, nedsatt funksjons-

evne og alder.

Arbeidsmiljøloven regulerer forbud mot diskrim-

inering på grunn av alder, seksuell orientering, 

politiske oppfatninger og medlemskap i fagforeninger 

eller politiske organisasjoner, deltidsansette og 

midlertidig ansatte.

Vestre Viken HF arbeider aktivt, målrettet og plan-

messig for å fremme Diskrimineringslovens formål 

innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter 

blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, 

forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse 

mot trakassering.

Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor 

det ikke forekommer diskriminering av noe slag.

Likestilling og rekruttering
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Helse, miljø og 
sikkerhet (HMS)
HMS-avdelingen har som mål å være en samarbeids-

partner for alle som har et dedikert ansvar for 

HMS-lovgivningen. Helseforetaket er inne i stadige 

omorganiserings- / endringsprosesser, men har 

opprettholdt et målrettet arbeid for å ivareta et 

systematisk HMS-arbeid hvor risikovurderinger er 

brukt som et verktøy i de pågående prosesser for 

å synliggjøre mulige uønskede konsekvenser og 

redusere disse.

HMS-avdelingen er tillagt systemansvaret for HMS-

lovgivningen og har i 2014 ytterligere forsterket 

samarbeidsarenaer med fagansvarlige avdelinger 

for å sikre at prosedyrer og verktøy tilfredsstiller 

krav i lover og forskrifter og blir ivaretatt iht., krav i 

internkontrollforskriften for helse, miljø og sikkerhet. 

Lovgivningen bindes sammen i sin helhet i de 

elektroniske verktøyene og er lett tilgjengelig i 

eHåndbok. Prosedyrer og verktøy i HMS-systemet 

er revidert og oppdatert i forhol til lovkrav. Arbeidet 

er dog ikke helt sluttført da det gjenstår noen 

prosedyrer som må utarbeides og implementeres. 

HMS-lovgivningen ivaretas av forskjellige 

fagansvarlige avdelinger.

Spesielle fokusområder vil være:

• opplæring av forflytningsveiledere for å forebygge  

   muskel- og skjelettlidelser. Forflytningsfokuset  

    systematiseres gjennom regelmessige workshop  

    og veiledning av instruktører fra Synergi Helse.

• systematisk bruk av risikovurderinger som verktøy, 

• yrkeshygieniske målinger, inneklima,

• narkosegassmålinger er satt i system.

• gjennomføring av interne HMS-revisjoner, 

• avvikshåndtering, 

• opplæring innen kjemisk helsefare/stoffkartotek, 

• Infeksjonsforbyggende arbeid rettet mot ansatte.  

    oppfølging av stikkskader, vaksinasjoner og  

    overvåkning av MRSA og TB ved ansettelser og  

    gjeninntreden i arbeid

• Ivaretakelse av medvirkning i bygge- og  

   ombyggingsprosesser. 

• I tillegg satses det på obligatorisk HMS-opplæring  

   av ledere og vernetjenesten samt utdypende  

   temakurs, eksempelvis innen forflytning,  

   strålevern, kjemisk helsefare, risikovurdering  

   (prosess og gjennomføring)

• Følge opp og ha oversikt over alle yrkesskader –  

    yrkessykdommer

Bedriftshelsetjenesteleverandøren, Synergi 

Helse, har systematisk videreført arbeidet med 

utarbeiding av aktivitetsplaner på klinikknivå og 

avdelingsnivå i hele organisasjonen for hvordan 

bedriftshelsetjenesten skal bidra i aktiviteter og 

prosesser i henhold til forskrift. 

Planene utarbeides og evalueres to ganger i året 

sammen med klinikkdirektører, avdelingssjefer, 

vernetjenesten og HMS-avdelingen. Dette har  

resultert i økt fokus og aktiviteter i det systematiske 
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HMS-arbeidet. I tillegg brukes bedriftshelsetjenesten 

systematisk i oppfølgingsarbeid som dialogmøter, 

oppfølging av ansatte med helseplager og som står 

i fare for å bli sykemeldt, arbeidsplass-vurderinger, 

oppfølging av gravide arbeidstakere, rus og rus-

forebyggende arbeid samt bistand i psykososiale 

arbeidsmiljøprosesser.

HMS-avdelingen administrerer også 

bedriftshelsetjenesteleveranser.

Skader og ulykker

Det er i løpet av 2014 meldt inn 64 saker til NAV 

som yrkesskade. Totalt sett er det registrert 274 

stikkskader, men bare 120 av disse er klassifisert 

som yrkesskade.

Samfunnsansvar
Samfunnsoppdraget til Vestre Viken er å gi trygge og 

likeverdige helsetjenester til våre pasienter basert på 

faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.

Utover samfunnsoppdraget er samfunnsansvaret det 

Vestre Viken gjør på områdene menneskerettigheter, 

arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, det ytre 

miljø og bekjempelse av korrupsjon og misligheter. 

Dette følger av krav i Regnskapsloven § 3-3 c om 

å redegjøre for hva store foretak gjør på nevnte 

områder. For å lykkes med dette er foretaket 

avhengig av kompetente medarbeidere som blir 

godt ivaretatt og en kontinuerlig dialog med 

våre interessenter. Arbeidet mot korrupsjon og 

misligheter er en viktig forutsetning for å forvalte 

samfunnets ressurser effektivt og etisk forsvarlig.

Menneskerettigheter

Sikring av rettigheter for ansatte i foretaket skjer  

vesentlig gjennom arbeidet med å fremme 

diskrimineringslovens formål.

Brukermedvirkning

Vestre Viken sitt Brukerutvalg (BU) 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. 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 

Vestre Viken er sertifisert etter 

ISO 14001 pr. desember 2014.

                                             

Det ytre miljø påvirkes i hovedsak av sykehusene 

i Vestre Viken gjennom forbruk av vann, energi og 

håndtering av avfall fra virksomheten.

All avfallshåndtering foregår i henhold til de krav 

myndighetene stiller. En stor andel av avfallet 

sorteres til gjenvinning, spesialavfall og farlig avfall 

håndteres etter regler for dette, og i samsvar med 

avtaleverket til Helse Sør-Øst.

Samlet avfallsmengde i 2014 var ca. 1901 tonn. 

Helseforetakets samlede energiforbruk var ca. 79 

Gwh i 2014, av dette utgjør 30,6 Gwh fornybar energi.

Samlet vannforbruk i 2014 var ca. 29 007 kubikk-

meter. Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller 

luft i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har holdt 

seg innenfor de ramme-begrensninger som er gitt i 

lovverket.

Ytre miljø

24    |    Vestre Viken HFs årsrapport for 2014.



Vestre Viken HFs årsrapport for 2014.    |    25



delfunksjonsprogram, sentralt kvalitetsutvalg, 

pasientsikkerhetskampanjen og kvalitets- og 

helsefaglig læringsnettverk.  

Brukerutvalget har også representanter i overordnet 

kommunehelsesamarbeid og er representert i de 

lokale samarbeidsutvalg.

Samhandling

Arbeid knyttet til samhandlingsreformen er videreført 

i 2014. Det er inngått avtaler med alle 26 kommuner 

i foretakets opptaksområde, og etablert overordnet 

samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg.

Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter. I løpet 

av 2014 de fleste kommuner opprettet kommunale 

øyeblikkelig hjelp-senger finansiert dels via 

Helsedirektoratet, dels fra foretaket. Hensikten med 

disse sengene er å avlaste spesialisthelsetjenesten 

for en del innleggelser av pasienter som kan 

behandles på kommunalt nivå. Det er for tidlig å 

evaluere effekten av dette tiltaket.

Arbeidstakerrettigheter

Foretaket arbeider for å etterleve bestemmelsene 

i lov- og avtaleverk som er knyttet til det arbeids-

rettslige området. Dette blir gjort gjennom opplæring, 

rådgivning og controlling. I 2014 ble det gjennomført 

fire samlinger med lederopplæring hvor det var et 

stort fokus på arbeidsrettslige forhold.

IA-arbeid 

Foretaket arbeider gjennom de mål som er satt innen 

IA-arbeidet med å gi andre enn allerede ansatte 

muligheter for å komme inn eller tilbake i arbeidslivet 

samt å arbeide for at ansatte kan fortsette å være i 

arbeid og unngå å falle ut av arbeidslivet. 

Prosjekt Springbrett – et samarbeidsprosjekt mellom 

Vestre Viken og NAV om praksisplasser/delmål 2 

ble iverksatt i Drammen høsten 2014 og er planlagt 

videreført både i Drammen og i andre deler av 

foretaket i 2015.

Utdanning

Vestre Viken HF har et tett og nært samarbeid med 

utdanningsinstitusjonene og foretaket bidrar med 

utdanning av helsepersonell gjennom lærlingplasser 

innen ambulansefaget og helsefagarbeiderfaget, 

hospitantordninger og praksisplasser til studenter 

i de helsefaglige studiene ved ulike høgskoler. I 

tilegg har Vestre Viken HF turnusplasser for leger, 

fysioterapeuter og jordmødre.

Sosiale forhold

Vestre Viken HF skal være en trygg arbeidsplass som 

satser på et godt arbeidsmiljø hvor ansatte opplever 

at de, i et miljø hvor sosiale forhold og samspill 

vektlegges gjennom et fokus på ansattes helse og 

trivsel, får en faglig god utvikling. For å lykkes i 

dette arbeidet er foretaket avhengig av å vektlegge 

opplæring, tydelige rutiner og sørge for medvirkning 

fra de ansatte gjennom prosesser. Foretaket 

arbeider systematisk for å oppnå et skadefritt og 

helsefremmende arbeidsmiljø.
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Helse og sikkerhet

God kompetanse blant ledere, vernetjeneste og 

medarbeidere er sentralt for at Vestre Viken HF skal 

nærme seg en målsetning om et trygt og forsvarlig 

arbeidsmiljø. Informasjon og opplæring blir derfor 

gitt på flere arenaer og måter.

• HMS inngår som fast del i introduksjons- 
   programmet for nyansatte som arrangeres  
   månedlig.

• E-læringskurs «HMS-innføring» er tilgjengelig for  
   alle ansatte.

• Det arrangeres nivåbasert obligatorisk HMS- 
   opplæring for ledere og vernetjenesten.

• Det arrangeres modulbasert opplæring for ansatte,   
   ledere, verneombud og tillitsvalgte på hver klinikk 2  
   ganger i året

• I 2014 har det vært særskilt fokus på systematikk  
   hvor kartlegginger med påfølgende  risiko- 
   vurderinger og utarbeidelser av tiltaksplaner  
   har vært vektlagt. Opplæring i gjennomføring av  
   risikovurdering har vært et satsningsområde.

• Avviksbehandling og oppfølging av alvorlige  

   hendelser. Vi etterstreber i opplæring og praksis  

   å utvikle en åpenhetskultur. Antall innmeldte  

   hendelser har økt og er et uttrykk for at terskelen  

   for å melde hendelser er senket. Ingen skal være  

   redd for å registrere hendelser og avviks- 

   opplæringen vektlegger dette sterkt. I 2013 ble  

   det registrert 1 041 hendelser og i 2014 ble det  

   registret 1 367 innen kategorien «Arbeidsmiljø/ 

   yrkesrelatert» hendelser. Dette gir en indikasjon  

   på større grad av åpenhet og kunnskap om  

   HMS-forhold men markerer samtidig et behov  

   for ytterligere forbedringer og forsterket fokus  

   på meldekultur.

Miljø

Virksomheten medfører noe avfallsproduksjon 

men svært lite utslipp til luft og vann. Data for 

foretakets energibruk, utslipp, avfallsmengder og 

miljøhendelser beskrives under avsnittet ytre miljø.

Korrupsjonsbekjempelse 

Det er en prioritert oppgave for Vestre Viken å sørge 

for at foretakets ressurser brukes på en effektiv 

måte, slik at foretakets interessenter ikke tilegner 

seg urettmessige goder fra foretaket som kunne vært 

brukt til pasientbehandling.

Det ble medio 2014 omfordelt ressurser i økonomi-

avdelingen, ett årsverk, for å jobbe forebyggende, 

avdekkende og håndtere mistanke og avdekket 

økonomisk kriminalitet. Parallelt besluttet Helse 

Sør-Øst å utarbeide et antikorrupsjonsprogram 

gjeldende for alle foretakene i Helse Sør-Øst, og de 

foretakene som Helse Sør-Øst har et forpliktende 

samarbeid med. Vestre Viken har vært en vesentlig 

bidragsyter i dette arbeidet det siste halve året i 

delprosjektet Antikorrupsjon i Vinn-Vinn prosjektet i 

Helse Sør-Øst.

Korrupsjon skjer oftest som skjulte handlinger. En 

viktig del av antikorrupsjonsarbeidet er å legge til 

rette for og sikre en kultur som fremmer varsling 

uten sanksjoner for varsleren. Høsten 2014 ble 

derfor varslingsordningen i Vestre Viken revitalisert. 

Nytt varslingsutvalg ble etablert, mandat ble 

forankret og eksisterende retningslinjer ble revidert 

og varslingsutvalget startet arbeidet med å informere 

foretakets ansatte om ordningen.

Vestre Viken HF har et tett og nært samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene og foretaket bidrar med 
utdanning av helsepersonell.
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Strategi
En framskrivning av befolkningstallet basert på 

Statistisk sentralbyrås prognoser tilsier at befolkningen 

i Vestre Viken HFs område vil utgjøre ca. 535.000 

innbyggere i 2025. Den største befolkningsveksten vil 

skje i de mest befolkningstette områdene. De eldste 

aldersgruppene, som bruker sykehustjenester mest, 

vil har den prosentvis største veksten. 

Behov for spesialisthelsetjenester vil således øke. 

Dette gjelder både innen somatikk og innen psykisk

helsevern. Antall pasienter med kroniske og 

sammensatte lidelser vil øke i alle aldersgrupper.

Vestre Viken HF har ansvaret for somatiske 

spesialisthelsetjenester for Sande, Svelvik og 

Jevnaker kommuner. Fra 1. januar 2014 overtok

helseforetaket også ansvaret for spesialisthelse-

tjenester innen psykisk helsevern og rus/avhengighets-

behandling for Sande og Svelvik kommuner og fra 

1. januar 2015 også for Jevnaker kommune. 

Samhandlingsreformen forutsetter at en del av 

spesialisthelsetjenestens oppgaver skal overføres 

til kommunene. Spesielt forutsettes kommunenes 

etablering av kommunale akuttsenger å redusere 

noe av presset på øyeblikkelig hjelp-innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten.

 

I foretakets opptaksområde har en rekke kommuner 

etablert slike senger i løpet av 2013, og noen 

planlegger etablering i løpet av 2014. Det blir viktig å 

følge bruk av disse sengene i årene fremover.

Samlet forventes en moderat økning i behovet for 

spesialisthelsetjenester de nærmeste årene. Dette vil 

foretaket møte innenfor de strukturer som er i dag.

Fremtidig utvikling
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Faglig utvikling:

Medisinske behandlingsformer endres i tråd med 

både økt medisinsk kunnskap og teknologiske 

fremskritt. Av utviklingstrekk kan nevnes:

• Tilstander som tidligere krevde åpen kirurgi,  
   kan løses med mindre invasive metoder  
   (f.eks. kikkhullskirurgi, intervensjonsradiologi). 

• Mer detaljert diagnostikk gir økt grad av  
   «skreddersydd» behandling til den enkelte  
   pasient, f.eks. ved cellegiftbehandling av  
   kreftsvulster.

• Utvikling av teknologiske hjelpemidler øker  
   diagnostisk treffsikkerhet.

• Økt bruk av dagtilbud og polikliniske tilbud  
   som ikke krever innleggelse.

• Økt grad av spesialisering og tverrfaglig  
   tilnærming til pasienten, en utvikling som kan  
   virke sentraliserende.

Det er viktig at foretaket har rom for både å utvikle 

den faglige kompetansen og har muligheter for 

investeringer i nytt medisinsk-teknisk utstyr for å 

følge med i den faglige utviklingen.

Teknologisk utvikling:
Den teknologiske utviklingen som påvirker 
helsesektoren er omfattende. Utviklingen skjer  
langs flere linjer:

• Utviklingen innen kostbart utstyr både for  
   diagnostikk og behandling går raskt (CT, MR,  

   ultralyd, ustyr for kikkhullskirurgi). Det gjør at  
   behovet for fornying kommer raskere enn tidligere.

• Miniatyrisering og mobilitet. Mange utstyrstyper  
   går fra å være store og stasjonære til å bli mindre  
   og bærbare. Som eksempel kan nevnes bærbare  

   ultralydapparater for rask orienterende diagnostikk.

• Økt bruk av sensorer, også på områder som  
   tidligere forutsatte blodprøver.

• Økende samspill mellom medisinsk-teknisk utstyr  
   og IKT-løsninger.

Utviklingen stiller krav til kompetanseutvikling, 

organisatorisk utvikling og økonomisk handlings-

rom for investeringer i takt med den teknologiske 

utvikling.

Økonomi

Tilpasning av sykehusenes ressursforbruk til 

rammene fra eier har vært hovedtema siden 

sykehusreformen ble gjennomført i 2002. Det er 

gjennomført betydelig effektivisering av driften i 

de ulike klinikkene i foretaket. Tilpasningen har 

i stor grad omfattet generelle kutt, reduksjon av 

sengeantall og tilhørende årsverk, og en dreining 

av behandlingen fra døgn- til dagbehandling og 

poliklinikk. Dette er tilsvarende endringer som 

man finner igjen i andre helseforetak i Norge 

For å opprettholde dagens standard på 

driftsmidlene, dvs. bygninger, anlegg og medisinsk 

teknisk utstyr, samt ta igjen noe av dagens vedlike-

holdsetterslep, er det kartlagt behov for investeringer 

på ca. 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 plan/

perioden fra 120 MNOK i 2014, til 200 MNOK 

i 2017. I budsjettet for 2015 er styrets vedtatte 

overskuddskrav økt til 180 MNOK.  Overskudd i 

2014 og 2015, bidrar til at Vestre Viken HF 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 stadig større 
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krav til økt produktivitet og effektivitet i klinikkene. 

Det er en betydelig utfordring, og vil kreve stram og 

målrettet styring også fremover. For den kommende 

planperioden fra 2016-2019 er det av avgjørende 

betydning av man får tatt høyde for sparing for å 

imøtekomme nytt sykehus i Vestre Viken HF.

Ved fastsettelse av budsjettet for påfølgende år tar 

man utgangspunkt i hvilket investeringsvolum som 

er nødvendig å gjennomføre i planperioden. Driften 

må deretter tilpasses dette. Dette betyr at økte 

inntekter i planperioden som følge av innfasing av 

nye inntektsmodeller først og fremst vil måtte brukes 

til å finansiere nødvendige investeringer. Det er også 

behov for ytterligere reduksjon i driftsbudsjettet hvis 

man skal etablere et forsvarlig investeringsnivå som 

støtter opp under målet om en bærekraftig utvikling. 

Hvis Vestre Viken HF skal oppnå en bærekraftig 

økonomisk utvikling i planperioden må det i 

planperioden være et sterkt fokus på: 

• Øke den gjennomsnittlige standarden på  
   bygninger som besluttes benyttet og gjennomføre  
   nødvendige bygningsmessige tilpasninger i løpet  
   av planperioden frem mot 2017. 

• Gjennomføre økte investeringer i medisinsk  
   teknisk utstyr slik at gjennomsnittsalderen i  
   utstyrsporteføljen blir redusert, samtidig som man  
   klarer å håndtere brekkasje fortløpende gjennom  
   planperioden. 

• Gjennomføre økte investeringer i ambulanseflåten  
   for å sikre en rullerende utskifting av biler som  
   anvendes i samband med øyeblikkelig hjelp. 

Når det gjelder bygningsmassen er det et krav 

fra eier at Vestre Viken HF skal medvirke til 

langsiktig mål om bedre arealutnyttelse og 

kostnadseffektivisering av eiendomsområdet.  

Dette går frem av oppdragsdokumentet for 2015. 
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Takk fra styret og administrerende direktør
Styret og administrerende direktør takker ansatte og ledere for innsatsen i året som gikk.

Drammen, 23. Mars 2015.

Torbjørn Almlid    Ingeborg Sivertsen   

Styreleder    Nestleder    

Hildur Horn Øyen   Trine Magnus    Geir Kåre Strømmen

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem

Harald Bergan    John Egil Kvamsøe   Line Spiten  

Ansattes representant   Ansattes representant   Ansattes representant

          Nils Fr. Wisløff

          Administrerende direktør
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Resultatregnskap 1. januar – 31. desember 2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2014 2013
Basisramme 2 4 554 663 5 175 027
Aktivitetsbasert inntekt 1,2 2 536 531 1 992 382
Annen driftsinntekt 2 284 764 266 189
Sum driftsinntekter 7 375 958 7 433 598

Kjøp av helsetjenester 3 606 072 685 891
Varekostnad 4 883 329 779 506
Lønn og annen personalkostnad 5 3 881 573 4 861 473
Ordinære avskrivninger 10 228 754 224 143
Nedskrivning 10 263 0
Annen driftskostnad 6 826 035 774 670
Sum driftskostnader 6 426 026 7 325 684
Driftsresultat 949 933 107 914

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Note 2014 2013
Finansinntekt 7 17 284 5 565
Finanskostnad 7 39 003 42 573
Netto finansposter -21 719 -37 008
Resultat før skattekostnad 928 214 70 906

ÅRSRESULTAT Note 2014 2013

928 214 70 906

OVERFØRINGER Note 2014 2013
Overføringer til/fra annen egenkapital 15 -928 214 -70 906
Sum overføringer -928 214 -70 906

(Alle tall i NOK 1000)
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    EIENDELER Note 2014 2013

   ANLEGGSMIDLER Note 2014 2013

   Immaterielle eiendeler Note 2014 2013

   Immaterielle eiendeler 9 19 65
   Sum immaterielle eiendeler 19 65

   Varige driftsmidler Note 2014 2013

   Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 2 716 765 2 747 143
   Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 429 671 368 343
   Anlegg under utførelse 10 179 502 94 110
   Sum varige driftsmidler 3 325 939 3 209 597

   Finansielle anleggsmidler Note 2014 2013

   Investeringer i andre aksjer og andeler 11 272 019 221 036
   Andre finansielle anleggsmidler 12 641 633 672 176
   Pensjonsmidler 16 2 189 645 803 951
   Sum finansielle anleggsmidler 3 103 298 1 697 163

  Sum anleggsmidler 6 429 255 4 906 824

  OMLØPSMIDLER Note 2014 2013

   Varer 4 49 600 51 551

   Fordringer Note 2014 2013

   Fordringer 13 210 464 177 932
   Sum fordringer 210 464 177 932

   Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 187 834 190 933

  Sum omløpsmidler 447 898 420 417

   SUM EIENDELER 6 877 154 5 327 241

(Alle tall i NOK 1000)  .

Balanse pr. 31. desember 2014
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     EGENKAPITAL OG GJELD Note 2014 2013

   EGENKAPITAL Note 2014 2013

   Innskutt egenkapital Note 2014 2013

Foretakskapital 100 100
Annen innskutt egenkapital 3 510 975 3 510 975
Sum innskutt egenkapital 15 3 511 075 3 511 075

Opptjent egenkapital Note 2014 2013

Annen egenkapital -504 343 -1 605 233
Sum opptjent egenkapital 15 -504 343 -1 605 233

   Sum egenkapital 3 006 731 1 905 841

   GJELD Note 2014 2013

   Avsetning for forpliktelser Note 2014 2013

Pensjonsforpliktelser 16 5 793 6 331
Andre avsetninger for forpliktelser 17 105 347 100 975
Sum avsetninger for forpliktelser 111 141 107 306

   Annen langsiktig gjeld Note 2014 2013

Øvrig langsiktig gjeld 12 428 906 472 520
Sum annen langsiktig gjeld 428 906 472 520

Kortsiktig gjeld Note 2014 2013

Skyldige offentlige avgifter 330 717 309 967
Annen kortsiktig gjeld 18 2 999 659 2 531 607
Sum kortsiktig gjeld 3 330 376 2 841 574

   Sum gjeld 3 870 423 3 421 400

    SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 877 154 5 327 241

(Alle tall i NOK 1000)  .
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Styrets og administrerende  
direktørs signatur på regnskapet
Drammen, 23. Mars 2015.

Torbjørn Almlid    Ingeborg Sivertsen   

Styreleder    Nestleder    

Hildur Horn Øyen   Trine Magnus    Geir Kåre Strømmen

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem

Harald Bergan    John Egil Kvamsøe   Line Spiten  

Ansattes representant   Ansattes representant   Ansattes representant

          Nils Fr. Wisløff

          Administrerende direktør
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Note 0 - Prinsippnote
Generelt om regnskapet

Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven 

og god regnskapsskikk.

De regionale helseforetakene ble stiftet med basis 

i helseforetaksloven i forbindelse med at staten 

overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra 

fylkeskommunene. Staten overførte formues-

posisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i 

helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst 

RHF 1. januar 2002. Virksomheten er regulert av lov 

om helseforetak og andre spesialisthelsetjenestelover. 

Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd 

og transaksjonsprinsippet ble lagt til grunn. 

Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse 

Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning 1. januar 

2007. 

I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet 

uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for 

bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. 

I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit 

og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for 

andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. 

Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til 

overføringen av rusomsorgen.

I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 

2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde 

nedjusteres i forhold til forventninger om nivået på 

fremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på 

verdier fastsatt av daværende Helsedepartementet 

ble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig 

åpningsbalanse der verdiene på bygg var lavere enn 

takstverdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble 

åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. 

tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble 

basert på at helseforetakene er non-profit-virksomheter 

der eier har stilt krav om resultatmessig balanse i 

driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, 

og at bruksverdi dermed representerer virkelig verdi 

for anleggsmidler. Det ble samtidig gjort fradrag for 

overførte anleggsmidler der det per 1. januar 2002 var 

kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i 

bruk en begrenset periode i fremtiden.

Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at 

det er restriksjoner med hensyn til foretakets 

muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende 

sykehusvirksomhet samt mulighet for opptak av lån, 

garantier og pantstillelser.

Vurderings- og  
klassifiseringsprinsipper 

Virksomhetsoverdragelser 

Konserninterne virksomhetsoverdragelser bokføres 

etter regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av 

bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelser 

knyttet til overført virksomhet føres som et tingsuttak i 

form av en kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, 

og et tingsinnskudd mottakene helseforetak.

Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til 

bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi.

Generelt om inntektsførings-  
og kostnadsføringsprinsipper 
Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene 

bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippene 

om transaksjon, opptjening, sammenstilling og 

forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre 

poster bygger disse på beste estimat, basert på 

tilgjengelig informasjon på balansedagen

Prinsipper for inntektsføring

Driftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre:  

Fast grunnfinansiering (basis) fra eier, aktivitetsbaserte 
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inntekter og andre driftsinntekter. 

Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som 

går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse 

Sør-Øst RHF.

Grunnfinansiering

Grunnfinansieringen består av basisramme drift. 

Grunnfinansieringen tildeles foretakene fra Helse 

Sør-Øst RHF som fast bevilgning til drift av foretaket. 

Grunnfinansieringen inntektsføres i den perioden 

midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der 

departementet har holdt igjen midler for deler av året, 

er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i regnskapet 

og som fordring på Helse- og omsorgsdepartementet.

Aktivitetsbaserte inntekter

Aktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter  

(ISF = innsatsstyrt finansiering), polikliniske inntekter (refusjoner 

fra HELFO og egenandeler), gjestepasientinntekter, inntekter 

fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og 

røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert 

på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe 

usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. 

Dette gjelder alle regioner og ikke spesielt Helse 

Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer 

både positive og negative avvik. Det er fokus i helse- 

foretakene på betydningen av riktig koding for å få vist 

korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, 

dvs. kostnadsføring for kjøp av helsetjenester med 

tilhørende ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og 

inntektsføring for salg av helsetjenester.  ISF inntekter 

og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden 

aktiviteten er utført.

Andre inntekter

Andre inntekter vil blant annet være salgsinntekter 

fra kantine, leieinntekter fra eiendom/boliger og 

gevinst ved salg av anleggsmidler. Andre inntekter 

inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert.

I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremerkede 

tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjennomføres 

og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennom-

føringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. 

Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år. 

Prinsipper for kostnadsføring

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres 

samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. 

Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, 

kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter 

poster som forfaller til betaling innen ett år etter 

anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert 

som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler 

vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 

verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp 

på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes 

til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet 

og avskrives lineært over forventet brukstid. 

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Første års avdrag på langsiktig 

gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost 

og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. 

Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en 

økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris 

på over kr. 100 000,–  .  Driftsmidler avskrives fra det 

tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart beløp 

av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas 

en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 

beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i 

bruk. Eiendeler som har varig verdifall nedskrives til 

gjenvinnbart beløp. Dersom grunnlag for tidligere 

foretatt nedskrivning bortfaller, vurderes denne 

reversert.

Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og 

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

reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter 

ved større utskiftninger og fornyelser som øker 

driftsmidlenes levetid vesentlig, balanseføres. 

Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 

Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utvikling

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan 

identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til 

utvikling av identifiserbare immaterielle eiendeler. 

I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. 

Balanseført utvikling avskrives lineært over den 

økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnads-

føres løpende. Andre immaterielle eiendeler som 

forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og 

avskrives over økonomisk levetid.

Usikre forpliktelser

Dersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig 

at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og 

verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnads-

føres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som 

en avsetning for forpliktelser i balansen.

Egenkapitalinnskudd pensjonskasser

Egenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser  

er verdsatt til kost.

Pensjoner

Regnskapsføring av pensjonskostnader skjer i 

samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 

Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, 

både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte 

verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses 

påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeidstakerne 

opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den 

yrkesaktive perioden. 

Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og 

fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. 

Eventuell overfinansiering balanseføres i den grad 

overfinansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. 

Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men 

verdi av overfinansiering i en ordning og under-

finansiering i andre ordninger nettoføres i balansen 

såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom 

ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som 

andre langsiktige fordringer, mens netto pensjons-

forpliktelser presenteres som avsetning for forpliktelser.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i 

pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig 

gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen 

og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og 

avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer) 

fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende 

opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 

10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller 

pensjonsmidler.

Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og 

sosiale kostnader, og består av periodens pensjons-

opptjening, rentekostnad på den beregnede 

pensjonsforpliktelsen, forventet avkastning av 

pensjonsmidlene, resultatført virkning av endringer i 

estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av 

avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt 

periodisert arbeidsgiveravgift.

Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til 

fradrag i lønnskostnaden.

Konsolideringsprinsipper 
Regnskapet for foretaksgruppen omfatter morselskapet 

Helse Sør-Øst RHF og alle underliggende helseforetak. 

Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om 

gruppen var én økonomisk enhet. Transaksjoner og 

mellomværende mellom foretakene i gruppen er 

eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgs-

departementet føres via det regionale helseforetaket.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i 

balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 

forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av 

individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 
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I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en 

uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

 

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnitt 

av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelageret 

nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn 

anskaffelseskost. 

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte 

metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassifisert 

som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i 

kontantstrømoppstillingen. Likviditetsbeholdningen 

består av bundne midler og bankkonti utenfor 

konsernkontoordningen.

Konsernkontoordning

Innskudd og gjeld på konsernkontoen er klassifisert 

som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst RHF i 

det enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kostnader er 

behandlet som konserninterne renter i helseforetaket.

Endringer i regnskapsprinsipp og feil i tidligere perioder

Virkningen av endringer i regnskapsprinsipp og 

korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte mot 

egenkapitalen.

Skatt 
Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke 

skattepliktig. 
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Note 1 - Virksomhetsområder

Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2014 2013
Somatiske tjenester 5 134 224 5 163 917
Psykisk helsevern VOP 1 280 736 1 311 399
Psykisk helsevern BUP 329 693 334 626
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 230 140 230 539
Annet 401 166 393 117
Driftsinntekter pr virksomhetsområde 7 375 958 7 433 598

Driftskostnader pr virksomhetsområde 2014 2013

Somatiske tjenester -4 534 138 -5 131 324
Psykisk helsevern VOP -1 071 350 -1 237 712
Psykisk helsevern BUP -272 785 -319 760
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere -193 150 -230 403
Annet -354 603 -406 485
Driftskostnader pr virksomhetsområde -6 426 026 -7 325 684

Driftsinntekter fordelt på geografi 2014 2013
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF sitt opptaksområde 7 312 732 7 367 743
Pasienter hjemmehørende i resten av landet 55 271 54 404
Pasienter hjemmehørende i utlandet 7 956 11 451
Driftsinntekter fordelt på geografi 7 375 958 7 433 598

(Alle tall i NOK 1000)

Pga. nye uførepensjonsregler og innarbeidelse av levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister 
har Vestre Viken HF en betydelig lavere pensjonskostnad i 2014 i forhold til 2013. Effekten av dette er fordelt 
forholdsmessig på de respektive virksomhetsområdene og medfører reduserte kostnader per virksomhet-
sområde i forhold til 2013. Viser for øvrig til note 16 Pensjon for ytterligere opplysninger.
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Note 2 - Inntekter

Driftsinntekter 2014 2013
Basisramme 4 554 663 5 175 027
Basisramme 4 554 663 5 175 027

Aktivitetsbasert inntekt 2014 2013
Behandling av egne pasienter i egen region 1) 1 957 095 1 450 200
Behandling av pasienter internt i egen region 63 426 64 595
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 21 102 14 967
Behandling av andre pasienter i egen region 3) 52 726 51 253
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 416 889 383 162
Utskrivningsklare pasienter 13 731 13 122
Andre aktivitetsbaserte inntekter 11 562 15 083
Aktivitetsbasert inntekt 2 536 531 1 992 382

Annen driftsinntekt 2014 2013
Øremerket tilskudd til «Raskere tilbake» 27 581 23 349
Øremerkede tilskudd til andre formål 7 414 8 264
Inntektsføring av investeringstilskudd 4) 6 297 4 586
Andre driftsinntekter 243 472 229 990
Annen driftsinntekt 284 764 266 189

Sum driftsinntekter 7 375 958 7 433 598

Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og 
egne pasienter i andre regioner består av ISF-refusjon, av dette utgjør 
Kommunal medfinansiering kr 410 870 378 469

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor  
    Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar 

2) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnostikk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor  
    Helse Sør-Øst RHF sitt «sørge for»-ansvar 

3) Inntekter for diagnostikk og behandling av pasienter tilhørende andre regionale helseforetak  
    (gjestepasienter)

4) Inntektsføring av del av balanseført investeringstilskudd
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Note 3 - Kjøp av helsetjenester

 Kjøp av helsetjenester 2014 2013
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk eksternt 63 326 49 193
Kjøp av offentlige helsetjenester somatikk internt i foretaksgruppen 411 260 524 504
Kjøp av private helsetjenester somatikk 27 063 34 118
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri eksternt 21 556 12 154
Kjøp av offentlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 36 035 15 625
Kjøp av private helsetjenester psykiatri 1 294 1 544
Kjøp av offentlige helsetjenester rus eksternt 2 220 202
Kjøp av private helsetjenester rus 1 039 2 941
Kjøp av helsetjenester utland 5 7
Sum gjestepasientkostnader 563 797 640 287

Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 38 731 43 200
Kjøp fra luftambulanse 40 1 252
Kjøp av andre ambulansetjenester
Andre kjøp av helsetjenester 3 504 1 152
Sum kjøp av andre helsetjenester 42 275 45 604

RHF-ets kjøp av helsetjenester fra datterforetakene
Sum kjøp av helsetjenester 606 072 685 891

(Alle tall i NOK 1000)

Note 2 - Inntekter fortsettes - Aktivitetstall

Aktivitetstall somatikk 2014 2013
Antall DRG poeng i henhold til «sørge for» ansvaret 97 377 92 650
Antall DRG poeng i henhold til eieransvaret 95 825 91 280
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 314 932 300 662

Aktivitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 115 118
Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 76 667 73 571

Aktivitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 3 269 3 178
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 111 395 106 695

Aktivitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 509 511
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 24 632 23 739

(Alle tall i NOK 1000)

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

DRG-systemet klassifiserer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig tilnærmet 
homogene.

Inntektene i DRG-systemet er i 2014 satt til 40 % av full DRG-pris, det vil si kr 13 458,80 per DRG-poeng.
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Note 4 - Varer

Varebeholdning 2014 2013
Øvrige beholdninger 4 465 4 403
Sum lager til videresalg 4 465 4 403

Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 45 136 47 148
Sum lager til eget bruk 45 136 47 148
Sum varebeholdning 49 600 51 551

Anskaffelseskost 49 600 51 551
Bokført verdi 31.12 49 600 51 551

Varekostnad 2014 2013
Legemidler 427 428 348 478
Medisinske forbruksvarer 376 711 354 001
Andre varekostnader til eget forbruk 61 566 62 529
Innkjøpte varer for videresalg 17 624 14 497
Sum varekostnad 883 329 779 506

(Alle tall i NOK 1000)

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte og styregodtgjørelse

Lønnskostnader 2014 2013
Lønnskostnader 3 649 891 3 486 360
Arbeidsgiveravgift 525 274 502 968
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgift -369 732 795 382
Andre ytelser 76 140 76 763
Sum lønn og andre personalkostnader 3 881 573 4 861 473

(Alle tall i NOK 1000)

Ansatte / årsverk
Gjennomsnittlig antall ansatte 9 305 9 479
Gjennomsnittlig antall årsverk 6 892 6 814

(Alle tall i NOK 1000)
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Note 5 - Godtgjørelse til styrets medlemmer - fortsettes

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier: 2014 2013
Lovpålagt revisjon 439 351 313 810
Utvidet revisjon 30 250 0
Skatte-og avgiftsrådgivning 28 875 0
Andre tjenester utenfor revisjon 0 320 534
Sum godtgjørelse til revisor                             498 476 634 344
Honorar til revisor i henhold til inngåtte avtale 439 351 0

Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon

Mislighetsrevisjon 0 320 534
Spesifikasjon av andre tjenester utenfor revisjon 0 320 534

(Tall i kroner)

Note 6 - Andre driftskostnader

2014 2013
Transport av pasienter 103 215 91 400
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 128 083 135 318
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 49 356 50 661
Konsulenttjenester 32 952 40 998
Annen ekstern tjeneste 298 986 292 351
Reparasjon vedlikehold og service 80 722 72 459
Kontor og kommunikasjonskostnader 40 975 39 627
Kostnader forbundet med transportmidler 11 808 12 484
Reisekostnader 17 042 15 190
Forsikringskostnader 4 277 3 719
Pasientskadeerstatning 4 099 2 282
Øvrige driftskostnader 54 521 18 181
Andre driftskostnader 826 035 774 670

(Alle tall i NOK 1000)
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Note 7 - Finansinntekter- og kostnader

Finansinntekter 2014 2013
Konserninterne renteinntekter 11 498 9
Andre renteinntekter 5 766 5 376
Andre finansinntekter (agio) 19 180
Finansinntekter 17 284 5 565

Finanskostnader 2014 2013

Konserninterne rentekostnader 38 596 42 243
Andre rentekostnader 344 271
Andre finanskostnader (disagio) 63 59
Finanskostnader 39 003 42 573

(Alle tall i NOK 1000)
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Note 8 - Forskning og utvikling

2014 2013
Øremerket tilskudd fra eier til forskning 4 370 3 864
Andre inntekter  til forskning 20 683 20 454
Basisramme til  forskning 28 130 26 034
Sum inntekter  til forskning 53 183 50 352

Andre inntekter  til utvikling 534 738
Basisramme til utvikling 7 493 10 608
Sum inntekter til utvikling 8 028 11 346

Sum inntekter til forskning og utvikling 61 211 61 698

Kostnader til forskning
- somatikk 39 101 37 134
- psykisk helsevern 12 701 12 308
- TSB 1 381 910
Sum kostnader til forskning 53 183 50 352

Kostnader til utvikling

- somatikk 586 1 465
- psykisk helsevern 6 320 9 219
- TSB 1 122 663
Sum kostnader til utvikling 8 028 11 346

Sum kostnader til forskning og utvikling 61 211 61 698
(Tall i 1000)

Antall avlagte doktorgrader 2 4

Antall publiserte artikler 79 90
Antall årsverk forskning 51,7 46,4
Antall årsverk utvikling 8,2 11,5
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Note 9 - Immaterielle driftsmidler

  EDB

  programvare

Anskaffelseskost 1.1 2 287
Anskaffelseskost 31.12.14 2 287
Akkumulerte avskrivninger 31.12.14 -2 268
Balanseført verdi 31.12.14 19
Årets ordinære avskrivninger -46

(Tall i 1000)
Foretaksgruppen benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. 
Den økonomiske levetiden er beregnet til:     
EDB programvare: Avskrives over 5 år.
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Note 12 - Finansielle anleggsmidler og gjeld

Finansielle anleggsmidler 2014 2013
Lån til foretak i samme foretaksgruppe 641 633 672 176
Sum finansielle anleggsmidler 641 633 672 176

Langsiktig gjeld 2014 2013
Langsiktig gjeld til foretak i samme gruppe 428 906 472 520
Sum langsiktig gjeld 428 906 472 520
Herav langsiktig gjeld som forfaller senere enn 5 år 232 336 269 450

(Alle tall i NOK 1000)

Note 13 - Kundefordringer og andre fordringer

Fordringer 2014 2013
Kundefordringer 20 348 22 937
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 147 735 109 663
Opptjente inntekter (inklusive pasienter under behandling) 7 468 6 412
Øvrige kortsiktige fordringer 34 913 38 920
Fordringer 210 464 177 932

Avsetning for tap på fordringer 2014 2013

Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. -2 000 -5 000
Årets endring i avsetning til tap på krav -1 950 3 000
Avsetning for tap på fordringer -3 950 -2 000

Årets konstanterte tap 2014 2013

Årets konstanterte tap 1 020 -4 386

Kundefordringer pålydende 2014 2013

Ikke forfalte fordringer 13 368 17 509
Forfalte fordringer 1–30 dager 1 267 2 828
Forfalte fordringer 30–60 dager 1 939 641
Forfalte fordringer 60–90 dager 504 822
Forfalte fordringer over 90 dager 3 271 1 138
Kundefordringer pålydende 20 348 22 937

(Alle tall i NOK 1000)

Note 11 - Eierandel i datter- og tilknyttede foretak

2014 2013
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP 272 019 221 036
Sum investeringer i aksjer og andeler 272 019 221 036

(Alle tall i NOK 1000)
Disposisjonsretten til medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av tilskuddet vil først  
kunne bli utbetalt dersom foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell  
omdanning eller annen omorganisering av KLP antas det at medlemmene får tildelt aksjer.
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Note 14 - Kontanter og bankinnskudd

2014 2013
Innestående skattetrekksmidler 176 397 160 532
Andre bundne konti 10 886 29 922
Sum bundne bankinnskudd 187 283 190 454
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 551 479
Sum bankinnskudd og kontanter 187 834 190 933

(Alle tall i NOK 1000)
Vestre Viken har en kredittramme på 2,5 mrd kroner tilknyttet konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det benyttet 2 mrd kroner.
Trekk på konsernkontoordning er klassifisert som kortsiktig gjeld i Helse Sør-Øst RHF og i foretaksgruppen.

Note 15 - Egenkapital

Annen

EGENKAPITAL 31.12.14 Foretaks- innskutt Annen Total

kapital egenkapital egenkapital Egenkapital
Inngående balanse 1.1 100 3 510 975 -1 605 233 1 905 841
Prinsippendring, opptjent EK i Pensjonskasse 0 172 676 172 676
Åpningsbalanse korrigert 100 3 510 975 -1 432 557 2 078 517
Årets resultat 928 214 928 214
Egenkapital 31.12.14 100 3 510 975 -504 343 3 006 731

(Alle tall i NOK 1000)

Vestre Viken HFs årsrapport for 2014.    |   55

EK-transaksjon: Opptjent EK pensjonskasse. IB 2014 rapportert fra PKH (Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet) 
ble justert med MNOK 172 676 i opptjent egenkapital og tillagt pensjonsmidler. Feilen er akkumulert fra tidligere 
år og har ingen resultateffekt, den er heller ikke vurdert som vesentlig.



Note 16 - Pensjoner

Vestre Viken HF har pensjonsordninger som omfatter i alt 30 054 personer, hvorav 7 209 er yrkesaktive,  
17 243 er oppsatte og 5 602 er pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser etter slutt- 
lønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhenge av antall opptjeningsår, stillingsfaktor og lønnsnivå ved nådd 
pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. Foretakets pensjonsansvar i forhold 
til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordningene. Pensjons-
ordningen for sykepleiere i Kommunal Landspensjonskasse, SPK, PKH (pensjonskassen for helseforetakene i hovedstad-
sområdet) og Oslo pensjonsforsikring AS.

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

2014 2013
Pensjonsforpliktelse
Brutto påløpte pensjonsforpliktelse 14 291 084 12 410 496
Pensjonsmidler * -9 645 001 -9 030 336
Netto pensjonsforpliktelse 4 646 083 3 380 159
Arbeidsgiveravgift på netto pensjonsforpliktelse 367 892 476 602
Ikke resultatført tap/(gevinst) av estimat- og planavvik inklusive a.g.a. -7 197 827 -4 654 382
Netto balanseførte forpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift -2 183 852 -797 620

Herav balanseført netto pensjonsforpliktelser inklusive arbeidsgiveravgift 5 793 6 331
Herav balanseført netto pensjonsmidler inklusive arbeidsgiveravgift 2 189 645 803 951

(Tall i 1000)

Spesifikasjon av pensjonskostnad 2014 2013
Nåverdi av opptjente pensjonsrettigheter i året 476 438 495 183
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 494 325 418 840
Årets brutto pensjonskostnad 970 763 914 023
Forventet avkastning på pensjonsmidler -421 184 -330 596
Administrasjonskostnad 26 816 32 847
Netto pensjonskostnad inkl adm.kost 576 395 616 273
Arbeidsgiveravgift netto pensjonskostnad inklusive administrasjonskostnad -20 168 62 298
Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 210 512 116 811
Resultatført aga av aktuarielt tap/(gevinst) 32 325
Resultatført planendring -1 168 796
Årets netto pensjonskostnad -369 732 795 382

(Tall i 1000)

Økonomiske forutsetninger 2014 2013
Diskonteringsrente 2,3 % 4 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,2 % 4,4 %
Årlig lønnsregulering 2,75 % 3,75 %
Årets pensjonsregulering 1,73 % 2,72 %
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,5 % 3,25 %
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Pensjonskostnaden for 2014 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av 
Norsk regnskapsstiftelse.

Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31. desember 2014 basert på de økonomiske 
forutsetningene som er angitt for 2014. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2014 er det også vist 
et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31. desember 2014. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i Lov 
om offentlig tjenestepensjon.

Demografiske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet med videre er det i beregningene benyttet  
forutsetninger som i pensjonskassens forsikringstekniske beregningsgrunnlag.

2014 2013
Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2005
Forventet uttakshyppighet AFP 15–46 % 15–46 %
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år <20 20–23 24–25 26–30 31–45 46–50 >50
Sykepleiere 20 8 6 6 4 1 0
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år <20 20–23 24–25 26–30 31–45 46–50 >50
Sykehusleger 20 20 15 8 5 2 0
Fellesordning 20 15 10 8 5 2 0
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Note 17 - Andre avsetninger for forpliktelser

2014 2013
Tariffestet utdanningspermisjon 41 558 36 754
Andre avsetninger for forpliktelser 63 789 64 222
Sum avsetning for forpliktelser 105 347 100 975

(Alle tall i NOK 1000)

Avsetning for overlegepermisjoner omfatter 502 overlege- og psykologspesialistårsverk.

Uttakstilbøyeligheten er satt til 45 % for overlegestillingene.

Overordnede leger og spesialister i Vestre Viken HF har avtalefestet rett til fire måneders studiepermisjon 
hvert femte år.

Under permisjonen mottar overlegene og spesialistene lønn. Lønnen kostnadsføres og avsettes som en 
langsiktig forpliktelse etter hvert som retten opparbeides. Uttakstilbøyeligheten kan variere mellom foretak  
i Helse Sør-Øst og internt mellom de enkelte avdelinger i foretakene.

Note 18 - Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 2014 2013
Leverandørgjeld 159 762 137 348
Kortsiktig gjeld til foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 2 207 572 1 823 220
Påløpte feriepenger 416 143 397 903
Påløpte lønnskostnader 111 217 89 992
Annen kortsiktig gjeld 104 965 83 142
Annen kortsiktig gjeld 2 999 659 2 531 607

(Alle tall i NOK 1000)

Note 19 - Eiers styringsmål

2014 2013 2009–2014
Årsresultat 928 214 70 906 948 270
Endrede pensjonskostnader som er blitt hensyntatt i resultat 0 -372 000
Resultat jf økonomiske krav fra HOD 928 214 70 906 576 270
Resultatkrav fra HOD 881 600 952 600
Avvik fra resultatkrav 46 614 70 906 -376 330

(Alle tall i NOK 1000)
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Note 20 - Nærstående parter
Vestre Viken HF er 100 % eid av Helse Sør-Øst RHF.

Transaksjoner med andre helseforetak er i hovedsak 

knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det vil si pasienter 

bosatt i eget opptaksområde og som på grunn av 

midlertidig opphold, fritt sykehusvalg eller manglende 

kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling 

i et annet helseforetak innen regionen, i annen region 

eller private sykehus vår eller andre helseregioner har 

avtale med.

Henviser for øvrig til note 3 for ytterligere detaljer.

Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter 

og avtaler om tilsyn / legemiddelkontroll fra 

Sykehusapotekene HF på MNOK 210,8. Inntekter 

knyttet opp mot Sykehusapotekene beløper seg til 

MNOK 3 og gjelder hovedsaklig leie/lokaler med 

tilhørende tjenester. Videre er det ordinære kjøp 

av medisinsk forbruksmateriell fra den regionale 

leverandøren Forsyningssenteret MNOK 64 og 

kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale 

tjenesteleverandøren Sykehuspartner MNOK 297.

Salg av tjenester til Sykehuspartner beløper seg til 

MNOK 4,7. Forsyningssenteret og Sykehuspartner er 

avdelinger innunder Helse Sør-Øst RHF.

Det er etablert rutiner som skal bidra til å sikre at 

ansatte som er ansvarlig for, eller har innflytelse på 

inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller salgsavtaler 

ikke sitter med verv eller har andre relasjoner til 

leverandører eller kunder mv som kan tenkes å komme 

i konflikt deres rolle i foretakene.

Det er gjennomført en kartlegging og dokumentasjon 

av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan 

tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretakene 

har til andre aktører.

En av foretakts ledende ansatte er nestleder i PKH 

(Pensjonskasse for helseforetak i hovedstadsområdet). En annen av 

foretakets ledende ansatte er styremedlem i Driftsstyre 

Sykehuspartner.

En ledende ansatt er styreleder i Modum Bad. Årlig 

avtale vedr kjøp av psykiatriske tjenester for voksne 

inngås mellom Vestre Viken HF og Modum Bad. Midler 

til dette tildeles Vestre Viken HF fra Helse Sør-Øst RHF. 

Kjøp av disse tjenestene utgjorde for 2014 MNOK 5,2. 

Samme ledende ansatt er også styreleder i Vestviken 

110 – ubetydelige transaksjoner mot foretaket.

Utover dette er det ingen ledende ansatte/styremedlem 

i Vestre Viken HF som har roller, ansvar og/eller verv 

som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner 

foretaket har til andre aktører.
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Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2014 2013
Årsresultat 928 214 70 906
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler 1 642 -3 379
Ordinære avskrivninger 228 754 224 143
Nedskrivninger varige driftsmidler og finansielle anleggsmid 263 0
Øvrige resultatposter uten kontanteffekt * 173 376 -1 052
Endring i omløpsmidler -147 363 -49 559
Endring i kortsiktig gjeld 488 802 63 157
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i -1 386 232 41 539
Inntektsført investeringstilskudd -6 297 -4 586
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 281 160 341 171

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 2014 2013
Innbetalinger ved salg av driftsmidler 555 23 030
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler -348 211 -275 900
Innbetalinger ved salg av andre finansielle eiendeler 13 253 0
Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler -64 236 -40 791
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -398 638 -293 661

Kontantstrømmer fra operasjonelle finansieringsaktiviteter 2014 2013
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 103 711 -43 614
Innbetaling av investeringstilskudd 5 864
Endring øvrige langsiktige forpliktelser 4 805 2 758
Endring foretakskapital uten kontanteffekt
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 114 379 -40 856
Netto endring i likviditetsbeholdning -3 099 6 654
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 190 933 184 280
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 187 834 190 933
Ubenyttet trekkramme 31.12 -340 661
Likviditetsreserve 31.12 -152 827 190 933
Innvilget trekkramme 31.12. -2 549 000
Bankinnskudd, kontanter o.l. 187 834 190 933

(Alle tall i NOK 1000)

60    |    Vestre Viken HFs årsrapport for 2014.

* Justering direkte mot EK – Se note 15.



Vestre Viken HFs årsrapport for 2014.    |   61



VESTRE VIKEN HF, POSTBOKS 800, 3004 DRAMMEN
ORGANISASJONSNUMMER: 894 166 762

POSTMOTTAK@VESTREVIKEN.NO
WWW.VESTREVIKEN.NO

TELEFON: 03525
© 2015



1 
 

Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
27. januar  
1/2014 Godkjenning av 

møteprotokoller fra 
styremøte 16. desember 
2013  

 Ja  

2/2014 HR- strategi i Vestre Viken Styremøte mars 2015 Ja Styret vil ha en årlig tilbakemelding om 
gjennomføring av handlingsplaner og tiltak.   

3/2014 Handlingsplan etter 
rapport fra 
Konsernrevisjonen: 
Gjennomgang av rutiner 
for utsendelse og 
mottakelse av 
henvisninger mellom 
Ringerike sykehus 
v/Vestre Viken HF og Oslo 
universitetssykehus HF  

Sak 30/2014 Ja Styret ber om at status for tiltakene i 
handlingsplanen legges fram for styret i 
styremøtet i april 2014.  
 

4/2014 Status i arbeidet idéfase 
nytt sykehus i Vestre 
Viken. Melding. 

Administrativt. 
Utarbeiding av 
samfunnsanalyse. 

Ja  

5/2014 Kapasitet i 
hovedstadsområdet - 
premissavklaringer 

Administrativt/ prosjekt 
nytt sykehus i Vestre 
Viken 

Ja Rapporten innarbeides i videre planlegging av 
nytt sykehus i Vestre Viken i tråd med tidligere 
vedtak.  
 

6/2014  Eksterne tilsyn 2013 pr. 3. 
tertial 

 Ja  

7/2013 Status vedtak i styret 2013  Ja  

8/ 2014 Orienteringer  Ja  
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
24. februar 
9/2014 Godkjenning av 

møteprotokoller fra 
styremøte 27. januar 2014 

 Ja  

10/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 31.01. 
2014 

Administrativt Ja  Styret registrerer fortsatte negative avvik ved 
mange styringsparametre ved klinikk Drammen 
sykehus. Styret ber administrerende direktør 
rette et sterkt fokus mot denne klinikken for å snu 
situasjonen.  

11/2014 Årlig melding 2013 for 
Vestre Viken 

 Ja  

12/2014  Oppdrag og bestilling 2014 
for Vestre Viken 

Månedlige 
oppfølgingsmøter 
administrerende direktør 
og klinikkdirektør. 
Rapportering på 
styringsparametre og 
iverksettelse av tiltak ved 
avvik.  

Ja Virksomhetsrapportering til styret i hvert 
styremøte. 

13/2014 Strategi for kvalitet og 
pasientsikkerhet i Vestre 
Viken 2014-2016 
 

Administrativt. 
Sak 47/2014 

Ja Styret legger til grunn at styrets innspill tas med i 
det videre strategiarbeidet, og at endelig forslag til 
”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-
2016” legges fram til behandling i neste 
styremøte.  

14/ 2014 Orienteringer  Ja  

31. mars 
15/2014 Godkjenning av 

møteprotokoller fra 
styremøte 24. februar 

 Ja  
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
2014  

16/2014 Idéfase nytt sykehus i 
Vestre Viken. Temasak. 

Administrativt/prosjekt 
nytt sykehus i Vestre 
Viken 

Ja Saken legges fram til behandling for styret 28. 
april. 

17/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 28.02 
2014 

Administrative 
oppfølgingsmøter av 
klinikkene 

Ja Styreleder påpekte at det fortsatt må arbeides 
med å få ned ventetidene. Foretaket må utnytte 
den samlede kapasiteten ved sykehusene og om 
nødvendig bruke eksterne miljøer. Bærum og 
Drammen sykehus må fokusere på å redusere 
kostnader og  på den måten snarest få driften i 
tråd med budsjettet for 2014.  

18/2014 Endring i organisering av 
prehospitale tjenester i 
sykehusområdene 
Vestfold/Telemark og 
Vestre Viken  

Administrativt Ja Ambulansetjenestene på Rjukan og Notodden ble 
overført til Vestfold/Telemark HF med virkning 
fra den 1. april 2014. 

Helseforetakene ble enige om verdifastsetting og 
endelig oppgjør er gjort i tråd med denne gjennom 
2014. 

19/2013 Konsernrevisjonens 
oppfølgingsrevisjon av 
intern styring og kontroll 
av det 
pasientadministrative 
arbeidet ved Vestre Viken 
HF – statusrapportering av 
handlingsplan 

Sak 57/2014 Ja Styret ber om at status for videre gjennomføring 
av tiltakene i handlingsplanen legges fram for 
styret i styremøtet i september 2014.  
 

20/2013 Forskningsstrategi 2014 – 
2017  

 Ja  

21/2014 Årsrapport 2013   Ja  
22/2014   Prehospitale tjenester –  Ja  



4 
 

Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
gjennomgang av struktur 
og drift 

23/2013 Nevrologi  Ja  

24/ 2014 Orienteringer  Ja  

28. april  
25/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 31. mars 2014  

 Ja  

26/2014 Idéfase Nytt sykehus i 
Vestre Viken 

 Ja  

27/2014 Mandat for konseptfasen Administrativt Ja Godkjent mandat for konseptfasen oversendes til 
Helse Sør-Øst RHF for videre behandling. 

28/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 31.03. 
2014 

 Ja  

29/2014 Økonomisk langtidsplan 
(ØLP) 2015 -2018  
 

 Ja  

30/2013  Handlingsplan etter 
rapport fra 
Konsernrevisjonen: 
Gjennomgang av rutiner 
for utsendelse og 
mottakelse av 
henvisninger mellom 

Administrativt. Ja Styret ber om endelig rapportering for den 
resterende gjennomføring av handlingsplanen i 
forbindelse med virksomhetsrapporteringen etter 
2. tertial 2014.  
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
Ringerike sykehus 
v/Vestre Viken HF og Oslo 
universitetssykehus HF  - 
oppfølging  

31/ 2014 Orienteringer  Ja  

16. juni 
32/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 28. april 2014  
 

 Ja  

33/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 1. 
tertial 2014   

 Ja Styret gir anerkjennelse for den fine økonomiske 
utviklingen og god virksomhetsstyring i foretaket. 

 
34/2014 Virksomhetsrapportering 

for Vestre Viken pr 31. mai 
2014  

 Ja  

35/2014  Strategier for kvalitet og 
pasientsikkerhet i Vestre 
Viken 2014-2016 

Sak 47/2014 Ja Saken kommer tilbake til endelig behandling i 
styrets møte 25. august. 

 
36/2014  Ledelsens gjennomgang 

2014 
 Ja  

37/2014  Nytt bygg for felles 
akuttpsykiatri lokalisert 
på Blakstad 

Administrativt. Ja Søknad oversendes til Helse Sør-Øst RHF i 
henhold til fullmaktssystemet for å få videreført 
prosjektet til konseptfasen. 
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
38/2014  Møteplan for styret 2015  Ja  

39/2014  Ledelsens 
ansettelsesvilkår – 
erklæring om 
lederlønninger 2013 

 Ja  

33/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 1. 
tertial 2014   

 Ja  

40/ 2014 Vestre Vikens 
pensjonskasse – 
årsberetning og – regnskap 
2013 

 Ja  

41/ 2014 Budsjettprosess 2015 – 
prosess og styringssignal 
 
Vedlegg 
1. Budsjett 2015 prinsipper 

og metoder 

 Ja  

42/2014 Evaluering av 
samarbeidsprosjektet 
Strandveien boliger 

 Ja  

43/2014 Eksterne tilsyn – 1. tertial  
 

 Ja  

44/ 2014 Orienteringer 
  

 Ja  

25. august 
45/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 16. juni 2014  

 Ja  



7 
 

Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
 

 
46/2014 

Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 31. juli 
2014   

Administrativt Ja Styret konstaterer at gjennomførte og 
planlagte tiltak ikke er tilstrekkelige for å nå 
mål om at det ikke skal være 
langtidsventende ved utløpet av 2014. Styret 
ber om at foretakets samlede kapasitet blir 
utnyttet best mulig for å korte ned ventetiden. 

 
Styret gir dessuten administrerende direktør 
fullmakt til kjøp av eksterne tjenester. 
 

47/2014  Strategier for kvalitet og 
pasientsikkerhet i Vestre 
Viken 2014-2016 

Administrativt 
Sak til styret september 
2015 

Ja En samlet vurdering av måloppnåelse i strategien 
og videre arbeid legges årlig fram for styret. 

 
48/2014  Mandat for konseptfasen 

Nytt sykehus i Drammen 

 

Oversendt HSØ. Saken 
behandlet i HSØs 
ledergruppe i november 
2014. 
Mandat godkjent.  
Nytt DPS Drammen må 
behandles i styret i HSØ 
før det ev. kan legges inn i 
mandatet. 

 Godkjent mandat for konseptfasen oversendes 
Helse Sør-Øst for endelig godkjenning. 

 

49/2014 Søknad om rivetillatelse 
Lier sykehus 

 Ja  

50/2014 Arbeidsavtale 
administrerende direktør  

Styreleder. Ja  

51/2014 Orienteringer   Ja  
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
29. september 
52/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 25. august 2014 
 

 Ja Sak 48/2014 Mandat for konseptfasen Nytt 
sykehus i Drammen – pkt1 rettes til  

Styret godkjenner mandatet for 
konseptfasearbeidene for Nytt Vestre Viken 
sykehus. 

53/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 30. 
august – 2. tertial 2014   

Administrativt. 
Sak 66/2014 

Ja Styret er ikke fornøyd med foretakets utvikling på 
flere av de nasjonale kvalitetsindikatorene og ber  
administrerende direktør utarbeide tiltak for å 
forbedre resultatene.  Tiltak for forbedring av de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og 
pasienterfaringene (PasOp) omtales i budsjett og 
mål for 2015 

54/2014  Investeringer i 
sykehusbygg for Bærum, 
Ringerike, Kongsberg samt 
distriktspsykiatriske 
sentre  

Administrativt. 
Sak 63/2014 

Ja Styret ber om at det legges frem prosjektmandat 
for vedlikehold og utvikling av sykehusene på 
Bærum, Ringerike og Kongsberg i tråd med 
saksfremlegget. 

Utbygging av og mandat for de 5 DPSene legges 
fram som enkeltsaker. 

 
55/2014  Idéfase Drammen 

distriktpsykiatriske senter 
(DPS) 

Administrativt. Ja Styret anbefaler at nytt DPS Drammen planlegges 
videre som et delprosjekt i Nytt Vestre Viken 
sykehus - prosjektet. Det rettes en henvendelse til 
Helse Sør-Øst om at konseptfasearbeidet Nytt 
Vestre Viken sykehus tar opp i seg nytt DPS 
Drammen. 

Midlertidige løsninger for Drammen DPS fremmes 
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
i forbindelse med budsjett 2015 

56/2014 Eksterne tilsyn pr 2. tertial  Ja  

57/2014 Konsernrevisjonens 
gjennomgang av styring og 
kontroll av det 
pasientadministrative 
arbeidet ved Vestre Viken 
– oppfølging.  

Administrativt. Ja Styret tar til etterretning av de fleste tiltak i 
handlingsplanene er gjennomført, og forutsetter 
at det resterende arbeid sluttføres 

27. oktober 
58/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 29. september 
2014  

 Ja  

59/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 30. 
september 2014    

Administrativt. Sak til 
styret i februar 2015. 
Sak 07/2015 

 Styret ber administrerende direktør gjennomføre 
en ekstern vurdering i forbindelse med planene 
for de gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ut 
over inngåtte kontrakter ved Drammen sykehus. 
Det fremmes egen sak for styret om sluttføringen 
av disse investeringene.  

60/ 2014 Orienteringer 
 

 Ja  

24. november 
61/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 27. oktober 
2014  

 Ja  

62/2014 Virksomhetsrapportering 
for Vestre Viken pr 31. 

Administrativt. 
Evaluering av arbeidet 

 Styret er tilfreds med de økonomiske resultat, 
men forutsetter at arbeidet med tilgjengelighet 
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
oktober 2014   skal legges fram for styret 

 
 

intensiveres. 

Styret er ikke tilfreds med utviklingen av 
ventetidene for behandling. Styret ber om at det 
så snart som praktisk mulig legges fram en 
evaluering av det arbeidet som er gjort for å 
redusere ventetider i 2014, slik at det blir laget 
realistiske planer for arbeidet i 2015. Styret 
mener arbeidet med å nå ventetidsmålene må gis 
høg prioritet. 

63/2014 Prosjektmandat – Idéfase 
oppgradering og utvikling 
av sykehusene på Bærum, 
Ringerike og Kongsberg 

Administrativt. 
 

Ja Styret godkjenner mandat for idéfase 
oppgradering og utvikling av sykehusene på 
Bærum, Ringerike og Kongsberg. Mandatet 
oversendes til Helse Sør-Øst RHF. 

 
Administrerende direktør fremmer sak om 
mandat for idéfase for DPS Bærum, Ringerike og 
Kongsberg. 

 
64/2014 Orienteringer Administrativt Ja Styret mener at det er gjort et godt arbeid med 

klinikkenes driftsbudsjett for 2015 og styret er 
fornøyd med produktivitetsveksten som 
budsjettet bygger på. Styret mener det ikke er 
forsvarlig å pålegge klinikkene ytterligere 
resultatforbedrende tiltak. Styret er bekymret 
over signalene om redusert investeringsramme 
fra HSØ. Styret mener det viktig å få rammer til å 
gjennomføre nødvendige investeringer 
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
hovedsakelig i tråd med ØLP (ref sak 29/2014). 

15. desember 
65/2014 Godkjenning av 

møteprotokoll fra 
styremøte 24. november 
2014  

 Ja  

66/2014 Budsjett og mål 2015 Administrativt 
Styremøtene i 2015 

Ja Styret forutsetter at administrerende direktør 
rapporterer til styret om bruk av 
investeringsmidler i den månedlige 
virksomhetsrapporteringen.  

 
67/2014 Oppnevning av 

representanter til 
brukerutvalget 

 Ja  

68/2014 Oppnevning av valgstyre – 
ansattes representanter til 
helseforetakets styre 

Valg gjennomføres 10. 
mars 2015 

Ja  

69/2014 Erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår 2014 

 Ja  

70/2014 Internkontroll for 
økonomi, 
mislighetsrevisjon 
 

 Ja  

71/2014 Status i planarbeidet for 
nytt Vestre Viken sykehus 
– hovedfunksjons-
programmet  
 

Administrativt. 
Fast orientering om 
prosjekt nytt sykehus i 
Vestre Viken i alle 
styremøter i 2015. 

Ja  
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Styremøte Sak Oppfølging Sak avsluttet Merknad 
72/2014 Medarbeider-

undersøkelsen 2014 
 

 Ja  

73/2014 Orienteringer   

 

 Ja  

 



 
 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per februar 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 13/2015 23.3.2015 
 
Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr februar 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr februar 2015 
 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor både innen somatisk virksomhet og innenfor 
det psykiske helsevernet. Resultatet fra ordinær drift viser et overskudd på 25,4 MNOK. På grunn av 
nye forutsetninger for pensjonskostnader viser regnskapet per februar 2015 et underskudd på 66 
MNOK. Resultatet inkluderer økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger på 91,4 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. 
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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 februar 2015. De viktigste resultatene 
knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr februar 2015:  
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift i februar viser et overskudd på 11,6 MNOK, som er 5 MNOK bak 

budsjett.  Overskuddskrav for 2015 er på 200 MNOK, periodisert til et overskudd på 16,67 
MNOK per måned.   Resultat fra ordinær drift hittil i år viser et overskudd på 25,4 MNOK mot 
budsjett på 33,3 MNOK.  Resultatet er bak budsjett men foran samme periode i fjor. 

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er i tråd med budsjett per februar, og er 

830 poeng foran samme periode i fjor. DRG-poeng i februar måned er 93 foran budsjett.  
 
- Antall bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 

midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 
Totale brutto månedsverk i mars 2015 er 7006. Dette er 64 månedsverk mer enn 
budsjettert.  Hittil i år er det forbruk 25 månedsverk mer enn budsjettert. 

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I januar er det rapportert 7,7 % sykefravær.  Dette 

er 0,1 % mer enn budsjettert og 0,2 % mer enn i januar i fjor.  
 
- Per februar er det en total gjennomsnittlig ventetid på 81 dager.  
- Fristbrudd for somatikken i februar er på 0,8 %.   
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Hovedtrekkene i regnskapet pr februar 2015 
 

 
 
Resultatet i foretaket per februar viser et akkumulert underskudd på 66 MNOK.  Underskuddet 
inkluderer 91,4 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 per februar viser et overskudd på 25,4 MNOK mot budsjettert 
overskudd på 33,3 MNOK. Resultat fra ordinær drift er 7,9 MNOK bak budsjett, men 9,2 MNOK 
bedre enn per februar i fjor. Gangfart hittil i år gir et overskudd på om lag 12 MNOK pr måned.  
Dette er noe bak budsjett men foran samme periode i fjor 
 

 
 
Totale inntekter pr februar er på 1386,7 MNOK, og i tråd med budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 1361,3 MNOK per februar. Dette er 11,1 MNOK 
høyere enn budsjettert.  

pr februar 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Basisramme - 450 041 - 450 041  - 874 776 - 874 776  0 %
ISF inntekter - 177 587 - 176 331  1 256 - 363 427 - 362 735  692 0 %
Gjestepasient inntekter - 8 059 - 8 454 - 395 - 16 882 - 17 179 - 298 -2 %
Øvrige driftsinntekter - 66 288 - 64 094  2 194 - 131 677 - 128 895  2 783 2 %
SUM Inntekter - 701 974 - 698 919  3 055 - 1 386 762 - 1 383 585  3 177 0 %

Varekostnader  78 869  72 525 - 6 344  143 818  141 602 - 2 216 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  34 875  45 834  10 959  88 107  93 128  5 020 5 %
Innleid arbeidskraft  2 913  999 - 1 914  4 567  2 163 - 2 405 -111 %
Lønnskostnader  479 590  470 605 - 8 985  942 831  927 700 - 15 130 -1,6 %
Avskrivninger  19 108  18 764 - 343  38 215  37 127 - 1 088 -3 %
Andre driftskostnader  72 899  72 077 - 822  139 638  145 636  5 998 4 %
Netto finanskostnader  2 098  1 448 - 650  4 168  2 896 - 1 272 -44 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  690 352  682 253 - 8 099  1 361 344  1 350 252 - 11 093 -1 %

Resultat fra ordinær drift - 11 622 - 16 667 - 5 044 - 25 417 - 33 333 - 7 916 -24 %

Økte pensjonskostnader jan. aktuar  45 694  - 45 694  91 388  - 91 388
Resultat totalt  34 072 - 16 667 - 50 739  65 971 - 33 333 - 99 304
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Hovedtrekkene i regnskapet pr februar 2014 – klinikkene 
 
Budsjettavvik per klinikk februar 2015: 

 
 
Per februar viser klinikk Drammen, Bærum og Psykisk Helse og Rus et negativ resultatavvik mot 
budsjett som er mer enn 1 % av total budsjettert kostnader for perioden. Overordnet VVHF 
budsjetteres med 16,6 MNOK i overskudd fra ordinær drift pr måned.  
 
Underskuddet i klinikk for psykisk helse og rus er i hovedsak knyttet til høye lønnskostnader og 
gjestepasientkostnader. Aktiviteten i klinikken er god og er foran budsjett per februar. 
 
Det vises for øvrig til de klinikkvise vedlegg. 
 
 
Pasientbehandling somatikk 
 
Februar 2015 DRG-produksjon i somatikk er foran budsjett og foran samme periode i 2014. 
Aktivitet hittil i år er i tråd med budsjett. 
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Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er høyere enn budsjettert hittil i år, og høyere enn for 
tilsvarende periode i 2014.  
 
Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i år er 25 årsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i mars var 64 mer en plan.  

 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Det negative budsjettavviket skyldes i hovedsak høyere kostnader til lønn/innleie enn 
budsjettert. Aktiviteten har imidlertid vært meget høy både i somatikken og i psykisk helsevern 
og rus. Det har i januar og februar vært 3 prosent flere heldøgnsopphold i somatikken enn 
forrige år og 1,5 prosent flere enn budsjettert. Denne veksten i døgnopphold ser vi ikke igjen i 
samme vekst i DRG poeng noe som skyldes at indeksen (gjennomsnittlig vekt i DRG-systemet) 
har vært lavere enn forutsatt i budsjettet.  
 
Det er ingen klar årsak til hvorfor indeksen er så mye lavere. Det er komplisert å sammenligne 
mot fjoråret, ettersom den årlige oppdateringen av DRG-systemet gjør at samme diagnose gir 
ulik vekt fra år til annet. Det arbeides videre med å analysere dette og å rette opp eventuell 
underkoding. I tillegg er det slik at indeks varierer over tid, og må sees over en lengre periode 
før man kan konkludere på om det er et avvik og ikke en midlertidig svingning.  

Februar
Jan Feb

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

Sum alle områder
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling totalt 354 300 654 613 6,7 % 575 13,7 % 3 785
Antall  l iggedøgn samlet totalt 9 151 8 450 17 601 16 578 6,2 % 17 206 2,3 % 102 552
Antall  polikliniske konsultasjoner totalt 20 696 19 415 40 111 38 268 4,8 % 36 494 9,9 % 220 776
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Den høye døgnaktiviteten har gjort at belegget på sengepostene har vært uvanlig høyt, særlig i 
februar. Dette har medført et stort antall korridorpasienter og vanskeliggjort effektiv drift av 
sengepostene. Konkret handler dette om at når belegget er høyt, oppstår 
«trappetrinnskostnader» fordi bemanningen midlertidig må økes. Det har også vært stort behov 
for vikarer (både interne og eksterne) på grunn av sykdom.  
 
Svingninger i økonomien er ikke uvanlig. Negativ utvikling i begynnelsen av året uten noen 
buffer, innebærer at administrerende direktør har iverksatt forsterket oppfølging av klinikkene 
som har størst avvik, for å reetablere økonomisk handlingsrom og økonomi i balanse så raskt 
som mulig. Klinikkene følger opp med både kortsiktige og langsiktige tiltak.  
 
Administrerende direktør mener så langt at vesentlige deler av budsjettavviket skyldes 
forbigående forhold, og har god tro på at avviket tas inn i løpet av året. Det estimeres derfor 
fortsatt et overskudd på 200 MNOK.  
 
Alle klinikker har utarbeidet tiltaksplaner for ventetidreduksjoner og disse er oversendt HSØ.  
Prognosen for utvikling av ventetidene for avviklede er 73 dager etter første halvår og på 65 
dager fra oktober. 
 
Utviklingen er positiv når det gjelder langtidsventende, og ventetid for ventende er nå siste 
måneder tydelig redusert. Dette viser at tiltaksarbeidet begynner å virke og arbeidet har stort 
fokus i hele organisasjonen. 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 28. februar 2015. Resultatet for VVHF per februar 
viser et akkumulert underskudd hittil i år på 66 MNOK.  Resultat inkluderer en økning i 
pensjonskostnader ut over budsjettforutsetninger på 91,4 MNOK. Resultat fra ordinær drift per 
februar (eksklusiv økte pensjonskostnader) viser et overskudd på 25,4 MNOK, mot et budsjettert 
resultat på 33,3 MNOK. Inntektssiden er i tråd med budsjett mens driftskostnader inklusive finans er 
11,1 MNOK mer enn budsjettert. I februar måned var andel fristbrudd 0,8 % 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 regler 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.  
 
Det er midlertidig avdekket feil i pensjonsberegning pr januar og er varslet at det vil komme 
ytterligere en aktuarberegning for 2015 i løpet av mars måned.  Det forventes at den nye 
beregningen vil redusere økningen i pensjonskostnader for 2015 i forhold til beregningen fra januar. 
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr februar.  

 
* 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.  
 
Resultat per februar viser et underskudd på 66 MNOK. Resultatet inkluderer økte pensjonskostnader 
ut over budsjettforutsetninger på 91,4 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. 
  
Akkumulert overskudd fra ordinær drift per februar er på 25,4 MNOK. Dette er 7,9 MNOK bak 
budsjett men 9,2 MNOK over resultatet pr februar i fjor. Driftskostnadene inklusive finanskostnader 
viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,1 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i februar måned isolert viser et overskudd fra ordinær drift på 11,6 MNOK.  Dette er 5 MNOK 
bak budsjett. Inntekter i februar er bedre enn budsjett, men det er et overforbruk på lønnsområdet 
og knyttet til varekostnader på til sammen 15,3 MNOK.  

 



 
 
 

4 
 

Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 3,2 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er i 
tråd med budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 2,8 MNOK over budsjett.  Det positive avviket mot 
budsjett skyldes høye polikliniske inntekter.  
 
Driftsinntekter i februar måned isolert er 3,1 MNOK foran budsjett som følge av høye 
pasientrelaterte inntekter (ISF-inntekter og polikliniske inntekter).  
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusiv finans pr februar viser et negativt avvik mot budsjett på 11,1 MNOK, og 
ligger 8 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i februar måned isolert viser et negativt 
avvik mot budsjett på 8,1 MNOK.  
 
Varekostnader er 2,2 MNOK mer enn budsjettert hittil i år.  Det er et overforbruk på 6,3 MNOK i 
februar måned.  Overforbruket er i stor grad knyttet til medikamenter. Kostnader knyttet til 
biologiske legemidler og hjemmebasert kreftmedisiner er ca 9 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.   
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 5,0 MNOK mindre enn budsjettert. I februar måned er 
det tilbakeført 4 MNOK i etterfakturering fra OUS for 2014 som ble opprinnelig bokført i januar 
måned. Kostnaden er inkludert i 2014 resultat.   
 
Lønnskostnader er 15,1 MNOK mer enn budsjett hittil i år.  Det er et overforbruk på 9 MNOK i 
februar måned.  Innleie er 2,4 MNOK mer enn budsjett pr februar.  
 

pr februar 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

ISF egne pasienter - 139 131 - 137 398  1 733 - 285 849 - 281 818  4 031 1 % - 217 239 32 %
ISF somatisk poliklinisk aktivitet - 28 935 - 28 728  207 - 55 292 - 59 365 - 4 073 -7 % - 33 201 67 %
ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler - 9 520 - 10 205 - 684 - 22 286 - 21 552  733 3 % - 19 773 13 %
ISF-refusjon kommunal medfinansiering        - 65 774 -100 %

ISF inntekter - 177 587 - 176 331  1 256 - 363 427 - 362 735  692 0 % - 335 987 8 %
Gjestepasientinntekter - 3 457 - 3 331  126 - 6 766 - 6 578  188 3 % - 7 800 -13 %
Konserninterne gjestepasientinntekter - 4 602 - 5 123 - 521 - 10 116 - 10 601 - 485 -5 % - 8 947 13 %

Gjestepasient inntekter - 8 059 - 8 454 - 395 - 16 882 - 17 179 - 298 -2 % - 16 747 1 %
Polikliniske inntekter - 23 014 - 21 682  1 332 - 45 797 - 42 984  2 813 7 % - 40 650 13 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 3 032 - 3 083 - 51 - 5 335 - 5 768 - 433 -8 % - 4 802 11 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 916 - 3 561  355 - 7 189 - 7 122  67 1 % - 2 630 173 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 726 - 1 504  222 - 3 591 - 2 974  618 21 % - 2 756 30 %
Andre driftsinntekter - 34 601 - 34 265  336 - 69 765 - 70 047 - 282 0 % - 64 199 9 %

Øvrige driftsinntekter - 66 288 - 64 094  2 194 - 131 677 - 128 895  2 783 2 % - 115 036 14 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 251 934 - 248 879  3 055 - 511 986 - 508 809  3 177 1 % - 467 771 9 %

pr februar 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Varekostnader  78 869  72 525 - 6 344  143 818  141 602 - 2 216 -2 %  139 048 3 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  34 875  45 834  10 959  88 107  93 128  5 020 5 %  88 490 0 %
Innleid arbeidskraft  2 913  999 - 1 914  4 567  2 163 - 2 405 -111 %  3 891 17 %
Lønnskostnader  479 590  470 605 - 8 985  942 831  927 700 - 15 130 -1,6 %  859 053 10 %
Avskrivninger  19 108  18 764 - 343  38 215  37 127 - 1 088 -3 %  38 614 -1 %
Andre driftskostnader  72 899  72 077 - 822  139 638  145 636  5 998 4 %  132 760 5 %
Netto finanskostnader  2 098  1 448 - 650  4 168  2 896 - 1 272 -44 %  3 127 33 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  690 352  682 253 - 8 099  1 361 344  1 350 252 - 11 093 -1 %  1 264 983 8 %
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Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 1,3 MNOK. Det er et overforbruk på ca 0,6 
MNOK pr måned hittil i år.  Overforbruket er en følge av økte trekk på kassekreditt i forbindelse med 
økte pensjonskostnader. 
 

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

 
 
Per februar viser de fleste klinikker avvik mot budsjett som er positiv eller mindre enn -1 %. 
Drammen, Bærum og Psykisk Helse og Rus viser negativ avvik mot budsjett som er mer enn -2 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat pr klinikk pr måned. 

 
  
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
 

Resultat pr klinikk Jan Feb Hittil i år

Drammen 82 -6 234 -6 151 
Bærum 25 -2 001 -1 976 
Ringerike 116 201 317
Kongsberg -303 176 -127 
Intern service 1 809 -1 049 760
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -7 257 
Prehospital tjenester 178 295 473
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 4 330
Stabene 916 1 512 2 428
Felles økonomi 11 726 20 895 32 622
Ordinær Drift 13 795 11 622 25 417
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1.3 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønns- og pensjonskostnader per februar er 15,1 MNOK mer enn budsjettert. De fleste 
klinikker viser negativ avvik mot budsjett. Kun Medisinsk Diagnostikk og Stabene viser resultater som 
er i tråd med eller bedre enn budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 1,6 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 15,3 %. 
Offentlige refusjoner og annen lønn er i tråd med budsjett per februar. 
 

1.4 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 4,6 MNOK på innleie av personell. Dette er 2,5 MNOK mer enn budsjettert men 
0,7 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor.  
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1.5 Likviditet  
Likviditetsutvikling 

 
 
Per februar var opptrekk på driftskreditten på 2058,0 MNOK. Dette er 100 MNOK mer enn budsjett, 
og 134 MNOK under kredittrammen på 2192 MNOK.    
 

1.6 Investeringer  

 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 730              -730             -0                         28 000              

Konseptfase nytt VV sykehus -93               4 679           4 586                   51 000              

Investeringer Drammen Sykehus 584              -332             252                      70 000              

Øvrige Bygginvesteringer -                       
Klinikk BS 226              35                 260                      16 000              
Klinikk KS 34                 -14               20                         6 000                
Klinikk RS 34                 79                 113                      11 300              
Klinikk PHR 261              1 101           1 361                   9 700                

Sum øvrige bygginvesteringer 555              1 200           1 755                   43 000              

Andre investeringer -                       
MTU 15 320         3 079           18 399                 57 000              
Beh.hj.midler 1 159           1 334           2 494                   15 000              
Ambulanser -               -               -                       2 000                
Planlegging BRK -               -               -                       5 000                
Rustfritt og rullende -384             496              112                      3 000                
Overskuddsdisp. av klinikker 27                 578              606                      7 500                
IKT -               -               -                       5 000                
Sum andre investeringer 16 123         5 488           21 611                 94 500              

Egenkapital innskudd pensjon -                       26 500              

Sum totale investeringer 17 898         10 305         28 203                 313 000           

Tall i hele 1000 kr
Regnskap 
hittil 2015

Budsjett 
2015FebJan
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Budsjettet er justert i henhold til forrige styremøtevedtak til totalt MNOK 313. Budsjettet er økt med 
netto 6 MNOK, finansiert ved at fjorårets resultat ble høyere enn prognosen og at salgsmidler fra 
bygg som ikke brukes i kjernevirksomhet er økt. 
 
Justeringene er i hovedsak rettet mot Drammen Sykehus og overskuddsmidler i klinikkene. Det er 
redusert 4,5 MNOK i forbindelse med konseptfasen Drammen DPS siden den er utsatt inntil videre. 
Drammen Sykehus sitt budsjett er økt med 10 MNOK for å kunne ferdigstille nødstrøm til 
operasjonsstuene. Overskuddsmidlene i klinikkene er økt med 2,5 MNOK slik at klinikker med 
overskudd kan få benytte inntil halvparten av overskuddet sitt til investeringer i 2015.  
 
Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader forventes innbetalt til de ulike pensjonskassene 
i slutten av 2015. Det er budsjettert ut fra forventningen kassene har gitt oss med tanke på hva de 
trenger av egenkapital for å holde kapitaldekningsgraden på forventet nivå. 
 
For MTU-området er det bestilt og levert en CT. Budsjettet er disponert ihht en behovsliste fra MTU-
avdelingen som vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. 
 
Ambulanser har vi forventet at vi skal lease noen nye biler i 2015. Det er imidlertid nye 
avtaleleverandører uten direkte mulighet til leasing gjennom leverandør. Det er derfor iverksatt en 
egen prosess for å finne leasingleverandør. Prosessen pågår og det forventes at vi får en avklaring på 
dette i mai/juni og at biler kan bestilles etter dette. Det kan da være en risiko for at vi ikke får biler i 
hus før i begynnelsen av 2016, avhengig av leverandørens kapasitet. 
 
Investeringer kommenteres mer utfyllende på kvartalsrapporteringen. Så langt er det ingenting som 
tyder på at vi ikke skal klare å benytte investeringsmidlene innenfor året. Budsjett og prognose er 
derfor hittil sammenfallende. 
 

1.7 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet 

 
 
DRG-poeng ”sørge-for” ansvar er i tråd med budsjett hittil i år, og er 830 poeng foran samme periode 
i fjor. Dette gir en økning på 5 % hittil i år i forhold til 2014 nivå.  DRG-poeng produsert i eget foretak 
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er også i tråd med budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 32 poeng 
foran budsjett.   
 
Per februar er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor.   Gjennomsnittlig liggetid er 3,7 døgn i 
januar i tråd med budsjett.  
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall.  
 

 
 
I februar 2015 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk per måned innenfor somatikk bedre plan, og 
bedre enn februar måned i fjor. Det er i februar måned produsert 2,40 DRG-poeng pr månedsverk, 
mot 2,36 i budsjett og 2,39 i februar i fjor. Det gjenstår noe kvalitetssikring av koding for januar og 
februar og det forventes at endelige antall DRG-poeng vil øke noe, med påfølgende økning i DRG per 
månedsverk.  
 
Hittil i år er det produsert 2,41 poeng pr årsverk mot budsjettert 2,39 DRG-poeng pr årsverk. 
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Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
 

1.8 Aktivitet psykisk helse og rus   

 
 
Samlet aktivitet innenfor Psykisk helse og rus er foran budsjett per februar 2015. Aktivitet i 2015 er 
foran samme periode i fjor.   
 
Total antall polikliniske konsultasjoner er 4,8 % foran budsjett og 9,9 % foran februar i fjor. Antall 
utskrevne pasienter er 6,7 % foran budsjett, og ligger 79 foran samme periode i fjor.  Antall liggedøgn 
viser positiv avvik mot budsjett på 6,2 % hittil i år er 395 foran samme periode i fjor. 
  

1.9 Status i arbeid med pakkeforløp for kreft  
Som kjent er innføring av pakkeforløp for kreft en av myndighetenes viktige satsinger innen 
spesialisthelsetjenesten for 2015. Målet er å sikre gode pasientforløp for kreftpasienter med rask 
diagnostikk og oppstart av behandling og unngå ventetid som ikke er medisinsk begrunnet.  
 
Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp, som beskriver organisering av utredning og 
behandling med ansvarsplassering og konkrete forløpstider for de enkelte deler av forløpet og 
kommunikasjon/dialog med pasient og pårørende.  Bruk av forløpskoordinatorer, tverrfaglige møter 
og brukermedvirkning er viktige elementer i pakkeforløpene.  
 
Pasienter henvises til pakkeforløp for kreft fra fastlege eller spesialist, dersom pasienten oppfyller 
oppsatte kriterier som gir en sterkt begrunnet mistanke om kreftsykdom. 
 
Fire pakkeforløp, for brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft og lungekreft, startet 
01.01.2015. Til sammen utgjør disse kreftformene om lag halvparten av alle krefttilfeller som 
nydiagnostiseres årlig. Ytterligere 10 forløp er planlagt innført fra 01.05.15 og de resterende 14 fra 
01.09.15. 
  
I Oppdrag og bestilling 2015 anføres at andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp 
skal være 70 % og at andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid skal 
være 70 %. Det skal sikres god pasientinformasjon hvor terminologien i de nasjonale pakkeforløpene 
skal være førende for alle informasjonstekster. Sykehusene skal ha forløpskoordinatorer, og 
kontaktinformasjon til disse skal være tilgjengelig på internett. 
 
Erfaringene fra de avdelingene som har ansvar for pasientene i de fire første pakkeforløpene er at 
innføringen har gått greit. Forløpskoordinatorer er på plass. Det settes av egne timer til pasienter i 
pakkeforløp, slik at ventetid blir kort. Det har i stor grad også vært gjort tidligere, da dette har vært 
pasienter som har vært prioritert til kort ventetid. Det har nok vært noe færre henvisninger inn i 

Februar
Jan Feb

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

Sum alle områder
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling totalt 354 300 654 613 6,7 % 575 13,7 % 3 785
Antall  l iggedøgn samlet totalt 9 151 8 450 17 601 16 578 6,2 % 17 206 2,3 % 102 552
Antall  polikliniske konsultasjoner totalt 20 696 19 415 40 111 38 268 4,8 % 36 494 9,9 % 220 776
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pakkeforløp enn forventet. Det er viktig at det er pasienter som fyller kriteriene for pakkeforløpene, 
som kommer inn i disse og at ikke ordningen overbelastes.   
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  
Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd ligger stadig lavt og var 0,8 % i februar 2015. Det er første måned hvor 
andelen avviklede fristbrudd er under 1 %. 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: 

 
 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 81 dager både i januar og februar 2015. 
Ventetiden er således fortsatt godt unna målet. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at antall 
langtidsventende (ventet > 1 år) ble redusert med ca. 100 pasienter i løpet av februar. Ved utløpet av 
måneden er det således 230 pasienter som har ventet > 1 år. Langtidsventende er det nå 
hovedsakelig ved fire avdelinger: Medisinsk avdeling i Drammen, Øyeavdelingen, Kirurgisk og 

0,0 %
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Vestre Viken HF Somatikk Psykiatri

Andel avviklet fristbrudd VVHF Gj sn 14 jan.15 feb.15
Gj sn 

15
Vestre Viken HF 1,7 % 1,4 % 0,8 % 1,1 %
Somatikk 1,8 % 1,4 % 0,8 % 1,1 %
Psykiatri 0,9 % 1,4 % 0,5 % 1,0 %

Andel avviklet fristbrudd pr klinikk Gj sn 14 jan.15 feb.14
Gj sn 
15

Drammen Sykehus 2,1 % 1,5 % 0,5 % 1,0 %
Bærum Sykehus 1,9 % 2,1 % 1,7 % 1,9 %
Ringerike Sykehus 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 %
Kongsberg Sykehus 1,1 % 0,4 % 1,7 % 1,1 %
Psykiatrisk klinikk 0,9 % 1,4 % 0,5 % 1,0 %
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Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus. Det er planer for å fortsette reduksjonen i langtidsventende, 
slik at det praktisk talt ikke skal være langtidsventende om noen måneder.  
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
En annen måte å vurdere ventetid på er å se på hvor lenge de som står og venter på behandling i 
gjennomsnitt har ventet – ventetid for ventende. Dersom flere som har ventet lenge blir behandlet, 
vil ventetiden for de som fortsatt venter bli redusert. Gjennomsnittlig ventetid ventende vil derfor gå 
ned tidligere enn ventetiden for avviklede pasienter. Som figuren nedenfor viser, har gjennomsnittlig 
ventetid ventende ligget relativt stabilt både i 2013 og 2014. Men de to første månedene i 2015 ses 
en tydelig reduksjon i ventetid for ventende, som et uttrykk for en bedring i ventetidssituasjonen.  
 
 
 
 
 

Ventetid for avviklet helsehjelp Gj sn 14 jan.15 feb.15
Gj sn 

15
Totalt 76 81 81 81
Med rett til nødvendig helsehjelp 59 64 59 62
Uten rett til nødvendig helsehjelp 98 104 109 107
Ventetid for avviklet helsehjelp pr 
klinikk

Gj sn 14 jan.15 feb.15
Gj sn 
15

Drammen Sykehus 92 98 96 97
Bærum Sykehus 70 71 74 72
Ringerike Sykehus 53 57 57 57
Kongsberg Sykehus 58 77 64 70
Psykiatrisk klinikk 50 53 50 52
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Gjennomsnittlig ventetid ventende for alle nyhenviste pasienter: 

 
 
Kortere gjennomsnittlig ventetid ned til målet om < 65 dager har høy prioritert i 2015. I 
driftsavtalene som er inngått mellom adm. direktør og klinikkdirektørene er det satt individuelle mål 
for ventetid for den enkelte klinikk. Dette skal samlet bringe foretaket ned til målet i løpet av året. 
Klinikkene har utarbeidet planer for ventetidsreduksjon, spesielt innen områder med lange 
ventetider. Dette søkes oppnådd med bruk av foretakets egne ressurser. Plan for å nå målene om 
null fristbrudd og reduserte ventetider er sendt Helse Sør-Øst.  
 
Tiltak for å redusere ventetid i 2015 er: 

• Økt aktivitet både innen somatikk og psykisk helsevern, jfr. aktivitetsbudsjettet for 2015. 
• Styrket overlegeressurser innen plastikk-kirurgi, øyesykdommer, nevrologi, gastromedisin og 

endokrinologi i budsjett 2015. 
• Bedre innkallingsrutiner og forbedringsarbeid knyttet til logistikk og kapasitetsutnyttelse ved 

poliklinikker, herunder lengre planleggingshorisont. Seks måneders planleggingshorisont 
gjennomføres så langt det er mulig.  

• Utnyttelse av foretakets totale kapasitet – økt kapasitet på enkelte områder med lange 
ventetider ved omfordeling av ressurser. 

• Bruk av avtalespesialister ved ledig kapasitet.  
• Redusere andel ”ikke møtt”-pasienter ved SMS-påminning og bedre innkallingsrutiner.  
• Vurdere pasientenes behov for oppfølgende kontroller – både kontrollintervaller for 

oppfølging i spesialisthelsetjenesten og overføring av kontroller til fastlegene. Dette gjøres i 
nært samarbeid med praksiskonsulentene. 

• Vurdere primærlegenes henvisningspraksis – i samarbeid med praksiskonsulentene og sett 
opp mot reviderte prioriteringsveiledere som kommer i løpet av våren.  

 
Det er etablert samarbeid med ressursgruppe innen Sykehuspartner som skal gi støtte til 
forbedringsarbeid knyttet til logistikk og kapasitetsutnyttelse primært til kirurgisk poliklinikk på 
Bærum sykehus, og til øre-,nese-, hals-avdelingen i Drammen 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. Ytterligere støtte fra ressursgruppen vurderes. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2015 89 81
2013 104 100 100 98 97 97 106 106 100 94 91 100
2014 100 99 99 102 100 102 115 115 103 92 90 92
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Det arbeides systematisk med ventetidene. Det er imidlertid noen fagområder hvor det er 
kapasitetsutfordringer, og hvor dette gjelder de fleste foretak. Disse vil ha spesiell oppmerksomhet i 
oppfølgingen. 
 
Øvrige styringsindikatorer 
Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr februar 2015. 
 

 
 
Korridorpasienter 
Andel korridorpasienter innen somatikken viser en økning i januar og februar 2015. Det har vært stor 
pågang av pasienter i disse månedene og videre utover i mars, 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. I årets første måneder viser andelen en økning, og det planlegges med ytterligere 
økning utover våren som ledd i arbeidet med reduserte ventetider. Ved innføring av ny pasient- og 
brukerrettighetslov høsten 2015, skal alle pasienter få time ved svar på henvisning.  
Antall liggedøgn for pasienter som er vurdert som utskrivningsklare ligger noe høyere i år 
sammenliknet med i fjor, men det er ikke betydelige forskjeller. Det er stadig dialog med 
kommunene omkring disse pasientene.   
 
Øvrige styringsparametre i tabellen over er relativt stabile. 

Februar
2014 Jan Feb

Gj.snitt 
hittil 
i år

5a Andel korridorpasienter - somatikk 1,8 % 3,3 % 3,3 % 3,3 %
7a Antall  utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 1 181 185 168 177
7b Antall  l iggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt 
somatikk 3 374 406 342 374

7c Gjennomsnittl ig andel l iggedøgn utskrivningsklare 
pasienter somatikk 1,4 % 2,0 % 1,9 % 1,9 %

8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising 
(ansiennitetsdato) ti l  vurdering av henvisningen er fullført 4,9 4,8 4,7 5

Andel henv. Vurdert innen 10 dager 95,8 % 94,4 % 96,6 % 95,5 %
8b Antall  åpne dokumenter i  EPJ som er mer enn 14 dager 
gamle 4 347 4 747 5 094 5 094

8c Antall  pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 
kontakt 5 129 4 542 4 937 4 937

8d Andel timeavtale sammen med henvisning 60,8 % 65 % 67 % 66 %
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1.11 Medarbeidere status 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med mars 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 
overtidstimer omregnet til årsverk. Brutto månedsverk i mars ligger over 63 budsjetterte tall, og 198 
årsverk over samme periode i 2014.  
 

 
 
Antall årsverk i mars 2015 ligger noe høyere enn foregående måneder i år. Økningen ligger både i 
faste utbetalte årsverk (49) og innenfor variabel lønn (70).  
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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 
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 over de siste år, men har en liten økning i mars 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 
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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 for januar 2015 var på totalt 7,7 %, hvorav 2,7 % er korttidsfravær og 5 % er 
langtidsfravær. Det er ambulansepersonell, teknisk personell og helsefagarbeidere/hjelpepleier som 
har det høyeste sykefraværet (over 10 % i januar). Leger har det laveste med totalt sykefravær på 4 % 
i januar. 
 
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 og 
aktuelle tiltak er etablert i Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg.  
 

 
 
Antall brudd ved foretaket viste en økning i sommermånedene, hvilket er forklart med ferieperioden.  
Økningen i januar og februar 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. Sykefraværet har også vært noe høyere, og vil kunne påvirke antall brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene. 
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Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2013 mot 2014 og hittil i 2015: 
 

 
 
Antall brudd per klinikk per måned fra februar 2014 til februar 2015  
 
 

 
 
 
Enkelte av klinikkene viser en økning fra i fjor til januar og februar 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. Se 
for øvrig kommentaren over ift noe økt sykefravær.   
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Tabellen under viser totalbrudd fordelt på antall ansatte i klinikken per februar 2015. 
”Antall ansatte” inkluderer også timelønnede.  

 
 

2 Omstillingsutfordring     
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per februar 2015 på 25,4 MNOK, mot budsjettert 33,3 
MNOK.  Resultat fra ordinær drift hittil i år er 7,9 MNOK bak budsjett, og inkluderer et overforbruk på 
lønnsområdet på 15,1 MNOK.  Aktiviteten er i tråd med plan.  Utvikling på lønnsområdet må følges 
nøye fremover.   
 

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 

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

Drammen sykehus 1 832 2 213                               0,8 
Bærum sykehus 1 339 1 424                               0,9 
Ringerike sykehus 472 863                                   0,5 
Kongsberg sykehus 360 517                                   0,7 
Intern service 141 673                                   0,2 
Psykisk helse og rus 1 816 2 606                               0,7 
Prehospitale tjenester 180 360                                   0,5 
Medisinsk diagnostikk 449 639                                   0,7 
Administrasjonen 83 396                                   0,2 
Vestre Viken totalt 6 672 9 297                             0,7 

Klinikk

Antall brudd på 
arbeidstids-
bestemmelsene 
per feb 2015

Antall 
ansatte

Ant. brudd 
pr. ansatt 
per februar 
2015
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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 4,7 MNOK mindre 
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 februar er det et overforbruk på 2,4 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. 
  

Likviditet og 
finansområdet 

Som følge av økte pensjonskostnader er kassekreditten til VVHF økte med XXX 
MNOK. Økningen er ut over budsjett forutsetninger og gir risiko for at årets 
finanskostnader vil være høyere enn budsjettert. Estimert risiko er om lag 10 
MNOK.  
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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. 
 
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.  Resultatet i år 
vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått.  Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere 
verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt).  I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for 
eksempel ved fristbrudd).  Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med 
økt verdi. 
 

 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015  
 
Drammen sykehus har ved inngangen til 2015 et for høyt kostnadsnivå. Klinikkdirektøren ser alvorlig 
på at styringsfart er for høy, og dette har et særskilt ledelsesfokus. 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Drammen sykehus har pr februar 2015 et negativt budsjettavvik på 2,3 %. Til tross for at sykehuset 
har behandlet flere pasienter enn planlagt, er de aktivitetsbaserte inntektene 2,9 mill kr bak plan. 
Varekostnader og andre driftskostnader viser en besparelse, og lønn har overforbruk. Samlet sett 
avviker kostnadssiden med 3,3 mill kr. Refusjonsinntektene er lave i februar, så det forventes her en 
positiv periodiseringseffekt i de videre måneder. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2015 er det behandlet 1279 flere pasienter enn budsjettert, og 2100 flere enn på samme 
tidspunkt i 2014. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus, og i de to første 
måneder er det kirurgiske fag og øyeaktivitet som har størst endring fra foregående år. 
Døgnaktiviteten har samlet sett vært stabilt i antall opphold, men medisinsk avdeling har hatt høy 
aktivitet. Ombyggingsprosessen for operasjonsstuer pågår for fult, og flytting fra gammel del til ny 
operasjonsmodul medio januar, medførte noe aktivitetsnedgang i denne perioden.   
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Inntekten målt i DRG poeng er foreløpig noe usikker. Det gjenstår en del arbeid med kvalitetssikring 
av pasientdata. Konsekvens av endret DRG grupperingslogikk fra 2014-2015 er heller ikke fult ut 
kartlagt.  En systematisk gjennomgang av det nye regleverket skal gjøres, for å kvalitetssikre at 
inntektsgrunnlaget er riktig. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Årsverksutviklingen de tre første måneder viser en nedgang fra høsten 2014, men per mars er 
månedsverkene i gjennomsnitt 13 over budsjett. Korttidsfraværet i perioden fra nyttår til 28.februar 
er 0,5 % høyere enn i 2014. Dette utgjør omregnet ca 10 månedsverk ekstra utlønnet i mars. 
 
Klinikken har et sterkt fokus på at årsverksbudsjettet skal følges, og at variabel lønn skal reduseres i 
henhold til iverksatte tiltak.  
 

 
 
Kvalitet og ventetider 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere 
avdelinger har etablert poliklinikkprosjekter, med siktemål å forbedre rutiner relatert til planlegging, 
oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet. Ved Øye og Øre, 
nese og hals, er det igangsatt forbedringsarbeider med HSØ - metodikk.  
 
Innenfor flere av områdefunksjonsfagene ble kapasiteten styrket i 2014, og i tillegg ble det kjøpt 
eksterne tjenester for å håndtere noen langtidsventende innen for endokrinologi, nevrologi og 
fysikalsk medisin. Det er fortsatt kapasitetsutfordringer, spesielt innen øyefaget og endokrinologi, 
men her styrkes kapasiteten noe første halvdel av 2015. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk i år 1 636 1 622 1 657 - - - - - - - - -
Budsjett 1623 1619 1632 1629 1625 1628 1646 1720 1729 1656 1655 1668
i fjor 1590 1575 1602 1611 1604 1601 1621 1678 1716 1671 1650 1661
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Fra høsten 2014 har det vært en betydelig nedgang i antall langtidsventende over ett år, per februar 
er antallet nede i 140, og det forventes ytterligere nedgang. Avvikling av antall langtidsventende 
påvirker avviklet ventetid. Gjennomsnittlig avviklet ventetid forventes redusert mot 70 dager i 2015. 
 
Pakkeforløp for brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er implementert, og 
forløpskoordinatorer er etablert. 
 
Produktivitet 
 

 
 
Produktivitet målt i DRG poeng er bak plan, men resultatet foreløpig usikkert som følge av 
manglende kvalitetssikring av pasientdata og usikkerhet knyttet til ny ISF gruppering. 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015 
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Det økonomiske for januar og februar samlet viser et underskudd på 2 MNOK. Underskuddet 
forklares med høyere lønnskostnader enn budsjett.  
 
Det er høy aktivitet på Bærum sykehus med tilhørende høyt belegg på sengepostene, hvilket er 
hovedforklaringen til økningen i lønnskostnader. 
 
Klinikken er i prosess med tillitsvalgte, hovedverneombud og brukerrepresentant med sikte på å 
finne bærekraftige og langsiktige løsninger på det høye belegget på sengepostene og håndteringen 
av dette. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten, målt i DRG poeng, inneholder en avsetning for forventet kvalitetssikring av medisinsk 
koding på 99 DRG poeng for januar og februar. Denne aktiviteten er 212 DRG poeng foran samme 
periode i fjor (5 prosent), og 30 poeng foran periodisert plan.  
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. Det er lagt inn 
dedikerte årsverk til denne aktivitetsøkningen, bl.a. ved gjenopprettelse av et 7. operasjonsteam. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -2 001 -1 976 0

Mål 0 0 0

Avvik -2 001 -1 976 0

I fjor -3 698 -4 735 4 879

2 Virkelig 2 086 4 497 27 252

Mål 2 106 4 467 27 252

Avvik -20 30 0

I fjor 2 092 4 285 25 504

3 Virkelig 941 929 942

Mål 931 927 942

Avvik 10 2 0

I fjor 902 905 917

4 Virkelig 7,1 7,1 7,1

Mål 7,7 7,7 7,1

Avvik -0,6 -0,6 0,0

I fjor 6,5 6,5 6,7

5 Virkelig 74 72 66

Mål 66 66 66

Avvik 8 6 0

I fjor 67 68 70

6 Virkelig 1,7 % 1,9 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 0,2 % 0,3 % 1,9 %

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

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

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

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

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Dette er en hovedforklaring til økning i planlagte årsverk i 2015 i forhold til i 2014. Ambisjonen lagt i 
budsjett 2015 er en vekst i antall DRG poeng på 6,3 prosent, målt mot 2014. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I februar hadde klinikken 9 brutto månedsverk flere enn budsjett, mens i mars var det 10 
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. 
Som nevnt under regnskapet er det satt i gang prosess for å løse utfordringene som følge av høyt 
belegg på sengepostene på en bærekraftig måte. 
 

 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet  
Ventetiden for pasientene var på 74 dager i februar, hvilket er noe høyere enn målsettingen om 
gjennomsnittlig 66 dager for året som helhet. Det er utarbeidet handlingsplaner på flere av 
avdelingene for å redusere antall langtidsventende, og antallet er redusert fra 94 pasienter i januar til 
83 i februar. Dette arbeidet vil på kort sikt medføre en økning i ventetiden avviklet. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 11 fristbrudd på behandlede pasienter i februar 2015, hvilket utgjør 1,7 prosent og 
er en nedgang fra januar. 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, hvilket forventes å ha en positiv effekt på ventetider. 
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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 og februar 
viser en økning på 5,6 prosent fra samme periode i fjor og en økning på 0,9 prosent fra budsjett 
samme periode. 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015 
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Februar viser positivt avvik på 0,2 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,7 
MNOK og kostnader er negativt med 0,5 MNOK.  Det positive avviket på inntektssiden skyldes høyere 
aktivitet enn plan innen døgnbehandling. På kostnadssiden er det merforbruk på varekostnader som 
følge av høy aktivitet, samt på innleie fra vikarbyrå. Lønn er negativt med 0,3 MNOK, hvorav lavere 
refusjoner enn budsjettert utgjør -0,2 MNOK. Andre driftskostnader er i balanse.  
 
Samlet resultat pr februar er positivt med 0,3 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 1,1 MNOK og 
kostnader er negativt med 0,8 MNOK. ISF-inntekter for pasienter innen egen region er positivt med 
1,1 MNOK, mens gjestepasientinntekter er negativt med 0,5 MNOK. Varekostnader, innleie fra byrå 
og lønn er negativt med 1,1 MNOK, mens andre driftskostnader er positivt med 0,3 MNOK. 
 
Aktivitet 
I februar er samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 45 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 
10 bak plan mens dag og poliklinikk er 35 bak plan. Målt i DRG-poeng er samlet aktivitet 16 poeng 
foran plan i februar, hvorav døgn er i henhold til plan mens dag og poliklinikk er 16 poeng foran plan.  
 
Samlet aktivitet pr februar er 193 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 19 foran plan, mens dag 
og poliklinikk er 212 opphold bak plan. Målt i DRG-poeng er samlet aktivitet 56 poeng foran plan, 
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hvorav døgn er 104 poeng foran plan mens dag og poliklinikk er 48 poeng bak plan. Hittil i år er det 
produsert totalt 548 flere opphold enn samme periode i fjor, som tilsvarer en økning på 216 DRG-
poeng. 
 
HR - brutto månedsverk 
Brutto månedsverk i mars er 529, som er 10 lavere enn plan. Pr mars er brutto månedsverk 8 lavere 
enn plan. Det er budsjettert med en økning på 12 brutto månedsverk fra 2014 til 2015. 
 

 
 
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i januar var 7,4 %, mot 7,5 % foregående måned og 6,6 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær i fjor var 6,9 %. Mål for 2015 er 6,5 %. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid pr februar var 57 dager, mens det på samme tid i fjor var 50 dager. Mål for 
2015 er 55 dager, som er 10 dager lavere enn nasjonal målsetting. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble avviklet 3 fristbrudd i februar, som utgjør en andel på 0,8 % av rettighetspasienter tatt til 
behandling i perioden. Hittil i år er andel avviklede fristbrudd 0,6 %. 
  

 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk i år 531 519 529 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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Produktivitet 
 

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 2,53 pr februar, som er 3,6 % foran plan og 5,7 % bedre 
enn samme periode i fjor.  
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i februar et positivt avvik på 0,2 MNOK. Det er et negativt avvik pr 
februar på 0,1 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 1,2 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 
1,4 MNOK. Det er merforbruk på medikamenter og lønn. Klinikkdirektør følger opp dette i møter med 
avdelingene. 
 
Aktivitet 
Det er flere pasienter enn plan på døgn, dagopphold og poliklinikk. Det er færre pasienter på 
dagkirurgi enn plan. DRG-indeksen er høyere enn plan. Det er et positivt avvik på 60 DRG-poeng. 
 
HR – Brutto månedsverk 
På grunn av flere fødselspermisjoner og høyere sykefravær enn budsjettert ligger klinikken over 
planlagt nivå på brutto månedsverk. Klinikken har også høyere refusjoner enn budsjettert.  
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 8,3 % i januar. Klinikkens mål i 2015 er 6,4 %. Klinikken har fokus på nærvær, og har 
et pågående prosjekt i samarbeid med Nav, bedriftshelsetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid var i januar 75 dager. Dette må sees i sammenheng med at pasienter som 
har ventet over 6 måneder er redusert fra desember til januar. Gjennomsnittlig ventetid i februar er 
redusert til 59 dager. Det er ytterligere reduksjon på antall pasienter som venter over 6 måneder fra 
januar til februar. Kirurgi skal i 2015 ikke telle med i resultatrapporteringen på ventetid, på grunn av 
klinikkens avhengighet av venteliste kirurgi ved Drammen sykehus. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Klinikken har i 
februar 3 fristbrudd, dette utgjør 1,7 %.  
 



 
 
 

14 
 

Produktivitet 
 

 
 
Det har vært høy aktivitet i februar, som øker DRG pr månedsverk.  
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd i februar på 1,0 MNOK. Akkumulert viser resultatet et overskudd på 
0,8 MNOK. Underskuddet i februar relaterer seg til merforbruk på lønnsområdet samt vedlikehold av 
bygningsmasse og utstyr. Det er serviceavdelingene som har merforbruk på lønn. 
 
Akkumulert overskudd skyldes 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 høyere salg i kioskene enn forutsatt, mens 
varekostnadene viser et lite merforbruk på grunn av kostnader til behandlingshjelpemidler.  
 
Lønnsområdet viser et merforbruk som i hovedsak skyldes reduksjon av refusjoner for 
langtidssykemeldte der bruk av vikarer ikke har gått ned i samme takt. Merforbruket skyldes også 
høyere korttidsfravær ved avdelinger der det på grunn av driften må leies inn vikarer umiddelbart.  
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Utviklingen innenfor lønnsområdet vil følges framover og det vil bli gjennomført tiltak dersom 
trenden ikke snur. 
 
Andre driftskostnader viser akkumulert et overskudd på 1,5 MNOK. Årsaken er som nevnt lavere 
forbruk av energi enn forutsatt. Det er merforbruk knyttet til vedlikehold av bygningsmasse og utstyr 
blant annet som følge av stramme investeringsrammer som gjør at nødvendige endringer i 
bygningsmasse og utskifting av utstyr skjer i en lavere takt. Dette medfører økt behov for vedlikehold 
av eksisterende bygningsmasse og utstyr.   
 
Øvrige styringsparametre: 
 
Energi 
Antall KWh fordelt pr m2 viser denne måneden litt høyere forbruk enn plan, mens det akkumulert er 
lavere. Periodiseringen av måltallene er satt i forhold til utviklingen av energiforbruket i fjor. Og 
tallene viser at utviklingen er den samme som i 2014 med gunstige temperaturforhold i 
vintermånedene.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har for måneden brukt 2 årsverk mer enn plan mens det i gjennomsnitt hittil i år er 
brukt 6 årsverk mindre. Dette skyldes blant annet lavere sykefravær. Det er fokus i klinikken på å 
holde budsjettet innenfor dette området.  
 

 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 531 545 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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HR – Sykefravær 
Intern Service har for januar et sykefravær som er 0,1 % poeng høyere enn målet. Måltallet for året 
er satt til 9,0 % noe som er lavt sett opp mot tunge personalgrupper innenfor renhold og andre 
servicetjenester som klinikken innehar. Det arbeides kontinuerlig og målrettet for å holde 
sykefraværet lavt.  
 
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 februar og akkumulert 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.  
Hittil i år er framdriften i henhold til plan. 
 
Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden øker fra forrige måned men er lavere enn målet som er satt. 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. 
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag etter avsluttet februar 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. Strandveien, som er et kommunalt botiltak driftet av Vestre Viken 
og finansiert av kommunene Asker og Bærum, har hatt et betydelig merforbruk i januar og februar. 
Her er det en risiko knyttet til kostnader som ikke direkte kan knyttes til beboerne. 
 
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.  
 
Den økonomiske situasjonen ved øvrige avdelinger i klinikken er i balanse. 
 
Tiltak: 
Kjøp av private plasser for å avlaste Liers høye belegg, opphører slik det ser ut nå fra april. Det tas en 
gjennomgang av variabel lønn, spesielt overtid ved de to sykehusavdelingene for å se om det er 
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mulig med en reduksjon. Kostnader ved innleie fra vikarbyrå vil reduseres så snart man klarer å 
rekruttere med fast ansettelse. Videre gjøres det en kartlegging av forventet naturlig avgang der man 
vil se på muligheten for å utsette ansettelse. Etableringen av nye døgnplasser ved Asker DPS som 
gjøres for å ivareta endrede opptaksområder i 2014, er forsinket. Det var budsjettert med oppstart i 
mai 2015, men er forsinket til etter sommerferien. Dette vil gi en midlertidig effekt på ca 1 MNOK i 
besparelse pr måned fra mai frem til oppstart. Det tas en gjennomgang av kostnadene ved 
Strandveien boliger for å sjekke om det er noe som i tråd med kontraktene kan etterfaktureres. 
Samarbeidsprosjektet Strandveien boliger mellom Asker kommune, Bærum kommune og Vestre 
Viken er under evaluering. 
 
Aktivitet 
Det var en positiv trend utover høsten 2014 og i januar og februar 2015 er både aktivitet og 
produktivitet høy.  
 
HR – Brutto månedsverk 
I mars var det 18 brutto månedsverk over budsjett. Mye av dette er variabellønnede månedsverk 
knyttet til den utfordrende driftssituasjonen som beskrevet over. 
 

 
 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid er i tråd med klinikkens interne mål på 50 dager i februar. Dette er 
betydelig under kravet på 65 dager i oppdragsdokumentet.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1818 1809 1829 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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Pasienter i PHR opplever svært sjeldent fristbrudd. Det var registrert 2 fristbrudd i februar. Det 
jobbes med å bedre registreringsrutinene for å forebygge fristbrudd og unngå feilregistreringer. 
 
Produktivitet 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 4,5% pr februar 2015 
sammenlignet med samme periode i  2014. 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 
 
 
  

Radetiketter Pr 28.02.15 Pr. 28.02.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,19 2,10 4,5 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,29 2,29 0,2 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,05 1,84 11,5 %
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015  
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i februar viser 0,3 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er lavere forbruk 
på transportmidler og lavere kostnader til pasientreiser i forhold til budsjett. Lønnskostnadene ligger 
0,7 MNOK høyere enn budsjett i februar.  
 
Etter to måneder har klinikken et overskudd på 0,5 MNOK.  Hovedårsaken til overskuddet er de 
samme begrunnelser som for februar. Lønnskostnadene ligger 0,9 MNOK høyere enn budsjett for 
perioden januar og februar 2015. 
 
Alle avdelinger innenfor Prehospitale Tjenester arbeider for å oppnå resultat i balanse i 2015.  
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar og februar ligger på 7 204 ekskl. 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 6,4 % høyere enn i samme periode i 2014 og 
6,4 % høyere enn planlagt aktivitet for 2015. Oppdrag i 2014 for Notodden og Rjukan er trukket ut. 
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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. 
 
Antall inngående og utgående telefonsamtaler på AMK utgjør for perioden januar og februar 24 837, 
7 070 og 22,2 % lavere enn i 2014. Hovedårsaken til reduksjonen fra 2014 er at Notodden og Rjukan 
ble overført til Sykehuset Telemark fra og med 1.april 2014. Antall 113 samtaler for januar og februar 
ligger på 5 098, som er en økning på 3,0 % i forhold til januar og februar i 2014. 
 
Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål ligger per februar på 137 som er 28 høyere enn 
for perioden januar og februar i 2014. Aktiviteten har vært meget høy på vakt i januar og februar. 
 
Antall rekvisisjoner innenfor pasientreiser ligger på 37 215 som er 1 398 og 3,9 % høyere enn i 
perioden januar og februar 2014. Antall turer utgjør 29 208 og har en økning på 1 519 turer og 5,5 %  
i  forhold til januar og februar i 2014. I budsjettet for 2015 er det lagt inn en forutsetning om 3 % 
vekst i aktivitet. Målet for samkjøringsgraden for pasientreiser er 2 på kommunekryssende turer. I 
gjennomsnitt for januar og februar 2015 oppnådde avdelingen 1,97. I januar og februar 2014 var 
samkjøringsgraden 1,90. 
 
Utvikling brutto månedsverk  
 

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 306 i gjennomsnitt for perioden januar tom mars. 
Overforbruk årsverk for perioden januar tom mars er 5 årsverk. Overforbruk av årsverk i mars ligger 
på 9 som skyldes overforbruk på overtid. Årsaken til nedgangen i månedsverk fra 2014 til 2015 er 
flytting av ambulansestasjonene Notodden og Rjukan fra og med 1.april 2014. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 300 303 314 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
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Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 303,5. Årsverksutviklingen følges opp 
kontinuerlig. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i januar ligger på 10,1 % mot budsjett 8,5 % og januar i fjor 8,9 %.  Korttidsfraværet 
ligger på 2,3 % og langtidsfraværet på 7,8 % i januar. Budsjettert sykefravær for hele 2015 ligger på  
8 %.  Sykefraværsoppfølging på de seksjoner hvor sykefraværet er høyt har stort fokus. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag etter avsluttet februar 2015  
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd i februar på 1,4 MNOK og hittil i år på 4,3 MNOK. 
Det positive avviket skyldes hovedsakelig økning i polikliniske inntekter. 
 
Inntektene for februar ligger 1,6 MNOK over budsjett og 2,7 MNOK over budsjett hittil i år. Det 
positive avviket 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) og 
økt aktivitet utover forventet/budsjettert.   
 
Varekostnadene for februar ligger 0,3 MNOK over budsjett, mens den hittil i år er 0,3 MNOK under 
budsjett. Overforbruket i februar skyldes økt aktivitet på avdeling for mikrobiologi.  
 
Lønnskostnadene for februar er i henhold til budsjett, til tross for økt aktivitet, mens de totale 
lønnskostnadene hittil i år ligger 0,9 MNOK under budsjett. 
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Aktivitet 
Den generelle trenden for klinikken viser en økning fra samme periode i 2014, og det er i hovedsak 
aktiviteten på inneliggende pasienter som står for økningen. 
 
Avdeling for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 21 % i februar og økning hittil i år på  
10 % sammenlignet med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 35 
% og 33 % mens polikliniske analyser har hatt en økning på 17 % sammenlignet med februar 2014 og 
3 % hittil i år. Økningen i aktivitet nå synes å være sesongbetont og skyldes i stor grad 
influensautbrudd. 
 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 11 % både i februar og hittil i år 
sammenlignet med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 20 % 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 2 % sammenlignet 2014. 
Isolert for februar har det vært en svak nedgang i aktiviteten.  Økningen hittil i år har vært størst på 
inneliggende, herav 3 %. Avdelingen ser fortsatt en vridning fra enkle til mer ressurskrevende 
undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet.  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsreduksjon på nærmere 10 % i februar og hittil i år 
sammenlignet med 2014. Reduksjonen i aktivitet er tilknyttet polikliniske pasienter mens det har 
vært en økning i prøver tilknyttet inneliggende pasienter på 3,2 % hittil i år. 
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har hatt en reduksjon i antall tappinger på 3,6 % 
hittil i år sammenlignet med 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. Antall nye blodgivere har økt med 47 % i februar og 3 % hittil i år 
sammenlignet med 2014. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Klinikken har i februar og mars brukt henholdsvis 559 og 574 månedsverk. For februar er dette 4,7 
månedsverk under budsjett, mens det for mars er 1,7 månedsverk over budsjett. Hittil i år ligger 
antall månedsverk 3,7 under budsjett.  
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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 
begynnelsen av året på grunn av vansker med å rekruttere rett kompetanse. 
 
Sykefaværet 
Sykefraværet har i 2015 vært noe høyere enn budsjettert, 6,9 % mot budsjettert 6,5 %. Det har 
derfor vært behov for å benytte noe merforbruk av  overtid i enkelte avdelinger. Sykefraværet og 
ressursbehovet følges fortløpende opp av avdelingene 
 
Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid på CT måles i antall uker som normalprioriterte pasienter (polikliniske) må 
vente på en undersøkelse. Snittet for februar lå på 7,6 uker, men ventetiden varierer mellom de ulike 
sykehusene, fra 2 til 16 uker. Snittet hittil i år ligger på 8,4 uker. Pågående utskiftning av CT-maskin i 
Drammen har ført til en forbigående økt ventetid betinget i innkjøringsprosessen i begynnelsen av 
året. 
  
Gjennomsnittelig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter på en undersøkelse. Ventetiden i februar og hittil i år er 12 uker 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 
aktivitet 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.  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 559 559 574 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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Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte analyser (histologiske prøver) ved avdeling for patologi 
var i februar 6,8 virkedager og 8,3 virkedager hittil i år. 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 (ø-hjelp og svar til pakkeforløp). I budsjettet for 2015 er det lagt inn styrking av 
personalressursene. Dette skal bidra til fortsatt korte svartider på prioriterte analyser, samt redusere 
svartider for normalprioriterte analyser. 
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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 
 
 
Miljøsertifisering av Vestre Viken HF 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 14/2015 23.03. 2015 
 
Vedlegg:  1. Miljømål og miljøpolitikk 
 
Ingress 
Vestre Viken fikk i oppdragsdokumentet for 2012 et oppdrag om å oppnå sertifisering ifølge ISO-
14001. Denne standarden gir krav til et miljøstyringssystem som skal gjøre en organisasjon i 
stand til å utvikle og iverksette politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og 
informasjon om vesentlige miljøaspekter.  
Den 18.12.14 ble det meddelt fra Det Norske Veritas at vårt miljøstyringssystem var sertifisert. 
Saken gir en orientering om sertifiseringen samt hvilke miljømål vi har nådd i 2014, og hvilke 
mål vi har satt oss for 2015. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16.03. 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 16.03.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Alle helseforetak i Norge har fått det samme oppdraget om å oppnå sertifisering. Dette er et 
bidrag til å nå nasjonale politiske mål. Offentlig sektor skal bidra til å løse miljø- og 
klimautfordringene.  
 
Strategi for arbeidet 
Et prosjektarbeid, som har arbeidet i 2,5 år, har hatt følgende overordnede målsetninger: 

- Å etablere et styringssystem for ledere som er integrert med øvrige ledelsessystemer. 
Dette for å gjøre det enklest mulig for ledere å ivareta sitt lederansvar innen 
miljøområdet, og få fokus på aktive tiltak i egen virksomhet. 

- Å utvikle vår egen miljøkompetanse slik at vi er kjent med hvordan vi påvirker det ytre 
miljøet. 

- Å sikre at ansatte og publikum får mulighet til å melde miljøavvik slik at organisasjonen 
fanger opp situasjoner som kan skape eller har skapt ulemper for det ytre miljøet 

- Å sørge for at hver enkelt ansatt får kunnskap om hva den enkelte kan bidra med. Vi er 
mange tusen ansatte, og summen av den enkeltes bidrag blir vesentlig. 

 
Hovedrevisjonen  
Det Norske Veritas gjennomførte høsten 2014 sin hovedrevisjon etter at miljøstyringssystemet 
hadde vært i drift noen måneder.  
 
Positive indikasjoner fra hovedrevisjonen 

1. Gjennom miljøkartleggingsprosessen viser Vestre Viken tydelig kompetanse på hvordan 
helseforetaket påvirker ytre miljø gjennom identifiserte miljøaspekter. Det er etablert en 
god metode for dette. 

2.  Vestre Viken har etablert et miljøledelsessystem som er implementert i nødvendige 
deler av organisasjonen og vil være et verktøy for å kunne oppnå kontinuerlig 
forbedring– politikk, mål, avviksbehandlingssystem (Synergi), dokumentstyring, 
driftskontroll, samsvarsvurdering etc 

3. Miljømålene er godt forankret via driftsavtalene i alle klinikkene og målene er målbare 
og resultatorienterte.  

4. Vestre Viken har greid å kommunisere miljøarbeidet ut i organisasjonen. Ulike nivåer 
viser kompetanse og en bevissthet på hva dette handler om. 

5. Vestre Viken har i hovedsak oversikt over gjeldende miljømyndighetskrav knyttet til 
miljøforhold ved sykehuset og har etablert en prosess for samsvarsvurderinger. 

6. Vestre Viken har gjennomført følgende grunnforutsetninger for å bli sertifisert:  
i. Interne revisjoner er gjennomført i representative deler av hele helseforetaket og 

prosedyrer for gjennomføring av interne miljørevisjoner er etablert.  
ii. Miljøledelsessystemet har vært implementert i mer enn 3 mnd.  

iii. Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet er gjennomført 
 
Veritas sin helhetsvurdering av styringsaspektet i Vestre Viken sitt miljøstyringssystem er satt 
til karakter 4 på en skala fra 1 til 5. 
 
Hovedområder for forbedring fra hovedrevisjonen 

1. Det er ulik grad av resultatoppfølging knyttet til miljømål og handlingsplaner for de ulike 
klinikkene.  

2. Det er enkelte forbedringsmuligheter knyttet til kartlegging av miljøaspekter. 
3. Flere miljømyndighetskrav må følges opp. 
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Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør er tilfreds med at målsetningen om å oppnå sertifisering i løpet av 
2014 er nådd. Vedlegget til saken viser at 17 av 19 miljømål for 2014 er oppnådd, og at de 
målene vi ikke nådde arbeides det videre med i 2015.  
 
Hovedrevisjonen viser at det er etablert et hensiktsmessig system som er tatt i bruk av hele 
organisasjonen. 
 
Arbeidet med å ivareta det ytre miljøet er noe som engasjerer ansatte i organisasjonen. 
Administrerende direktør er fremover opptatt av at dette engasjementet sammen med et godt 
miljøstyringssystem skaper konkrete resultater for det ytre miljøet.  
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Vedlegg 1 - Miljømål og miljøpolitikk 
 
Resultat miljømål 2014 
 
1. Redusere våre utslipp til jord, luft og vann ved:     
 Delmål Status  
1  3-5 % reduksjon av 

totalt antall kjørte 
kilometer i 
tjenestereiser (egen 
bil, tjenestebil) i 
forhold til 2013 tall  

Mål ikke nådd. Men vi har hatt en utvikling i riktig retning i 
forhold til målet: 
• VV har hatt en nedgang på tjenestereiser fra 2013 til 2014 

på 1,1% 
o Ant. Kjørte km tjenestereiser i VV 2013 (egen 

bil,TT1093,1094,1097):1.661.734  
o Ant. Kjørte km tjenestereiser i VV 2014 (egen 

bil,TT1093,1094,1097):1.643.491  
• VV har hatt over en fem-dobling (5,8) av ant. kjørte km 

med el-bil (TT1093) 
• Prosjekt ”Transportbehov i VVHF” gjennomført. 

Prosjektgruppen har utarbeidet utkast til retningslinjer 
knyttet til personelltransport i VV, høringsfrist 27.01.15. 

 

2 Redusere forventet 
energiforbruk med 2 
GWH til 85 GWH. 
Prognose for 2014 er 
87 GWH  

Målet er oppnådd for 2014 
Forbruk 2014 81 GWh, det er en reduksjon på 6 GWh i forhold 
til prognose 

 

3  Øke kompetanse 
innen energi 

Målet er oppnådd for 2014 
Energirådgiver er ansatt.  

 

4 Reduserer 
oljeforbruk ihht plan, 
etter krav fra HSØ, 
innen 2020 

Målet er oppnådd for 2014 
Vi er iht plan. Kongsberg sykehus har gått over til 
fjernvarme(pellets). 
Oljeforbruk 2013: 684.758L 
Oljeforbruk 2014: 221.458L 
Reduksjon på 463.300L, det tilsvarer en nedgang på 68%. 

 

5 Øke sorteringsgrad 
av avfall:  
• Legge til rette for 
fraksjonering av 
avfall i hele VV  
• Økt andel av avfall 
til gjenvinning med 5 
% i forhold til 2013 
tall 

Mål ikke nådd 
• Ny felles avfallsplan er utarbeidet og det er lagt til rette for 

sortering iht til denne på de 4 somatiske sykehusene. Plan 
om videre utrulling på de resterende i 2015  

• Sorteringsgraden har økt med 2%: 
o Sorteringsgrad 2013:29% 
o Sorteringsgrad 2014 (pr. nov):31% 

 

6 Redusere svinn på 
antall bestilte 
middager med 10% 

Målet er delvis oppnådd for 2014 
Somatisk 
Mål 2014: 10% reduksjon ift 2013 = 1,42 middager pr. 
liggedøgn i 2014. Resultat pr.sept. er 1,37, det tilsvarer 13% 
reduksjon.  Ideelt bør målet være 1 pr. liggedøgn. 
Psykiatrien 
Mål 2014: 10% reduksjon ift 2013 = 1,27 middag pr. liggedøgn 
i 2014.  Resultat pr.sept. 1,68, det tilsvarer en økning på 25%. 
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Her er tallgrunnlaget for 2013 er usikkert, og målet var ikke 
realistisk. Ideelt bør målet være 1,5 middagsporsjon pr. 
liggedøgn innen psykiatrien, fordi porsjonene er tilpasset 
somatikken.  
 
Matforsyning 
Målte svinn på bestilte middager 2 ganger i 2014. Kunnskap fra 
dette har ført til nye rutiner som innføres i 2015: 

• Måling av matsvinn: gjennomføres 3 ganger i løpet av 
året for å kartlegge hvor tiltak bør settes inn for å 
ytterligere redusere matavfallet. Rutinen er beskrevet 
”MAT Reduksjon av matavfall”, id.63658 

• Innhenting av tall for mengde levert matavfall 3 
måneder i løpet av året.  Rutine er beskrevet i ”MAT 
Reduksjon av matavfall”, id.63658 

 
Innenfor området reduksjon av matavfall vil vi i løpet av 2015 
finne en metode for måling av matvarer som forbrukes til 
øvrige måltider til pasientene. 

 
2.  Foreta miljøvennlige anskaffelser ved å:  
 Delmål Status  
1  Gjennomgang og kontroll av 

etablerte innkjøpsavtaler  
• 5 lokale deriblant avfallsavtaler  
• Gjennomgang av og 
tydeliggjøre kravspesifikasjon til 
ytre miljø i lokale 
innkjøpsavtaler 

Målet er oppnådd for 2014 
• Lokale innkjøpsavtaler ble gjennomgått ifm intern 

revisjon i april 2014 
• Dette blir presisert der det er hensiktsmessig og bla. 

ved hjelp av prosedyre: ”Veileder i miljøvennlige 
anskaffelser” id: 61465 

 

2  Av alle produkter innenfor mat 
og drikke skal 2 % av produktene 
være økologiske innen 2015  

Målet er oppnådd for 2014 
2%,  måles av de ordinære varene vi har i vårt 
sortiment. Ny prosedyre, dokument i  
e-håndbok dok.id.63655. 
Vi kjøper inn; noe krydder, sitron, havregryn, pasta, ris, 
tilgjengelig frukt og grønt, og eventuelt annet som ikke 
har høyere pris enn konvensjonelt produserte varer.  
 
Gjelder pasientmat og kantine; kioskene har et utvalg 
økologiske varer, sjokolade og nøtter, men er ikke 
innberegnet her. 
 
 

 

3 Beskrive overvåking og måling 
av innkjøp:  
• bruk av produktråd 
• kommunikasjon med RHF og 
HINAS 
 
Etablere rutine for 
tilbakemeldinger (Synergi) på 
anskaffelser som ikke er tilpasset 
drift 

Målet er oppnådd for 2014 
• Beskrevet i prosedyre ”Produktråd i Vestre Viken” 

id 15627 
• Kommunikasjon/møter med FHF/SP i 

forbindelse med prosjekter 
 
• Arbeidet med å etablere rutiner for tilbakemeldinger 

er i gangsatt 
• Ansatte har deltatt på miljøkurs: 

o Alle har gjennomført VV Ytre miljø-
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Øke bevissthet om miljø og 
anskaffelser 

introduksjon 
o 5 stk har deltatt på eksterne kurs hvor miljø 

har vært tema 
             
3.  Ha miljøbevisste ansatte ved: 
 Delmål Status  
1  At minst 600 (10%) ansatte 

skal ha gjennomført e- 
læringskurs ”Ytre miljø 
innføring” i løpet av 2014 

Målet er oppnådd for 2014 
 1501 stk har gjennomført kurset i 2014 = 22% av faste 
ansatte 
Langsiktig mål bør være at alle ansatte har gjennomført 
kurset 

 

2  At minst 50(20%) ledere har 
gjennomført e-læringskurs 
”Ytre miljø – miljøledelse” 
 

Målet er oppnådd for 2014 
263 stk har gjennomført kurset 2014. De som har 
gjennomført er både ledere og andre som jobber med 
styringssystemer/internkontroll. 
Langsiktig mål bør være at min. alle ledere har 
gjennomført kurset. 

 

3  Gjennomføre minst 4 
markeringer og seminarer:  
• ”Miljø og helse”  
• Markere verdens miljødag  

Målet er oppnådd for 2014 
Verdens miljøverndag, 5. juni , er markert på 6 lokasjoner 
(RS, KS, BS, DS, Lier, Blakstad) 
Ikke gjennomført markering med tema ”miljø og helse” 

 

4  100 % økning i antall 
dokumenterte henvendelser fra 
ansatte vedrørende ytre miljø  
- Synergi  
- e-post 

Målet er oppnådd for 2014 
• Økning av Synergisaker, sakstype Miljø- og klima på 

274% 
o Synergi saker–sakstype  Miljø- og 

klimarelatert 2013: 34 stk  
o Synergi saker–sakstype  Miljø- og 

klimarelatert 2014: 93 stk  
• Økning på 50% tilbakemelding på e-post 

o Tilbakemeldinger pr mail grontsykehus 
2013: 8 stk 

o Tilbakemeldinger pr mail grontsykehus 
2014: 12 stk (7 gjelder avfallshåndtering).  

 

5 Utvikle informasjonspakker om 
ytre miljø til ledere 

Mål ikke nådd 
Det er ikke jobbet med dette i 2014 

 

 
4.  Arbeide målrettet med forbedringer ved: 
 Delmål Status  
1  Gjennomføre minst 4 

miljørevisjoner hvor temaene 
er inkludert i overordnet 
revisjonsplan VV 

 Målet er oppnådd for 2014 
 
Gjennomført 5 revisjoner hvor elementer fra 
miljøstyringssystemet har inngått. 

 

 Etablere formelt samarbeid 
mellom prosjektet, 
kvalitetsavdelingen og HMS 

Målet er oppnådd for 2014 
HMS og kvalitetsavdelingen inngår i miljø- og 
klimanettverket og møtene der, her skal utkast til 
revisjonsplan for ytre miljø være tema hvert år. Se referat 
09.12.14 

 

2  100 % økning i registrerte 
relevante miljøavvik inkludert 
avvik påpekt i miljørevisjoner 
  

Målet er oppnådd for 2014 
• Miljø- og klimarelaterte saker i Synergi økt fra 34 i 

2013 til 93 i 2014 (274%) 
o Sakstype faktiske hendelser:33 
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 o Sakstype nesten uhell:1 
o Sakstype forbedringer:59 

• Trender 
o Hendelsestype utslipp til jord/luft:13 saker, 

men kun to med direkte påvirkning på ytre 
miljø (feil med oljeutskiller, bruk av lystgass) 

o Hendelsestype avfall: 8 saker 
o Forbedringer (59) blir ikke kategorisert etter 

hendelsestype 
• Funn fra miljørevisjoner  

o Avvik: 13 
o Anmerkning/forbedring: 16  

4  Gjennomføre holdnings- 
skapende tiltak på 2 utvalgte 
fokusområder innen ytre 
miljø:  
• miljøavvik  
• avfall 

Målet er oppnådd for 2014 
• Tema avfallshåndtering på Verdens miljøverndag 

(stand, infomateriell osv). Informert om ny felles 
avfallsplan ut til klinikkene, samt via intranett. 

• Har gjennom året hatt fokus på miljøavvik ved 
opplæring i Synergi i KIS 

 

5  Utarbeide plan for reduksjon 
av kjemikalier som er 
skadelig for ytre miljø  
• Kartlegge omfang, hvor og 
hva det brukes til  
• Gjennomføre substitusjon av 
disse 
Tiltak for å hindre 
forurensning / utslipp og søl 

Målet er oppnådd for 2014 
Plan utarbeidet og i gangsatt: 
•  Kartlegging er gjennomført for alle miljøskadelige 

kjemikalier med R-setninger 50 og oppover, dette 
innebærer også hvor disse brukes ned på seksjonsnivå. 

• Hva de brukes til er i startfasen, 
substitusjonsvurderinger er påbegynt, men ikke i noe 
særlig omfang enda. 
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Miljømål 2015 
Ut ifra tilbakemeldinger fra bl.a. Veritas har vi gjort noen endringer i utformingen av mål for 
2015: 

• redusert antall mål fra 19 til 8 (vi hadde for mange mål) 
• fjernet mål som bar preg av tiltak (sammenblanding av mål og tiltak) 
• har kun kortsiktige mål (tidligere en blanding av langsiktig og kortsiktig) 
• tydeliggjort hva som skal måles, hvordan og av hvem  
• beskrevet rapportering på status miljømål underveis i året  
• tydeliggjort at klinikker og sentrale staber skal bidra til måloppnåelse ved å utarbeide 

handlingsplaner med konkrete tiltak 
 
Miljømål 2015 tar utgangspunkt i risikoområder som kom fram gjennom miljøkartleggingen 
2014, samt måloppnåelse 2014. Vi har beholdt de fire overordnede målene. 
 
Oppsummering av miljøkartleggingen 2014 viser disse hovedområdene: 

• Transport – utslipp av klimagasser 
• Matservering – matsvinn og bruk av økologiske produkter 
• Laboratoriedrift - bruk av kjemikalier 
• Forbruk av varer/forbruksartikler – generering av avfall/avfallshåndtering 

 
Det har vært et samarbeid med fagsjefer kvalitet, HMS-avdelingen, Kvalitetsavdelingen og 
Innkjøpsavdelingen i valg og utforming av målene. 
 
Miljømål 2015: 
 
Mål og delmål Måling/indikator Kilde Ansvarlig for 

måling/systemans
var 

Tiltaksansvarlige  
 

1. Redusere våre utslipp til jord, luft og vann ved at:   
1.1 
3-5 % reduksjon av totalt 
antall kjørte kilometer i 
tjenestereiser ift 2014 tall   

Ant. kjørte km, 
egen bil (TTkoder 
1093, 1094, 1097) 

Personal
portalen 

Klinikkdirektører 
og stabsdirektører  
 

Klinikker og 
sentrale staber  
 

1.2 
Redusere forventet 
energiforbruk med 1 GWh ift 
budsjett 2015, dvs fra 82 
GWh til 81 GWh 

Energiforbruk 
(kwh)pr m2 
oppvarmet areal  
 

Energinet
t og 
Bergen 
Energi 

Avdelingssjef for 
Eiendomsdrift 

Klinikker og 
sentrale staber 
 

1.3 
Redusere oljeforbruket med 
13 % ift 2014 tall, dvs fra 
221.458 L til 193.458 L (iht 
krav fra HSØ om utfasing av 
olje) 

Antall liter olje Avlesnin
g av 
forbruk 
legges i 
Lydia 

Avdelingssjef for 
Eiendomsdrift 

Avdelingssjef 
Eiendomsdrift 

1.4 
Avfall: 
- øke sorteringsgraden med 
5% ift 2014, dvs fra 31% til 
36% 

Mengde 
restavfall/total 
avfallsmengde 

Rapport 
fra 
avfallslev
erandør 

Avdelingssjef for 
Servicetjenester 

Klinikker og 
sentrale staber  
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Mål og delmål Måling/indikator Kilde Ansvarlig for 
måling/systemans
var 

Tiltaksansvarlige  
 

1.5 
Matsvinn - matavfall: 
 - redusere andel matavfall 
med 10% ift 2014 tall 

Mengde 
matavfall/total 
avfallsmengde   

Rapport 
fra 
avfallslev
erandør 

Avdelingssjef for 
Servicetjenester 

Klinikker som har 
matservering til 
pasienter. 
Avdeling 
Matforsyning.  
 

2. Foreta miljøvennlige anskaffelser ved å:   
2.1 
Redusere unødvendig bruk 
av forbruksvarer: 
- redusere mengden utgåtte 
varer med 5%  
 

Antall bestilte 
sprøyter/antall 
liggedøgn 
 

Visma Avdelingssjef for 
Innkjøp 

Klinikker med 
pasientbehand-
ling. 
Innkjøps-
avdelingen.  
 

3. Ha miljøbevisste ansatte ved:      
3.1 
Gjennomføring av e-lærings 
kurs ytre miljø: 
- at minst 50% av ansatte har 
gjennomført e-læringskurs 
”VV Ytre Miljø - 
introduksjon” i perioden 
2013-2015 
- at alle ledere i VV har 
gjennomført e-læringskurset 
"VV Ytre miljø -   
  miljøledelse" i perioden 
2014-2015 

 
 
 
- Antall ansatte 
som har 
gjennomført 
kurset/Antall fast 
ansatte 
- Antall ledere 
som har 
gjennomført 
kurset/Antall 
ledere 

Lærings-
portalen 

Klinikkdirektører 
og stabsdirektører 

Klinikker og 
sentrale staber 

4. Arbeide målrettet med forbedringer ved:      
4.1 
Redusere bruken av 
kjemikalier som er skadelige 
for ytre miljø med 3%   

Mengde registrerte 
miljøskadelige 
stoffer  i VV  ( R 
50 og oppover) 

Eco-
online 

HMS-sjef Klinikker   
 

Vurdering av miljøpolitikkens egnethet 
 
Miljøpolitikken gir føringer for miljøarbeidet og rammen for fastsettelse av miljømål. Den 
skal gjennomgås årlig for å vurdere om den fortsatt er hensiktsmessig og tilpasset foretakets 
aktivitet og prosesser 
Miljøpolitikken er vurdert og vedtatt videreført i 2015: 

• Vi forplikter oss til å ha et miljøstyringssystem som ledere har eierskap til og ivaretar 
interne og eksterne miljøkrav 

• Vi setter mål for å redusere foretakets belastning på ytre miljø og ledere tar ansvar for 
måloppnåelse 

• Vi er en organisasjon hvor medarbeidere er miljøbevisste og tar ansvar for ytremiljø 
• Vi arbeider kontinuerlig for å forebygge og redusere forurensning  



 

Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF 
Postboks 800 

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 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  15/2015 23.03. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig styreprotokoll Helse Sør-Øst 12. mars 2015 
2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. mars 2015 (ettersendes) 
3. Valgresultat for valg av ansattes representanter til styret for 

Vestre Viken HF 2015 – 2017  
4. Brukerutvalget referat 16. mars 2015 (ettersendes) 
5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. mars 2015 

 
 
 

 
 

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. mars 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 16.03. 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 12. mars 2015 

Viser til vedlegg 1 
 

2. Foretaksprotokoll Vestre Viken 12. mars 2015 (ettersendes) 
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Valgresultat for valg av ansattes representanter til styret for Vestre Viken HF 2015 – 
2017  
 
Viser til vedlegg 3.  
Det kom ikke inn noen klager på valgstyrets vedtak innen fristen 13. mars. 
 

4. Brukerutvalget referat 16. mars 2015 (ettersendes) 
 
Viser til vedlegg 4. 
 

5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 16. mars 2015 
 
Viser til vedlegg 5. 

 
 

 
 
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 12. mars 2015 

Tidspunkt: Kl 0900-1500 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder   
Eyolf Bakke forfall   
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn    
Irene Kronkvist forfall  Varamedlem: Karin Solfeldt 
Bernadette Kumar forfall   
Peer Jacob Svenkerud    
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: 
 
 
 

010-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
5. FEBRUAR 2015  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 5. februar 2015 godkjennes. 
 
 
 

011-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2015 

 
Foreløpig tall for februar 2015 ble presentert i møtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2015 til etterretning. 
 
 
 

012-2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019. 
PLANFORUTSETNINGER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende mål videreføres. 

 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  
 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3 % 
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer  
 

Det skal vurderes eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot 
styrets møte i juni. 

 
2. For 2016 skal følgende planforutsetninger legges til grunn for aktivitetsvekst for 

foretaksgruppen samlet 
 2 % for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 
 2 % for psykisk helsevern voksne  
 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom   



 

 3

 1,8 % for somatikk  
 
Det legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % i 
perioden. For foretaksgruppen samlet skal det for hvert år i perioden 2016-2019 
planlegges med en høyere vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen 
somatikk.  
Det forutsettes at helseforetakene og sykehusene bidrar til at dette målet innfris. 
 
Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjett det 
enkelte år. 
 

3. Arbeidet med læring og sammenligning mellom sykehusområder skal prioriteres slik 
at de samlede ressursene kan disponeres på en mer effektiv måte og gi et bedre 
tilbud til pasientene i form av korte liggetider, høy utnyttelse av kapasiteten og 
forbedret tilgjengelighet.  
 

4. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.:  
 Oppdatering og fremskriving av regional inntektsmodell 
 Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre 

forutsetninger knyttet til statsbudsjettet 
 

5. Det skal arbeides for å styrke foretaksgruppens økonomiske handlingsrom og 
egenfinansieringsevne knyttet til investeringer. 

 
6. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 

eiendomsområdet, og i tråd med krav om planmessig vedlikehold gitt i 
foretaksmøter. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av 
minimumstilstand for bygg. Helseforetakene skal videre kartlegge og vurdere 
anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinsk teknisk utstyr, og påse at det gjøres 
gode prioriteringer av nødvendige investeringer. Investeringsbehovet i Digital 
fornying vil balanseres mot regionens øvrige investeringsbehov. 

 
 
 

013-2015 ÅRSBERETNING MED ÅRSREGNSKAP OG NOTER 2014 

 
Ekstern revisor deltok under behandlingen av saken. Det ble også gjennomført møte 
mellom revisor og styret alene. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2014. 

 
2. Styret gir styreleder fullmakt til å godkjenne mindre endringer i årsberetningen 2014.  
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014-2015 TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2014 FOR PROSJEKT NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2014 tas til etterretning.  
 
 
 

015-2015 OPPDATERING FINANSSTRATEGI – ANSKAFFELSE AV 
REGIONAL LEASINGPARTNER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir sin tilslutning til at finansstrategien for Helse Sør-Øst oppdateres slik at det 

regionale helseforetaket og helseforetakene kan inngå finansielle leieavtaler. 
 

2. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette nærmere retningslinjer for 
inngåelse av og godkjenning av finansielle leieavtaler. 

 
3. Styret gir sin tilslutning til at det utlyses konkurranse om anskaffelse av regional 

leasingpartner, gjeldende for hele Helse Sør-Øst. 
 
 
 

016-2015 SYKEHUSET INNLANDET HF – AVHENDING AV GNR./BNR. 
61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 OG 60/207 I 0536 SØNDRE 
LAND KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige 
 

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

samtykke til salg av eiendommene gnr./bnr. 61/12, 43/111, 60/317, 73, 318, 319 og 
60/207 i 0536 Søndre Land kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at eiendommene legges ut for åpent salg i markedet og at 
vertskommunen Søndre Land får anledning til å tre inn i det høyeste budet 
Sykehuset Innlandet HF kan akseptere, etter budrunde.  
 

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. 
 

4. Investeringer må behandles i henhold til gjeldende fullmaktstruktur. 
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5. Styret presiserer at Sykehuset Innlandet HF har ansvaret for at avhendingen 

gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 
 

017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014 anser styret for Helse Sør-Øst RHF 

at: 
 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 

forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd 
med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller. 

 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2014 er fulgt opp. Styret 
er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen på enkelte 
områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for å bedre denne. 

 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 
 
3. Årlig melding 2014 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
 
 

018-2015 RAPPORT FOR MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner ”Rapport for miljø og samfunnsansvar for Helse Sør-Øst 2014”. 
 
 
 

019-2015 NOU 2014:12 ÅPENT OG RETTFERDIG – PRIORITERINGER I 
HELSETJENESTEN – FORSLAG TIL HØRINGSSVAR 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til høringssvar. 
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020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd til orientering. 
 
 
 
 

021-2015 STYRESAMMENSETNINGEN I HELSEFORETAK - ENDRINGER 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Etter reduksjon av det samlede antall styremedlemmer i helseforetakene i Helse Sør-Øst 
har styrene fra 16. mars 2015 følgende eieroppnevnte styremedlemmer: 
 
Akershus universitetssykehus HF 
Styreleder: Per Christian Voss 
Nestleder: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
Styremedlemmer: Maren Kyllingstad 

Geir Nilsen 
Jan Eirik K. Thoresen 

 
Oslo universitetssykehus HF 
Styreleder: Stener Kvinnsland 
Nestleder: Anne Carine Tanum 
Styremedlemmer: Bjørg Månum Andersson 

Berit Kjøll 
Ole Petter Ottersen 

 
Sykehuset i Vestfold HF  
Styreleder: Bjørn Walle 
Nestleder: Ole Johan Bakke 
Styremedlemmer: Tove Kreppen Jørgensen 

Bjørn Kåre Sevik 
Kirsti Been Tofte 

 
Sykehuset Innlandet HF 
Styreleder: Bente H. Mejdell 
Nestleder: Paul Hellandsvik 
Styremedlemmer: Kaija Eide Drønen 

Nils Røhne 
Hans Seierstad 

 
Sykehuset Telemark HF 
Styreleder: Tom Jørgensen 
Nestleder: Elisabeth A. Nilsen 
Styremedlemmer: Kari Dalen 

Thorleif Fluer Vikre 
Barthold Vonen 
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Sykehuset Østfold HF 
Styreleder: Peder Olsen 
Nestleder: Petter Brelin 
Styremedlemmer: Per Skaugen Bleikelia 

Nina Tangnæs Grønvold 
Gro Seim 

 
Sørlandet sykehus HF 
Styreleder: Camilla Dunsæd 
Nestleder: Per Kristian Vareide 
Styremedlemmer: Anne Halvorsen 

Lars E. Hanssen 
Tone Midttun 

 
Vestre Viken HF 
Styreleder: Torbjørn Almlid 
Nestleder: Ingeborg Sivertsen 
Styremedlemmer: Trine Magnus 

Geir Kåre Strømmen 
Hildur Horn Øien 

 
De nye styrene bekreftes i etterfølgende foretaksmøter. 
 
Styremedlem Svein Øverland og varamedlem Karin Solfeldt meldte seg innhabil og fratrådte ved 
behandlingen av styresammensetningen i Sørlandet sykehus 
 
 

022-2015 ORIENTERINGSSAK: FORSKNING OG INNOVASJON TIL 
PASIENTENS BESTE – NASJONAL RAPPORT FRA 
SPESIALISTHELSETJENESTEN 2014 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar rapporten ”Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra 
spesialisthelsetjenesten 2014” til orientering. 
 
 
 

023-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør  
3. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 28. og 29. januar 2015 
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4. Uttalelse fra Grenlandsrådet ang. Sykehuset Telemark HF 
5. Uttalelse fra Agder KrF vedr. sykehus 
6. Uttalelse fra Ski sykehus’ venner ang. Ahus 

 
 
Temasaker  

 HR- Resultater fra gjennomført medarbeiderundersøkelse 2014  
v/HR-direktør Anne Biering.  

 
 
Møtet hevet kl. 14:50 
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Oslo, 12. mars 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 

 



HELSE • SØR-ØST 
• 

PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØfE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 12. mars 2015 klokken 17:10 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som 
telefonmøte. 

Dagsorden: 
l. Foretaksmøtet konstitueres 
2. I)agsorden 
3. Endret styresarnmensetning 

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representen ved styreleder Per Anders Oksum, som 
også ledet møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Administrerende direktør Cathrine M Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
Styremedlem Trine Magnus 

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. 

Sign.o ['Wa TA 

Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. mars 2015 Side l av 3 



HE LSE • • SØR-ØST • 
Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Per Anders Oksurn 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 lUlderskrive protokollen sammen med møteleder. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Innkallirwz ffXIkjenæs. F oretaksrrxm er lar.Lig satt. 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Per Anders Oksurn spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet æ dtok: 

Dagsorden gxlkjenæs. 

Sak 3: Endret styresammensetning 

Med bakgfllllll i krav fra foretaksmøte for Helse Sør-Øst RI-fF 7. januar 2014 om at det samlede 
antall styremedlemmer i helseforetak bør reduseres har styret i Helse Sør-Øst RHF i sak 079-2014 
Aruall st:yrerredlemrer i helseforetak i Helse Sør-Øst fattet vedtak om at styrene i helseforetakene med 
virkning fra 16. mars 2015 skal ha inntil åtte medlemmer. Inntil fem medlemmer skal oppnevnes 
av foretaksmøtet. Helseforetakets vedtekter ble i foretaksmøte 12. februar 2015 endret i henhold 
til dette . 

Styret i Helse Sør-Øst RI-fF har i møte 12. mars 2015, sak 021-2015 Styresarnmmset:nirzg;n i 
helseforetak · endrinfp behandlet styresammensetningen i Vestre Viken HF. 

Foretaksmøtet æ dtok: 

Etter reduksjon av det sarriede antall st:yrerredlemrer i V e>tæ V zken HF har styret fra 16. rmr.; 2015 fdfPlde 
eieroppæmte styæm;dlerrmr. 

T orbjøm A Lrriid 
I~ Si'll!r!Sen 
TriæMagaus 
Geir Kåre S trørnrrm 

Hildur Ham Øien 

<J::?.;-f'-lJ 
Sign.: P O TA 

Protokoll fra foretaksmøte i HF 12. mars 2015 Side 2 av 3 



HELSE • SØR·ØST 
• 

Møtet ble hevet klokken 17:15. 

Hamar, 12. mars 2015 . 

~ 
Sign.: PAO TA 

Prorokoll fra foretaksmøte i 1-IF 12. mars 2015 Side 3 av 3 



 
 

 

Til oppslag  

 
KUNNGJØRING NR 3 

 
VALGRESULTAT FOR VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL STYRET FOR 
VESTRE VIKEN HF 2015 - 2017 

 
Det vises til tidligere kunngjøringer. Det ble krevd forholdstallsvalg, og det ble fremmet 
og godkjent en inn og godkjent en valgliste. Listen ble fremmet av Norsk 
Sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Den norske legeforening (DNLF), Delta, 
Fellesorganisasjonen (FO), NITO og Den norske jordmorforening (DNJ). 
 
Valgresultatet er som følger: 
 
a) Styremedlemmer: 

1. Line Spiten  
- foretakstillitsvalgt for NSF, sykepleier ved Drammen sykehus  

2. John Egil Kvamsøe 
- foretakstillitsvalgt for Fagforbundet, spesialhjelpepleier ved Kongsberg sykehus 

3. Harald Bergan 
-  overlege ved klinikk for Medisinsk diagnostikk 

 
b) Varamedlemmer: 

1. Gry Lilleås Christoffersen 
- foretakstillitsvalgt for Delta, helsesekretær ved Drammen sykehus 

2. Tom Roger Heggelund Frost 
- klinikktillitsvalgt ved Psykisk helse og rus NSF, sykepleier ved Psykiatrisk avdeling  

3. Harald Baardseth 
- foretakstillitsvalgt for FO, barnevernspedagog ved BUPA Kongsberg BUP 

4. Tom Henri Hansen 
- foretakstillitsvalgt DNLF, seksjonsoverlege ved Drammen sykehus 

5. Nina Bjerke 
- foretakstillitsvalgt for NITO, fagbioingeniør ved klinikk for Medisinsk diagnostikk 

 

Valget gjelder for to år fra om med 11. mars 2015. Valgstyret godkjente valget 20. 
februar 2015. 
 
I henhold til valgforskriftens § 17, kan det på visse vilkår fremmes klage på valgstyrets 
vedtak. Slik klage må i så fall være valgstyret i hende senest 13. mars 2015.  
 
Drammen 26. februar 2015 
 
Valgstyret for Vestre Viken HF 
3004 Drammen 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktperson for valgstyret, Eli Årmot, mobiltelefon 
452 23 416 eller e-post: eli.armot@vestreviken.no.  

mailto:eli.armot@vestreviken.no


 
 
 
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, Bjørn Tolpinrud 

Fra Pasientombudet: Anne-Lene Egeland 
Arnesen (Buskerud)  

 Fra administrasjonen: AD Nils F. Wisløff 
(sak 14/15), prosjektleder Kristine Ø. 
Johansen og prosjektdirektør Frode 
Instanes (sak 17/15), spesialrådgiver 
Martin F. Olsen, spesialrådgiver Per-Erik 
Holo (referent)  

Møtedato: 16.3.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Eric Johanssen 
 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste: OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 16. februar 2015:  

Kommentar - det må gis tilbakemelding til Bærum DPS vedr deltakelse fra BU i 
prosjektet – se eventuelt. 
 

 Videreføring av påbegynte saker 
 

02/15 Fordeling av oppgaver – klinikkfordeling  
Behov for ytterligere gjennomgang av oppgavene – se vedlegg. Vil bli justert ved 
behov, bla fordi Eric ikke var til stede. 
Gjennomgang i forhold til prosjektet ”Hjem til hjem” og NVVH. 
 

  
14/15 
 

Direktøren har ordet v/AD Nils F. Wisløff 
Målbilde ØLP (2015-2018) viser den totale strategi og utvikling mv fremover. 
Styret har behandlet en rekke saker med tilknytning til dette. 
Sentrale problemstillinger – løsning: 
Behov for en rekke avklaringer i denne forbindelse: 

Skal behandles på et seminar i styret 23.3, kommer så som sak slik at BU kan 
uttale seg. 

Se ellers vedlegg. 
 

15/15 Pasientombudet har ordet 
• Har hatt stand på Drammen sykehus, skal ha en gang til samt Ringerike og 

Kongsberg 
• Gebyr for manglende oppmøte innen PHR – ansatte opplever det som høy 

terskel for å droppe gebyr. De generelle interne retningslinjene for gjelder i 



 
 
 

klinikken er ikke så strenge som det som oppfattes som en intern instruks.  
Det er viktig at klinikkens retningslinjer følges fordi det her legges opp til at 
det er behandler som skal vurdere om det skal gis fritak for gebyret.  

• Øre-nese-hals Kongsberg sykehus har hatt lang ventetid på høreapparater. 
Vanskelig for pasientene å forstå at dette drives privat, da utgiftene er 
refusjonsbare og det drives i ledige lokaler på Kongsberg sykehus med innleid 
personale herfra. Sykdom hos innleid personell har medført at ventetiden har 
økt, men ikke med mer enn det som er normalt andre steder.  

• Pasienter som bor i kommunale boliger og har behov for det, skal ha ledsager. 
Et problem når pårørende ikke kan gjøre dette eller pasienten ikke har 
pårørende. HSØ skal organisere ledsagertjeneste. Kommunene må melde fra 
til Pasientreiser som skal ha en pool ledsagere. Kommunene kan også stille 
med ledsager og får da utgiftene refundert. Arbeidet rundt dette er ikke 
ferdig utviklet i VVHS/Pasientreiser. Det er bedt om en redegjørelse for 
hvordan dette arbeides med. 

• Landsomfattende tilsyn v/Helsetilsynet i 2015 mot samhandling mot 
utskriving av pasienter (samhandlingsreformen). Spørreskjema til utvalgt 
pasienter som nylig er utskrevet fra sykehuset. 

• Drammen sykehus har begynt å sende ut pasienter til forskjellige tider. Dette 
har medført at pasienter har hatt problemer pga manglende mulighet til å 
betale for taxi, mangelfull påkledning mv. Bedt om et på hvilke rutiner for 
utskriving som gjelder. 

  
Årsmelding ble delt ut og det ble gitt en overordnet gjennomgang: 

• Statistikk 
• Overordnede temaer 
• Særlige temaer spesialist og kommune 
• Pasienthistorier 

Se vedlegg. 
 

16/15 Retningslinjer for godtgjøring v/Per-Erik Holo 
Gjennomgang av de viktigste reglene – se vedlegg. For komplette regler – se: 
http://www.helse-sorost.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/Godtgjøring.aspx  
Skjema for honorarer mv. ligger ved. 
 

17/15 Gjennomgang av skisseprosjektet nytt sykehus v/prosjektleder Kristine Østby 
Johansen og prosjektdirektør Frode Instanes 
Fremdrift og status i prosjektet ble presentert – se vedlegg.  
Behov for sju medvirkningsgrupper for Skisseprosjektet som nå starter (Se ellers 
mandat for medvirkning). 
 

18/15 Ungdomsråd v/Martin F. Olsen 
BU ble orientert om tanker mv. om etablering av ordningen – se vedlegg 
Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd. 
Dette er forankret i Barneavdelingen VV. Diskusjon om hvordan få med ungdom i 
dette arbeidet. Vi venter på invitasjon fra HSØ vedr. videre fremdrift. 
 
 

http://www.helse-sorost.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/Godtgjøring.aspx


 
 
 
19/15 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg:  

 
Stedlige klinikker: 

• Drammen klinikk – KKU tatt opp en sak vedrørende pasient med 
tilsynelatende psykiske problemer og spiseforstyrrelse. Ble frisk etter 
operasjon.  

• Bærum klinikk - samhandling er fortsatt en utfordring. Både mellom 
avdelinger og sykehus. Legemiddelhåndtering er en utfordring, nye regler fra 
1.1.15 vil forhåpentligvis bedre dette. Problem med overbelegg. MR-maskin 
skal oppdateres. Viktig at dette gjennomføres på en slik måte at det ikke 
stopper viktig virksomheten på Bærum S store deler av høsten 2015.  

• Kongsberg klinikk – rutiner vedr dagpasienter innen PHR. Mellom 16 fredag og 
mandag morgen ingen kontaktperson på sykehuset. Involverer frivillige 
organisasjoner i helgene (vedtak). 

• Ringerike klinikk – tema: Hygiene, kols og brukerrepresentasjon. 
 
Fra gjennomgående fagklinikker: 

• Klinikk for Psykisk Helse og Rus (PHR) - januar: jobbet med alle sider av 
selvmord. Februar - uheldige hendelser gjennomgått. 

• Klinikk for intern Service (KIS) - Etterlyste svar fra den spørreundersøkelsen 
BU satte i gang i fjor. 

• Klinikk for medisinsk Diagnostikk (KMD) – møte 19.3.15 
• Klinikk for prehospitale Tjenester (PHT) – ambulanse som under utrykning 

stoppet i Lierbakkene. Kun kort stopp- men spørsmål - 2 ambulanser? Har ikke 
flåte til dette.  Gamle avvik er lukket = à jour. Forsinket oppmøte ved bruk av 
Helseekspressen til Rikshospitalet –  rutinene må sjekkes. 

 
Fra annet: 

• Sentralt kvalitetsutvalg (SKU) – intet spesielt 
• Forskningsutvalget - hvordan få inn gode ideer (idémottak) – invitere inn 

Kristine Kleivi Sahlberg senere om hva det jobbes med  
• Brukerkontoret i Drammen - vaktlistene er ikke samstemte (er to versjoner). 

Jobbes med å kjøpe inn vester for å uniformere de som sitter der 
 
Vedtak: BU forsøker å gå over til skriftlig tilbakemelding i forbindelse med neste BU. 
Per-Erik sender ut rapporteringsskjema og oversikt over frister. 

 Eventuelt 
• Brukerrepresentasjon FUBE Forum for utvikling av bygg og eiendom i 

HSØ 
Vedtak: Arne Moe påtar seg dette 

• Prosjekt brukerstyrte plasser ved Bærum DPS (Dr Høsts vei) 
Vedtak: Torunn og Toril avklares hva som svares – ref mail av 4.3 

 
 



 

Virksomhetsrapportering – ettersendelse av sak på grunn av interne frister i HSØ og klinikker i Vestre Viken /regnskapsavslutninger 

 

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 
 

Orienteringssaker 
3. Miljøsertifisering 

4. 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 
5. HR-strategi – årlig 

tilbakemelding ( 2014) 
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 



 

Virksomhetsrapportering – ettersendelse av sak på grunn av interne frister i HSØ og klinikker i Vestre Viken /regnskapsavslutninger 

 

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. 

 



DET KONGELIGE 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT 

Statsråden 

Likelydende brev til styrene i de regionale helseforetakene 
v/styreledere 

Deres ref Vår ref Dato 

15/856 17. 03.2015 

Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt "Retningslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" med virkning fra 
13. februar 2015. Retningslinjene er vedlagt og erstatter retningslinjer fastsatt 31. mars 2011. 

Regjeringen har vurdert og endret retningslinjene i tråd med det som ble varslet i Meld. St. 27 
(2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. I de nye retningslinjene videreføres 
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønningene skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det skal legges vekt på moderasjon. De nye 
retningslinjene har ikke tilbakevirkende kraft. 

Hensikten med dette brevet er å informere om hovedendringene i de nye retningslinjene og 
konsekvensene for de regionale helseforetakene og helseforetakene. 

Jeg forventer at styrene har høy bevissthet rundt oppfølgingen av de nye retningslinjene. Jeg 
forutsetter, som det også tidligere er presisert i foretaksmøter, at de regionale helseforetakene 
og helseforetakene følger retningslinjene, men med følgende presisering: 

De nye retningslinjene skiller mellom selskaper der staten har en eierandel på over 90 prosent, 
og heleide datterselskaper av disse selskapene. Jeg har til hensikt å gjøre retningslinjene 
gjeldende i sin helhet både for de regionale helseforetakene og for helseforetakene. Dette 
innebærer at "skal kravet" vil gjelde både for de regionale helseforetakene og for 
helseforetakene. Dette vil bli presisert i foretaksmøtene i mai/juni. 

Postadresse: Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 983 887 406 

. ; 



Hovedendringene i retningslinjene som er relevante for foretakene 

Retningslinjene skal følges av selskaper med statlig eierandel på over 90 prosent 
Styrene i disse selskapene kan ikke fravike statens retningslinjer når de utarbeider 
retningslinjer for lederlønn. Det innebærer at "følg eller forklar"-prinsippet ikke gjelder disse 
selskapene. 

Retningslinjenes virkeområde skal også gjelde heleide datterselskaper av selskaper hvor 
staten har en eierandel på mer enn 90 prosent 
Staten forventer at selskaper hvor staten har en eierandel på over 90 pst., sikrer at statens 
retningslinjer også gjelder for heleide datterselskaper. For datterselskaper gjelder "følg eller 
forklar" -prinsippet. Staten som eier forholder seg til redegjørelsen til morselskapet med 
hensyn til hvordan det følger opp statens retningslinjer i sine heleide datterselskaper. 

Jeg legger imidlertid til grunn at "følg eller forklar"-prinsippet ikke vil gjelde for 
helseforetakene. 

Innstramming i pensjonsopptjeningen til maksimalt 12 G 
Pensjonskostnader som dekkes av arbeidsgiver bør være begrenset til kollektive 
skattefavoriserte pensjonsordninger. Staten vil som varslet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et 
mangfoldig og verdiskapende eierskap heretter ikke støtte pensjonsopptjening over 12 G. 

Sluttvederlag 
På området sluttvederlag er retningslinjenes virkeområde utvidet til også å gjelde ledende 
ansatte, ikke bare virksomhetens øverste leder som i de tidligere retningslinjene. Det er også 
gjort presiseringer i de nye retningslinjene, blant annet om at eventuelle avvik fra statens 
retningslinjer bør gis i styrets erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Begrunnelsen for avvik 
blir dermed lettere offentlig tilgjengelig, noe regjeringen mener bidrar til økt åpenhet. 

Kopi : Administrerende direktører i de regionale helseforetakene 

Vedlegg: 
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig ,eierand~l 

._; 
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Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011. 

Formål 

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

Retningslinjenes virkeområde 

Retningslinjene gjelder for ledende ansatte, jf. defi
nisjon nedenfor, i selskaper1 hvor staten har en di
rekte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor 
staten har en eierandel på over 90 pst, sikrer at 
statens retningslinjer også gjelder for heleide dat
terselskaper. 

Definisjoner 

- Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre 
ledende ansatte, jf. Ot.prp. nr. 55 (2005-2006) som 
viser til forståelsen av begrepet i allmennaksje
loven§ 4-12 og regnskapsloven§§ 7-26 og 7-31. 

- Med godtgjørelsesordning menes ett eller flere av 
følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bo
nus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende), 

. Statsforetåk, regionale hd seforetak, særlovselskaper, 
statsaksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og aksjesel
skaper. 

annen godtgjørelse (naturalytelser og lignende), 
pensjonsytelser og sluttvederlag. 

- Med opsjoner som avlønningsform menes rett til 
å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retnings
linjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventuell 
gevinst utbetales direkte uten foregående fysis
ke transaksjoner (syntetiske opsjoner) med al
minnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til 
rapportering. 

- Med aksjeprogram menes ordninger med direkte 
aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan 
innebære at den ansatte får aksjen som betaling, 
rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med 
betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtids
insentivordninger (LTI) anses som et aksjepro
gram. Aksjespareprogiam for alle ansatte omfat
tes ikke av retningslinjene. 

- Sluttvederlag omfatter her kompensasjon i til
knytning til fratredelse og kan inneholde etter
lønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle 
ytelser og naturalytelser. 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse 

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

2 I deleide selskaper må staten enten alene eller sammen 
med andre aksjonærer ha 2/3 flertall for å gjøre nødven
dige vedtektsendringer. 



2 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

neres som «små foretak» etter regnskapsloven. 
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og an

nen godtgjørelse til ledende ansatte skal også 
inneholde en redegjørelse for den lederlønns
politikken som har vært ført det foregående 
regnskapsåret, herunder hvordan styrets ret
ningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen 
godtgjørelse er blitt gjennomført. Dersom sty
ret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør 
det opplyses om dette i redegjørelsen. 

- I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst., skal vedtektene inneholde en be
stemmelse om at det i styrets erklæring om lønn 
og annen godtgjørelse også skal redegjøres for 
hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i hel
eide datterselskaper. 

«Følg eller forklar»-prinsippet 

Staten vil legge til grunn et «følg eller for
klar»-prinsipp ved håndhevelsen av statens 
retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæ
ring om fastsettelse av lønn og annen godtgjø
relse bør redegjøre for i hvilken grad styrets 
retningslinjer· for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for kommende 
regnskapsår er i overensstemmelse med statens 
retningslinjer. Eventuelle avvik begrunnes. 
I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst, legges det til grunn at statens 
retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette 
innebærer at styret ikke kan fravike stateJls ret
ningslinjer når styret utarbeider sine retnings
linjer. 

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjøre/ses
ordninger 

- Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders 
godtgjørelse fastsettes av styret. 

- Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være kon
kurransedyktig, men ikke lønnsledende sam
menlignet med tilsvarende selskaper. 

- Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen 
til ledende ansatte. 

- Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør 
være fastlønnen. 

- Ordningene skal utformes slik at det ikke opp
står urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne 
forhold som ledelsen ikke k_an påvirke. 

- Styret skal ha en oversikt over den totale verdi
en av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og 
redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte i 
selskapets årsregnskap. 

- Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett 
når styret vurderer denne i forhold til statens 
retningslinjer. 

- Styret skal påse at godtgjørelsesordningene 
ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller 
svekker selskapets omdømme. 

- Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjø
relse for styreverv i andre selskaper i samme 
konsern. 

- Avtaler inngått før ikrafttreden av disse ret
ningslinjene kan opprettholdes. 

Variabel lønn 

Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende 
prinsipper: 
- Det skal være en klar sammenheng mellom de 

mål som ligger til grunn for den variable lønnen, 
og selskapets mål. 
Variabel lønn skal være basert på objektive, de-

. finerbare og målbare kriterier som lederen kan 
p~virke. Flere relevante målekriterier bør legges 
til grunn. 
En ordning med variabel lønn skal være trans
parent og klart forståelig. Ved redegjørelse for 
ordningen er det vesentlig å få belyst forventet 
og potensiell maksimal utbetaling for hver enkelt 
deltaker i programmet. 
Ordningen skal være tidsbegrenset. 
Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som 
maksimalt kan opptjenes det enkelte år, bør ikke 
overstige 50 pst. av fastlønn, med mindre sær
skilte hensyn tilsier det. 
Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av 
børsnoterte selskaper dersom de er særlig eg
net til å nå langsiktige mål for selskapets utvik
ling. Aksje basert avlønning skal utformes slik at 
den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og 
bør innebære bindingstid på aksjene på minst 
tre år. For børsnoterte selskaper kan staten 
støtte en tilleggsramme øremerket slike aksje
programmer, hvor verdien av det tildelte beløpet 
ikke skal overstige 30 pst. av fastlønn. 
Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger 
skal ikke benyttes. 



Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Pensjonsytelser- tjenestepensjon 

- Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på 
linje med andre ansattes vilkår i selskapet. 
Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke 
overstige maksimalgrensen i de skattefavoriserte 
kollektive pensjonsordningene iN orge (p.t.12G), 
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjons
loven og tjenestepensjonsloven. 
Ved avtaler om ytelsespensjon skal det tas hen
syn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent 
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling 
bør ikke overstige 66 pst. av lønn opp til12 G. 
Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet 
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader 
ut over hva som følger av en eventuell skatte
favorisert ytelsesordning. 

Sluttvederlag 

- I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste 
leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsi
gelsesvern i arbeidsmiljøloven, kan det avtales 
sluttvederlag i overenstemmelse med arbeids
miljøloven § 15-16 (2). Sluttvederlag bør ikke 
benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsi
gelsen. 

- Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i 
sum ikke overstige 12 månedslønner. 

- Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra 
næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv 
eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for
holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den 
nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter 
at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute. 

- Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene 
for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden 
hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregel
messigheter eller forsømmelser som kan lede 
til erstatningsansvar eller at vedkommende blir 
tiltalt for lovbrudd. 

- For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås 
forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompen
sasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det 
kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig 
sluttvederlag som får virkning dersom den an
satte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt slutt
vederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde til
svarende. 
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