
1 
 

1 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   27. april 
Møtetid:   kl. 12.00 – 17.00 
Møtested:  Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens 

konferansesal 
  

 
PROGRAM 
Kl.11.30  Lunsj 
Kl. 12.00 – 17.00 Behandling av styresaker 
 

Pasient og brukerombud i Buskerud, Anne-Lene E. Arnesen, vil 
være til stede i styremøte, og orientere om årsmeldingen for 
pasient og brukerombudet for 2014. 
 

 
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: 23. april 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 03. 2015 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 27. april  

016/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. mars 2015  
 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 23. mars 2015 

 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
17/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. mars 2015 

 
Vedlegg 
1. Virksomhetsrapportering pr 31.mars 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr 31.mars 2015 

18/2015 Økonomisk langtidsplan 2016-2019  
 

19/2015 Salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum 
Vedlegg 
1. Konsekvensutredning av salg for driften ved Bærum sykehus 

20/2015 Salg av leiligheter i Kongsberg 
 

21/2015 Salg av Haugesgt 87, Drammen 
 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
22/2015  Parkering Drammen 

Vedlegg 
1. Sluttrapport Parkering Drammen 24. mars 2015 

23/2015 Orienteringer 
 
Vedlegg 
1. Pasient og brukerombudet i Buskerud, årsmelding 2014 
2. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat 13. april 
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 14. april 
4. Brukerutvalget referat 20. april 

 Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 20. april  
 

ANDRE ORIENTERINGER 
 Administrerende direktørs orienteringer  

Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken 

TEMA 
  

EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 23. mars 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  16/2015 27. 04. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra styremøte 23. mars 2015 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøte 23. mars godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 20. april 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 20.april 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 23. mars 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Dr. Høstv 35-39, Bærum (DPS- Bærum) 

Dato: 23. mars 2015 

Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.45 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Trine Magnus  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:  
 
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 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Kari Ringstad Avdelingssjef Bærum DPS 
Bjørn Rishovd Rund Forskningsdirektør 
Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
 
Protokollfører: Elin Onsøyen 
Kl.10 -11.30: Styret gjennomførte opplæring i bruk av styreportal. 
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Kl.12.00 -12.30 
Administrerende direktør orienterte om ervervsprosess for tomt til nytt sykehus i lukket 
møte.  Det vises til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, forvaltningsloven 
§ 13.c.  
 
Kl.12.30 -13.00 
Kari Ringstad orienterte om Bærum distriktspsykiatriske senter. Prosjektleder Bror Just 
Andersen orienterte om ”Helhetlig handling i utvikling av tjenestene innen psykisk 
helse og rus”, et samarbeidsprosjekt med Bærum kommune. 
 
Kl. 13.00 – 13.45  
Forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund orienterte om forskning i Vestre Viken. 
 
Kl.14.00 – 15.30 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 01/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. februar  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 23. februar godkjennes.  
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 12/2015 Årsrapport 2014 – styrets årsberetning og årsregnskap 
 
Gøril Hyni, partner i PWC, og Tone Margrethe Utvik, senior manager PWC, orienterte 
innledningsvis om revisjonens arbeid og gjennomgang i forbindelse med årsrapporten.  
 
Styret ba om at årsberetningen skulle redigeres slik at det som omhandlet 
pasientbehandling skulle komme foran i dokumentet. 
Videre ba styreleder om at en under Økonomiske resultater skulle en forklare nærmere 
formuleringen: Oppnådd regnskapsmessig resultat ble et overskudd på 928 MNOK, hvilket 
gir et driftsresultat på 167 MNOK. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlaget årsrapport for 2014, 
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, 
kontantstrømoppstilling og note opplysninger vedtas.  
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2. Styret foreslår at resultatet for 2014, et overskudd på 928 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 928 MNOK  

3. 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. 

 
Sak 13/2015 Virksomhetsrapportering pr 28. februar 2015 
 
Fagdirektør Halfdan Aass og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte 
innledningsvis. 
 
Styret ønsker at typen AML brudd skal komme fram i oversikten ved senere 
rapporteringer. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 

Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering. 

 

Sak 14/ Miljøsertifisering av Vestre Viken HF 
  
Administrerende direktør orienterte om miljøarbeidet i Vestre Viken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

 
Styret tar saken til orientering. 

 
 

 
Sak 15/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Andre orienteringer 
 
Administrerende direktør orienterte om besøk av statsråd Bent Høie og Jan Tore Sander 
ved Asker DPS 18. mars. 



 
 
 

4 
 

 
kl.15.40- 16.00  
Tema: Økonomisk langtidsplan i Vestre Viken 
 
Administrerende direktør og økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om målbilde 
i Vestre Viken, planforutsetninger i HSØ, økonomisk utfordringsbilde, økonomisk 
bærekraft, investeringer i planperioden, sentrale problemstillinger, tidligere styrevedtak, 
finansieringsplan og prosess. 
 
I styresaken som kommer til behandling i 27. april ønsker styret at det gjennomføres en 
risikovurdering. Administrerende direktør bes å synliggjøre prioriteringsrekkefølgen hvis 
det skulle bli nødvendig å redusere på investeringsnivået i planperioden. 
 
 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten   
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per mars 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 17/2015 27.4.2015 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr mars 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr mars 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 37,1 MNOK. På grunn av 
nye forutsetninger for pensjonskostnader viser regnskapet per mars 2015 et underskudd på 48,3 
MNOK. Resultatet inkluderer økte pensjonskostnader utover budsjettforutsetninger på 85,3 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per mars til orientering. 

 

 
 

 
 

Drammen, 20. april 2015 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 20. april 2015 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av 
vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir tall for første kvartal 2015, og inkluderer 
årsprognoser for driftsresultat og øvrige måltavle parametre.  De viktigste resultatene knyttet til 
økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr mars 2015:  
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift i mars 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 37,1 MNOK mot 
budsjett på 50 MNOK.  Resultatet er bak budsjett men foran samme periode i fjor. Prognosen 
for året er et overskudd på 180 MNOK som er 20 MNOK mindre enn budsjettmål. 

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 46 poeng foran budsjett per mars, og 

er 1270 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 5,1 % i fjorhold til i fjor.  
DRG-poeng i mars måned er 46 foran budsjett. Prognosen for året gir 340 flere poeng enn 
budsjettert.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 2832 foran 

budsjett ved utgangen av første kvartal. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 8,9 % 
foran samme periode i fjor.  Prognosen for året er likt budsjett. 

 
- Antall bruttomånedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 

midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 11 646 37 063 180 000

Mål 16 667 50 000 200 000

Avvik -5 021 -12 937 -20 000

I fjor 12 294 28 523 166 614

2 Virkelig 8 704 25 055 96 775

Mål 8 658 25 010 96 435

Avvik 46 46 340

I fjor 8 264 23 785 92 809

3 Virkelig 21 596 61 707 220 776

Mål 20 607 58 875 220 776

Avvik 989 2 832 0

I fjor 20 187 56 681 212 694

4 Virkelig 6 937 6 933 7 064

Mål 6 897 6 904 7 023

Avvik 40 29 41

I fjor 6 757 6 763 6 891

5 Virkelig 8,9 8,4 7,0

Mål 7,9 7,7 7,0

Avvik 1,0 0,7 -0,0 

I fjor 8,2 7,9 7,5

6 Virkelig 71 78 65

Mål 65 65 65

Avvik 6 13 0

I fjor 74 73 76

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,4 % 1,6 % 1,8 %

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

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

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
ANTALL

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no 
Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse:   www.vestreviken.no  
Postboks 800 
3004 Drammen 

  

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

 

Totale brutto månedsverk i april 2015 er 6937. Dette er 40 månedsverk mer enn budsjettert.  
Hittil i år er det forbruk 29 månedsverk mer enn budsjettert.  Prognosen for året gir et 
overforbruk med 41 årsverk.  

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I februar er det rapportert 8,9 % sykefravær.  Dette 

er 1 % mer enn budsjettert og 0,5 % mer enn i februar i fjor.   Sykefravær i år er høyere enn 
budsjett og høyere enn samme periode i fjor.  

 
- Per mars er det en total gjennomsnittlig ventetid på 71 dager. Dette er en reduksjon fra 81 

dager i februar.  Fra oktober skal gjennomsnittlig ventetid være på 65 dager i tråd med 
målet. 

 
- Fristbrudd for somatikken i mars er på 0,9 %.   Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved samme 

periode i fjor.  
 

 
Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2015 
 

 
 
Resultatet i foretaket per mars viser et akkumulert underskudd på 48,3 MNOK.  Underskuddet 
inkluderer 85,3 MNOK i økte pensjonskostnader ut over budsjett forutsetninger. En ny 
aktuarberegning foretatt i mars med endret forutsetninger for 2015 gir økt pensjonskostnad på 
totalt 341,3 MNOK for 2015. Det forutsettes at økte pensjonskostnader finansieres over revidert 
nasjonal budsjett.  Økte pensjonskostnader ut over budsjett forutsetninger holdes utenfor 
resultat for ordinær drift.  Det henvises til vedlegg 1 for en videre redegjørelse om økning i 
pensjonskostnader. 
 
Totale inntekter pr mars er på 2093,6 MNOK, og er 13,7 MNOK foran budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 2056,6 MNOK per mars. Dette er 26,7 MNOK høyere 
enn budsjettert.  

pr mars 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Basisramme - 429 916 - 429 849  67 - 1 304 691 - 1 304 691  0 %
ISF inntekter - 192 174 - 191 288  886 - 555 601 - 553 968  1 632 0 %
Gjestepasient inntekter - 10 644 - 9 045  1 599 - 27 525 - 26 221  1 304 5 %
Øvrige driftsinntekter - 74 156 - 66 141  8 015 - 205 834 - 195 027  10 807 6 %
SUM Inntekter - 706 890 - 696 323  10 567 - 2 093 651 - 2 079 908  13 743 1 %

Varekostnader  78 122  76 079 - 2 043  221 940  217 681 - 4 259 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  55 971  50 515 - 5 456  144 078  143 643 - 435 0 %
Innleid arbeidskraft  2 854  1 205 - 1 648  7 421  3 368 - 4 053 -120 %
Lønnskostnader  462 905  460 466 - 2 439  1 405 736  1 388 166 - 17 569 -1,3 %
Avskrivninger  19 258  18 714 - 544  57 474  55 841 - 1 632 -3 %
Andre driftskostnader  74 007  71 228 - 2 779  213 645  216 864  3 219 1 %
Netto finanskostnader  2 126  1 448 - 678  6 294  4 344 - 1 950 -45 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  695 244  679 656 - 15 588  2 056 588  2 029 908 - 26 680 -1 %

Resultat fra ordinær drift - 11 646 - 16 667 - 5 021 - 37 063 - 50 000 - 12 937 -26 %

Økte pensjonskostnader mars aktuar - 6 051   6 051  85 337  - 85 337
Resultat totalt - 17 697 - 16 667  1 030  48 274 - 50 000 - 98 274
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Resultat fra ordinær drift per mars viser et overskudd på 37,1 MNOK mot budsjettert overskudd 
på 50 MNOK. Resultat fra ordinær drift er 12,9 MNOK bak budsjett, men 8,5 MNOK bedre enn 
per mars 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. 
 
 
Hovedtrekkene i regnskapet pr mars 2014 – klinikkene 
 
Resultatutvikling per måned per klinikk hittil i år: 
 

 
 
Per mars viser klinikk Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Psykisk Helse 
og Rus et negativ resultatavvik mot budsjett som er mer enn 1 % av total budsjettert kostnader 
for perioden. Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av felles økonomi.  
 
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 mars. 
 

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Resultat fra ordinær drift pr måned

2015 2014 budsjett

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars Hittil i år

Drammen 82 -6 234 -3 637 -9 788 
Bærum 25 -2 001 -564 -2 541 
Ringerike 116 201 564 880
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 495 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 -1 185 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 -11 281 
Prehospital tjenester 178 295 -428 45
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 6 297
Stabene 916 1 512 586 3 014
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 53 117
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 37 063
Resultatkrav 16 667 16 667 16 667 50 000
Avvik mot budsjett -2 872 -5 044 -5 021 -12 937 
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Det vises for øvrig til de klinikkvise vedlegg. 
 
 
Pasientbehandling somatikk 
 
DRG-produksjon i somatikk er foran budsjett og foran samme periode i 2014.   Prognosen 
forutsetter at trenden fortsetter.  Estimat for året gir total ”sørge-for” DRG-poeng som er litt 
over budsjett.  
 

 
 
 
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. Estimat for året gir antall behandlinger i tråd med budsjett. 
 
 
Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i år er 29 årsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i april var 40 mer en plan.   

Mars
Jan Feb Mars

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Sum alle områder
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling totalt 354 300 361 1 015 934 9 % 907 12 %

Antall  l iggedøgn samlet totalt 9 151 8 450 9 329 26 930 25 288 6 % 26 466 2 %

Antall  polikliniske konsultasjoner totalt 20 696 19 415 21 596 61 707 58 875 5 % 56 681 9 %
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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 er hittil i år vært 2,4 prosent flere heldøgnsopphold i somatikken enn forrige år og 
1,6 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.  
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.  
 
Usikkerheten i vår økonomi er stor knyttet til eksterne forhold. Det er derfor helt avgjørende at 
foretaket har 100 % styring knyttet til interne økonomiske forhold. Situasjonen ved Drammen 
sykehus er bekymringsfull men adm.dir har fortsatt håp om at inntektssiden kan økes noe. For å 
nå klinikkens prognose på null, kreves fullt fokus fra ledere i klinikken. Når det gjelder klinikk 
for PHR er det varslet en prognose med et underskudd på 20 MNOK. Dette innebærer at det ikke 
er identifisert realiserbare tiltak for å snu trenden og nå budsjettmålet. Klinikken har fått pålegg 
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om å identifisere tiltak og dette vil bli ytterligere forsterket med den prognosen som nå 
foreligger. 
 
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. Tallene mars er bedre enn prognosen, men fordi reduksjonen i antall 
langtidsventende er bak prognose er det for tidlig å konkludere med ny prognose totalt sett. 
 
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. 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering for 1. kvartal til 
orientering. 
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Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr mars 2015 
 

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

1.1 Økonomisk situasjon ..................................................................................................................... 3 
1.2 Resultat estimat per mars ............................................................................................................. 5 
1.3 Resultatavvik pr klinikk ................................................................................................................. 6 
1.4 Lønnsavvik pr klinikk ..................................................................................................................... 7 
1.5 Innleie ........................................................................................................................................... 7 
1.6 Likviditet ....................................................................................................................................... 8 
1.7 Investeringer ................................................................................................................................. 8 
1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet............................................................................ 10 
1.9 Aktivitet psykisk helse og rus ...................................................................................................... 12 
1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer ................................................................................................. 12 
1.11 Medarbeidere status .................................................................................................................. 16 

2 Omstillingsutfordring ...................................................................................................................... 21 
3 Økonomisk risikobilde .................................................................................................................... 22 
 
 
 
 
 



 
 
 

2 
 

1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. mars februar 2015. Resultatet for VVHF per mars 
viser et akkumulert underskudd på 48,3 MNOK.  Resultat inkluderer en økning i pensjonskostnader ut 
over budsjettforutsetninger på 85,3 MNOK.  I mars måned var andel fristbrudd 0,9 % og 
gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 71 dager.  
 
Resultat fra ordinær drift per mars (eksklusive økte pensjonskostnader) viser et overskudd på 37,1 
MNOK, mot et budsjettert resultat på 50 MNOK. Inntektssiden er 13,7 MNOK over budsjett, mens 
driftskostnader inklusive finans er 26,7 MNOK mer enn budsjettert.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Ny aktuarberegninger foretatt i mars 2015 gir en økning i pensjonskostnader på 341,3 MNOK for året 
ut over budsjettforutsetninger. Økning i pensjonskostnader forutsettes finansiert gjennom revidert 
nasjonalbudsjett, 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 og dødelighet 

 
Endrede økonomiske forutsetninger er hovedårsaken til kostnadsøkningen. I 2015 er 
diskonteringsrenten 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 endrede demografiske forutsetninger 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.  
 
Salg av eiendom 
Det er gjennomført salg av Hallingdal Sjukestugu på mars måned. I resultatet er gir salget en bokført 
gevinst ved salg på 0,8 MNOK.  Salget genererte likviditet inn til foretaket tilsvarende MNOK 12,7. 
Det jobbes videre for å realisere salg av eiendommer og bygg utover våren i henhold til oppsatt plan. 
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr mars. 
  

 
* 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 mars viser et underskudd på 48,3 MNOK. Resultatet inkluderer økte pensjonskostnader 
ut over budsjettforutsetninger på 85,3 MNOK.  Økte pensjonskostnader er omtalt ovenfor og 
forutsettes finansiert gjennom revidert nasjonal budsjett. Videre i saken vil det kun kommenteres 
resultat fra ordinær drift, eksklusiv økte pensjonskostnader. 
  
Akkumulert overskudd fra ordinær drift per mars er på 37,1 MNOK. Dette er 12,9 MNOK bak budsjett 
men 8,5 MNOK over resultatet pr mars i fjor. Driftsinntekter er 13,7 MNOK foran budsjett, men 
driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 26,7 MNOK 
hittil i år.  
 
Resultat i mars måned isolert viser et overskudd fra ordinær drift på 11,6 MNOK.  Dette er 5 MNOK 
bak budsjett. Inntekter i mars er 10,6 MNOK bedre enn budsjett, mens det er et overforbruk på 
varekostnader, gjestepasientkostnader og lønnsområdet på til sammen 26,3 MNOK.  

 
Driftsinntekter 

 
 

pr mars 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

Basisramme - 429 916 - 429 849  67 - 1 304 691 - 1 304 691  0 % - 1 211 737 8 %
ISF inntekter - 192 174 - 191 288  886 - 555 601 - 553 968  1 632 0 % - 515 829 8 %
Gjestepasient inntekter - 10 644 - 9 045  1 599 - 27 525 - 26 221  1 304 5 % - 29 240 -6 %
Øvrige driftsinntekter - 74 156 - 66 141  8 015 - 205 834 - 195 027  10 807 6 % - 176 323 17 %
SUM Inntekter - 706 890 - 696 323  10 567 - 2 093 651 - 2 079 908  13 743 1 % - 1 933 129 8 %

Varekostnader  78 122  76 079 - 2 043  221 940  217 681 - 4 259 -2 %  211 033 5 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  55 971  50 515 - 5 456  144 078  143 643 - 435 0 %  142 812 1 %
Innleid arbeidskraft  2 854  1 205 - 1 648  7 421  3 368 - 4 053 -120 %  5 610 32 %
Lønnskostnader  462 905  460 466 - 2 439  1 405 736  1 388 166 - 17 569 -1,3 %  1 282 863 10 %
Avskrivninger  19 258  18 714 - 544  57 474  55 841 - 1 632 -3 %  57 900 -1 %
Andre driftskostnader  74 007  71 228 - 2 779  213 645  216 864  3 219 1 %  199 839 7 %
Netto finanskostnader  2 126  1 448 - 678  6 294  4 344 - 1 950 -45 %  4 548 38 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  695 244  679 656 - 15 588  2 056 588  2 029 908 - 26 680 -1 %  1 904 606 8 %

Resultat fra ordinær drift - 11 646 - 16 667 - 5 021 - 37 063 - 50 000 - 12 937 -26 % - 28 523 -30 %

Økte pensjonskostnader mars aktuar - 6 051   6 051  85 337  - 85 337
Resultat totalt - 17 697 - 16 667  1 030  48 274 - 50 000 - 98 274

pr mars 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 inntekter - 192 174 - 191 288  886 - 555 601 - 553 968  1 632 0 % - 515 829 8 %
Gjestepasient inntekter - 10 644 - 9 045  1 599 - 27 525 - 26 221  1 304 5 % - 29 240 -6 %

Polikliniske inntekter - 25 366 - 23 347  2 019 - 71 164 - 66 332  4 832 7 % - 62 854 13 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 3 181 - 3 094  87 - 8 516 - 8 862 - 346 -4 % - 7 657 11 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 577 - 3 561  16 - 10 766 - 10 683  83 1 % - 3 710 190 %
Utskrivningsklare pasienter - 1 505 - 1 211  293 - 5 096 - 4 185  911 22 % - 3 745 36 %
Andre driftsinntekter - 40 527 - 34 927  5 601 - 110 292 - 104 966  5 327 5 % - 98 358 12 %

Øvrige driftsinntekter - 74 156 - 66 141  8 015 - 205 834 - 195 027  10 807 6 % - 176 323 17 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 276 974 - 266 474  10 500 - 788 960 - 775 217  13 743 2 % - 721 392 9 %
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Hittil i år er driftsinntektene 13,7 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 2,9 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 10,8 MNOK over budsjett. Det 
positive avviket mot budsjett skyldes høye polikliniske inntekter og egenandeler.  
 
Driftsinntekter i mars måned isolert er 10,5 MNOK foran budsjett som følge av høye pasientrelaterte 
inntekter (ISF-inntekter, poliklinikk inntekter og egenandeler).  
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusiv finans pr mars viser et negativt avvik mot budsjett på 26,7 MNOK, og 
ligger 8 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i mars måned isolert viser et negativt avvik 
mot budsjett på 15,6 MNOK.  
 
Varekostnader er 4,3 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. Det er et overforbruk på 2 MNOK i mars 
måned. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter og medisinsk forbruksvarer 
som følge av høyt aktivitet. Kostnader knyttet til biologiske legemidler og hjemmebasert 
kreftmedisiner er ca 11,4 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.   
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er i tråd med budsjett pr mars.   
 
Lønnskostnader er 17,61 MNOK mer enn budsjett hittil i år.  Overforbruk i mars måned er 2,4 MNOK.  
Dette er et lavere overforbruk enn i tidligere måneder i år.   Innleie er 4,1 MNOK mer enn budsjett pr 
mars.  
 
Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 1,9 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. 
 

pr mars 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  78 122  76 079 - 2 043  221 940  217 681 - 4 259 -2 %  211 033 5 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  55 971  50 515 - 5 456  144 078  143 643 - 435 0 %  142 812 1 %
Innleid arbeidskraft  2 854  1 205 - 1 648  7 421  3 368 - 4 053 -120 %  5 610 32 %
Lønnskostnader  462 905  460 466 - 2 439  1 405 736  1 388 166 - 17 569 -1,3 %  1 282 863 10 %
Avskrivninger  19 258  18 714 - 544  57 474  55 841 - 1 632 -3 %  57 900 -1 %
Andre driftskostnader  74 007  71 228 - 2 779  213 645  216 864  3 219 1 %  199 839 7 %
Netto finanskostnader  2 126  1 448 - 678  6 294  4 344 - 1 950 -45 %  4 548 38 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  695 244  679 656 - 15 588  2 056 588  2 029 908 - 26 680 -1 %  1 904 606 8 %
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1.2 Resultat estimat per mars  

 
 
Prognosen etter første kvartal viser et overskudd fra ordinær drift på 180 MNOK. Dette er 20 MNOK 
bak budsjett for året.  Inntekter er estimert til å øke med 27 MNOK som følge av høy produksjon og 
pasientrelaterte inntekter som forventes å gi en økning i ISF-inntekter og egendeler.   
 
I estimatet er kostnader 47 MNOK over budsjett.  Overforbruk er knyttet i hovedsak til 
arbeidsrelaterte kostnader (lønn og innleie), samt høyere avskrivninger og finanskostnader enn 
budsjettert.  
 
Prognosen forutsetter at økte pensjonskostnader ut over budsjett forutsetninger finansieres over 
revidert nasjonal budsjett.  En eventuell underfinansiering av pensjonsøkningen vil redusere 
estimatet ytterligere.   
 
 

pr mars 2015
Budsjett

2015
Estimat

2015 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 285 663 - 5 285 663  0 %

ISF inntekter - 2 106 764 - 2 113 812  7 049 0 %

Gjestepasient inntekter - 102 875 - 102 875  0 %

Øvrige driftsinntekter - 784 177 - 804 177  20 000 3 %

SUM Inntekter - 8 279 479 - 8 306 527  27 049 0 %

Varekostnader  917 915  917 915  0 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  577 091  577 091  0 %

Innleid arbeidskraft  28 447  32 447 - 4 000 -14 %

Lønnskostnader  5 456 227  5 488 227 - 32 000 -1 %

Avskrivninger  224 039  230 539 - 6 500 -3 %

Andre driftskostnader  858 382  855 131  3 251 0 %

Netto finanskostnader  17 378  25 178 - 7 800 -31 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 079 479  8 126 527 - 47 049 -1 %

Resultat fra ordinær drift - 200 000 - 180 000 - 20 000 11 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk per mars for henholdsvis inntekter, 
kostnader og driftsresultat.  
 

 
 
Per mars viser flertallet av klinikkene avvik mot budsjett som er positiv eller mindre enn -1 %.  
Klinikkene Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus 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 Mars Hittil i år

Drammen 82 -6 234 -3 637 -9 788 
Bærum 25 -2 001 -564 -2 541 
Ringerike 116 201 564 880
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 495 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 -1 185 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 -11 281 
Prehospital tjenester 178 295 -428 45
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 6 297
Stabene 916 1 512 586 3 014
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 53 117
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 37 063
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønns- og pensjonskostnader per mars er 17,6 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker 
viser negativ avvik mot budsjett. Kun Medisinsk Diagnostikk og Stabene viser lønnskostnader som er i 
tråd med eller lavere enn budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 1,7 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 15,2 %. 
Offentlige refusjoner er foran budsjett som følge bl.a. av høyere sykefravær enn forventet, og delvis 
kompenserer for økte lønnskostnader. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 7,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 4 MNOK mer enn budsjettert, og 1,8 
MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Trenden er negativ og utvikling følges nøye med men må 
sees i sammenheng med høyt sykefravær i år. 
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1.6 Likviditet   
Likviditetsutvikling 

 
 
Per mars var opptrekk på driftskreditten på 2027 MNOK. Dette er 138 MNOK mer enn budsjett, men 
165 MNOK under kredittrammen på 2192 MNOK.    
 

1.7 Investeringer  
Budsjettet for året gir en investeringsramme på MNOK 313 totalt. I styremøte den 23.februar 2015 
ble følgende justeringer i årsbudsjettet vedtatt: 

• Investeringer Drammen Sykehus er økt med 10 MNOK for å kunne ferdigstille nødstrøm til 
operasjonsstuene.  

• Overskuddsmidlene i klinikkene er økt med 2,5 MNOK for tilpasses endelig 2014 resultat.  
Klinikker med overskudd kan benytte inntil halvparten av opptjent overskuddet i 2014 til 
investeringer i 2015.  

• Konseptfase for Drammen DPS er utsatt inntil videre, og som konsekvens er budsjettet 
redusert med 4,5 MNOK.  

 
Revidert budsjett for året er fordelt mellom de ulike fagområdene som vist i tabellen nedenfor.  
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Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader innbetales til de ulike pensjonskassene i slutten 
året.  Budsjettet er basert på estimater fra kassene om nødvendig egenkapital behøv for å 
opprettholde kapitaldekningsgraden. 
 
MTU budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra MTU-avdelingen som vurderes 
fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets store MTU-prioriteringer besluttet og 
satt i gjennomføring. Det er blant annet bestilt og levert en CT. Det er hold tilbake en liten 
budsjettbuffer for å møte akutte hendelser.   
 
Det er budsjettert i 2015 med leasing av nye ambulanser biler i 2015, og er iverksatt prosessen for å 
finne leasingleverandør.  Det forventes en avklaring mai/juni, og at biler kan bestilles så snart det er 
på plass. På grunn av sen bestilling er det risiko for at bilene ikke leveres før begynnelsen av 2016, 
avhengig av leverandørens kapasitet. 
 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er nå i all hovedsak ferdigstilt og tatt i full drift. 
Det er iverksatt oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus.  Oppgraderingen forventes 
ferdigstilt medio juni 2015. 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 3 671                       8 000                       4 329                       28 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 8 980                       12 000                     3 020                       51 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 4 261                       19 667                     15 406                     70 000                     

Øvrige Bygginvesteringer -                           -                           -                           
Klinikk BS 717                           3 721                       3 004                       16 000                     
Klinikk KS -581                         1 395                       1 976                       6 000                       
Klinikk RS 243                           2 628                       2 385                       11 300                     
Klinikk PHR 1 530                       2 256                       725                           9 700                       

Sum øvrige bygginvesteringer 1 909                       10 000                     8 091                       43 000                     

Andre investeringer -                           -                           -                           
MTU 20 637                     15 000                     -5 637                      57 000                     
Beh.hj.midler 3 921                       2 143                       -1 778                      15 000                     
Ambulanser 46                             286                           240                           2 000                       
Planlegging BRK -                           -                           -                           5 000                       
Rustfritt og rullende 997                           429                           -568                         3 000                       
Overskuddsdisp. av klinikker 611                           1 071                       460                           7 500                       

Sum andre investeringer 26 212                     18 929                     -7 283                      89 500                     

Sum bokførte investeringer VVHF 45 033                     68 596                     23 563                     281 500                   

-                           -                           
IKT-ordinære investeringer 1 669                       1 251                       -418                         5 000                       
IKT-overskuddsdisp. Av klinikker 126                           -                           -126                         
Egenkapital innskudd pensjon

-                           -                           -                           
26 500                     

Sum investeringsramme VVHF 46 828                     69 847                     23 019                     313 000                   

Tall i hele 1000 kr
Faktisk hittil

2015
Årsbudsjett

2015
Budsjett hittil 

2015
Avvik hittil 

2015
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Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus følger planen og er i rute. 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet 

 
 
DRG-poeng ”sørge-for” ansvar er i tråd med budsjett hittil i år, og er 1270 poeng foran samme 
periode i fjor. Dette gir en økning på 5,3 % hittil i år i forhold til 2014 nivå.  DRG-poeng produsert i 
eget foretak er også i tråd med budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 
33 poeng foran budsjett.   
 
Per mars 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 mars 
i tråd med budsjett.  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.  
 
Den høye døgnaktiviteten har gjort at belegget på sengepostene har vært uvanlig høyt. 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.  
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall og med estimat ut året.  
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I mars 2015 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk per måned innenfor somatikk bedre enn plan 
og foran mars måned i fjor. Det er i mars måned produsert 2,56 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,54 
i budsjett og 2,48 i mars i fjor. Prognosen for året gir produksjon som er litt bedre enn plan. 
 
Hittil i år er det produsert 2,45 poeng pr månedsverk mot budsjettert 2,46 DRG-poeng pr 
månedsverk.  Det gjenstår noe kvalitetssikring av koding for første kvartal og et forventes at endelige 
antall DRG-poeng vil øke noe, med påfølgende økning i DRG per månedsverk.    
 

 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
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1.9 Aktivitet psykisk helse og rus   

 
 
Samlet aktivitet innenfor Psykisk helse og rus er foran budsjett per mars 2015. Aktivitet i 2015 er 2 % 
foran samme periode i fjor.   
 
Total antall polikliniske konsultasjoner er 5 % foran budsjett og 9 % foran mars i fjor. Antall utskrevne 
pasienter er 9 % foran budsjett, og ligger 108 foran samme periode i fjor.  Antall liggedøgn viser 
positiv avvik mot budsjett på 9 % hittil i år er 464 foran samme periode i fjor. 
 
”Den gylne regel” 
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen 
somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og 
kostnader.  
 

 
 
Hittil i år er vekst innfor psykiatri og rus større enn i somatikken.  Aktivitetsveksts er på 8,9 % i 
psykiatrien mot 4,7 % i somatikk.  Dette er også større vekst i årsverk og totale driftskostnader i 
innen psykisk helse og rus enn i somatikk.  Ventetiden i psykiatrien på 49 dager, og er vesentlig lavere 
enn i somatikken. I et pasientperspektiv må også forbruk hos private leverandører og 
avtalespesialister hensyntas. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til. 
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  
 
Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd ligger stadig lavt og var 0,9 % i mars 2015. 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.  
 

Mars
Jan Feb Mars

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Estimat
 for året

Års-
budsjett

% 
avvik

Sum alle områder
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling totalt 354 300 361 1 015 934 9 % 907 12 % 3 870 3 785 2 %

Antall  l iggedøgn samlet totalt 9 151 8 450 9 329 26 930 25 288 6 % 26 466 2 % 104 700 102 552 2 %

Antall  polikliniske konsultasjoner totalt 20 696 19 415 21 596 61 707 58 875 5 % 56 681 9 % 225 836 220 776 2 %

Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 4,7 % 8,9 %
Endring årsverk hiå 0,8 % 1,1 %
Ventetid p.t. 73 49
Vekst kostnader hiå 7,0 % 7,9 %
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Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter gikk betydelig ned i mars hvor den var 71 dager, 
utviklingen er således positiv. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) gikk ned med 40 pasienter i 
løpet av mars, noe mindre enn de siste månedene. Ved utløpet av mars er det om lag 190 pasienter 
som har ventet > 1 år. Langtidsventende er det nå i alt vesentlig ved tre avdelinger: Kirurgisk avdeling 
og Medisinsk avdeling ved Bærum sykehus samt Medisinsk avdeling i Drammen. Avdelingen i 
Drammen reduserer sine måned for måned mens tiltakene må skjerpes for å komme i mål med 
langtidsventende ved avdelingene i Bærum. Dette følges opp. 
  

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

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

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

Drammen Sykehus 2,1 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,9 %
Bærum Sykehus 1,9 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,7 %
Ringerike Sykehus 0,6 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,6 %
Kongsberg Sykehus 1,1 % 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,7 %
Psykiatrisk klinikk 0,9 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 1,0 %
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
Som tidligere meddelt, kan ventetider også vurderes ved 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, lå 
gjennomsnittlig ventetid ventende relativt stabilt både i 2013 og 2014. I de to første månedene i 
2015 var det imidlertid en tydelig reduksjon i ventetid for ventende, som et uttrykk for en bedring i 
ventetidssituasjonen. Ventetiden gikk ytterligere ned i mars hvor den var 76 dager.   
 
 

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

15
Totalt 76 81 81 71 78
Med rett til nødvendig helsehjelp 59 64 59 54 59
Uten rett til nødvendig helsehjelp 98 104 109 92 102
Ventetid for avviklet helsehjelp pr 
klinikk

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

Drammen Sykehus 92 98 96 85 93
Bærum Sykehus 70 71 74 62 69
Ringerike Sykehus 53 57 57 51 55
Kongsberg Sykehus 58 77 64 54 65
Psykiatrisk klinikk 50 53 50 49 51
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Gjennomsnittlig ventetid ventende for alle nyhenviste pasienter: 

 
 
Ventetiden utvikler seg således positivt, selv om det fortsatt er en god vei til målet om 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede på < 65 dager. Arbeidet følges tett opp i oppfølgingsmøter 
med klinikkene. Vestre Viken deltar også i regionalt arbeid med økt tilgjengelighet. 
 
Øvrige styringsindikatorer 
Tabellen under viser innrapporterte parametre til Helse Sør-Øst RHF pr mars 2015. 
 

 
 
 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2015 89 81 76
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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Mars
2014 Jan Feb Mars

Gj.snitt 
hittil 
i år

5a Andel korridorpasienter - somatikk 1,8 % 3,3 % 3,3 % 2,0 % 2,8 %
7a Antall  utskrivningsklare pasienter totalt somatikk 1 181 185 168 133 162
7b Antall  l iggedøgn utskrivningsklare pasienter totalt 
somatikk 3 374 406 342 479 409

7c Gjennomsnittl ig andel l iggedøgn utskrivningsklare 
pasienter somatikk 1,4 % 2,0 % 1,9 % 2,5 % 2,1 %

8a Gjennomsnittstid fra mottak av henvising 
(ansiennitetsdato) ti l  vurdering av henvisningen er fullført 4,9 4,8 4,7 5,1 5

Andel henv. Vurdert innen 10 dager 95,8 % 94,4 % 96,6 % 96,6 % 95,9 %
8b Antall  åpne dokumenter i  EPJ som er mer enn 14 dager 
gamle 4 347 4 747 5 094 5 120 5 120

8c Antall  pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 
kontakt 5 129 4 542 4 937 5 233 5 233

8d Andel timeavtale sammen med henvisning 60,8 % 65 % 67 % 69 % 67 %
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Korridorpasienter 
Andel korridorpasienter innen somatikk lå uvanlig høyt i januar og februar 2015, hvor det var stor 
pågang av pasienter med økt press på sengekapasiteten. I mars gikk andelen ned igjen. 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 lå rundt 60 % i 
2014. Andelen har økt i årets tre første måneder, 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 enten få konkret dato og klokkeslett for time 
eller et smalt tidsintervall (foreslått 1 uke, men intervallet ikke endelig vedtatt) hvor de kan forvente 
time ved svar på henvisning.  
 
Antall liggedøgn for pasienter som er vurdert som utskrivningsklare steg i mars, og ligger noe høyere i 
år sammenliknet med i fjor. Utskrivningsklare pasienter hadde 479 liggedøgn (2,5 % av totalt antall 
liggedøgn) i mars. Det er stadig dialog med kommunene omkring disse pasientene. Vel 80% av 
liggedøgnene for utskrivningsklare var ved Bærum og Drammen sykehus. 
 
Øvrige styringsparametre i tabellen over er relativt stabile. 
 

1.11 Medarbeidere status  
 
Brutto månedsverk 
Grafen viser utvikling i totale brutto månedsverk til og med april 2015 (faste og variable 
månedsverk).   Brutto inkluderer månedsverk alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 
midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig 
timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med april måned. 
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Brutto månedsverk i april ligger 40 over budsjett.  Overforbruket i forhold til budsjett er redusert 
med 23 årsverk fra mars til april.  
 
Nedgangen i brutto årsverk fra mars til april skyldes utelukkende lavere forbruk av variable årsverk 
(merarbeid og overtid). Økningen i bruken av variable årsverk i mars henger sammen med det høye 
sykefraværet i februar. Fordi variabel lønn utbetales etterskuddsvis, vil variabel lønn (merarbeid og 
overtid) for februar, først vises i årsverkene i mars (måneden etter faktisk forbruk). 
 

 
 
 
Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. 
Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall 
faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker 
eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
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Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid*, vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatte.  Indikator er viktig i forhold til å finne hvilket potensial arbeidsgiver 
har for å redusere deltid. 
Andel deltidsansatte viser en synkende tendens over de siste år, men viser en utjevning fra 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.  
  
Sykefravær 
 

 
 
Totalt sykefravær i gjennomsnitt i 2014 var 7,5 % hvorav korttidsfraværet var 2,2 % og 
langtidsfraværet var 5,3 %.  Akkumulert sykefravær de to første månedene i 2015 er på 8,4 %.   
 
Med unntak av klinikk PHT har sykefraværet økt i alle klinikker i forhold til samme periode for 2014. 
 
Korttidsfraværet har økt i januar og februar 2015, og er høyere enn det var i 2014.  Klinikkene har 
oppgitt at mye av kortidsfraværet skyldes til dels store utbrudd av influensa de første månedene av 
2015 sammenlignet med samme periode i 2014. 
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 
 

 
 
Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er høyere en tilsvarende periode i 
2014, for de tre første månedene av 2015.  Mars måned viser tilnærmet like mange brudd som 
februar måned.  Høyere sykefravær i de første månedene i 2015 kan være noe av årsaken til flere 
brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 
 

 
 
Tabellen viser status pr. mars måned 2015. Ringerike og Kongsberg sykehus har ca. 25 % færre brudd 
på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven pr. ansatt enn Drammen og Bærum sykehus. De 
resterende klinikker med klinisk virksomhet ligger tilnærmet likt. Prehospitale tjenester har færrest 
brudd.   
 
Intern service og administrasjonen reduserer gjennomsnittlig brudd på arbeidstidsbestemmelsene.  
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Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2013 mot 2014 og hittil i 2015 

 
 
Overstående viser brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.   Bruddene er rapportert 
med GAT som verktøy.   
 
Antall brudd per klinikk per måned fra januar2014 til mars 2015  
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AML brudd pr. klinikk pr. måned 

 
 

 
 

2 Omstillingsutfordring     
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per mars 2015 på 37,1 MNOK, mot budsjettert 50 MNOK. 
Resultatet hittil i år inkluderer engangseffekter på -8,1 MNOK og periodiseringseffekter på 0,05 
MNOK.    Styringsfart pr mars korrigert for disse er 45,2 MNOK, eller om lag 15 MNOK pr måned.  Om 
trenden forutsetter ut året vil det gi et samlet resultat på 135,4 MNOK for perioden april-desember, 
og et akkumulert resultat for året på 172,4. 
 

SUM
1. Resultat hittil i år 37 063

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 8 104
Periodiseringseffekter -50 
Korrigert styringsfart hittil i år 45 117

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 135 351

Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 172 414

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -4 982 
Periodiseringseffekter -26 728 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 140 704
Budsjettert resultatkrav 200 000
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -59 296 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 39 296

REST  positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -20 000 
Prognose for året 180 000
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Ut året er det forventet periodiseringseffekter og engangseffekter som vil redusere resultatet med 
resultat med 31,7 MNOK, og gi et estimert overskudd på 140,7 MNOK for året.  Det totalt 
omstillingsbehov for å oppnå budsjett på 200 MNOK er på om lag 59,3 MNOK.  
 
Klinikkene har pr mars identifisert og igangsatt tiltak med en beregnet verdi på 39,3 MNOK.  Gitt at 
tiltakene oppnår ønsket effekt, er årsprognosen et overskudd på 180 MNOK.  Det er risiko knyttet til 
oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelsen, og timing på når tiltakene vil 
oppnå effekt.  Årsprognosen er 20 MNOK bak budsjettert resultatkrav or året på 200 MNOK. 
 

3 Økonomisk risikobilde 
 
Risiko for avvik i forhold til budsjett 2015 gruppes i følgende hovedkategorier: 

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

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 mars 2015 har gitt en økning i pensjonskostnader for året 
på 341,3 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 mars er det et overforbruk på 4,1 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 økes trekk på kassekreditten til VVHF med 
341 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.  
 
  



 
 
 

3 
 

DRAMMEN SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
Drammen sykehus har de første måneder i 2015 et for høyt kostnadsnivå. Klinikkdirektøren ser 
alvorlig på at styringsfart er for høy, og dette har et særskilt ledelsesfokus. 
 

 
 
Økonomi  
Drammen sykehus har pr mars 2015 et negativt budsjettavvik på 2,4 %. Til tross for at sykehuset har 
behandlet flere pasienter enn planlagt, er de aktivitetsbaserte inntektene 2,4 mill kr bak plan. Andre 
driftskostnader er i balanse, varekostnader har et negativt avvik på 0,5 mill og lønn viser et 
overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 7,5 mill kr. Refusjonsinntektene som var lave i 
februar, er i mars utjevnet. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2015 er det behandlet 2418 flere pasienter enn budsjettert, og 4169 flere enn i samme 
periode i 2014. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus, og i de tre første 
måneder er det kirurgiske fag, pediatri og øyeaktivitet som har størst vekst fra foregående år. 
Døgnaktiviteten har samlet sett vært stabilt i antall opphold, men medisinsk avdeling har hatt høy 
aktivitet. Ombyggingsprosessen for operasjonsstuer pågår for fullt, og flytting fra gammel del til ny 
operasjonsmodul medio januar, medførte noe aktivitetsnedgang i denne perioden.   
 
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 fullt ut 
kartlagt.  En systematisk gjennomgang av det nye regleverket er i gang, for å kvalitetssikre at 
inntektsgrunnlaget er riktig. Det er i resultatet hittil avsatt 300 DRG poeng (6 mill kr). 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 637 -9 788 0

Mål 0 0 0

Avvik -3 637 -9 788 0

I fjor 3 044 -4 055 -7 413

2 Virkelig 4 096 12 013 47 019

Mål 4 252 12 185 47 019

Avvik -156 -172 0

I fjor 4 089 11 824 45 484

3 Virkelig 1 653 1 642 1 653

Mål 1 629 1 626 1 653

Avvik 24 16 0

I fjor 1 611 1 594 1 632

4 Virkelig 8,9 8,0 7,3

Mål 8,1 8,1 7,3

Avvik 0,8 -0,1 -0,0 

I fjor 8,3 8,1 7,8

5 Virkelig 85 93 70

Mål 70 70 70

Avvik 15 23 0

I fjor 93 89 93

6 Virkelig 0,8 % 0,9 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 0,9 % 0,0 %

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

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

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

Drammen sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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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HR – Brutto månedsverk 
Årsverksutviklingen de fire første måneder viser en nedgang fra høsten 2014, men per april er 
månedsverkene i gjennomsnitt 16 over budsjett. Korttidsfraværet i perioden fra nyttår til april er 0,4 
% høyere enn i 2014. Dette utgjør omregnet ca 10 månedsverk ekstra utlønnet i denne perioden. 
 
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. Siste to 
måneder er fristbruddsandelen under 1 %. Flere avdelinger har etablert poliklinikkprosjekter, med 
siktemål å forbedre rutiner relatert til planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for 
ytterligere å forbedre driftseffektivitet. Ved 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 1 636 1 622 1 657 1 653 - - - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 1625 1628 1646 1720 1729 1656 1655 1668
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 
var antallet nede i 140 og per mars er det nede i 76. Det forventes ytterligere nedgang. Avvikling av 
antall langtidsventende påvirker avviklet ventetid. Gjennomsnittlig avviklet ventetid forventes 
redusert mot 70 dager i 2015. I mars er gjennomsnittlig avviklet ventetid 85 dager, mot 96 i februar. 
 
Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er i positiv 
utvikling. 
 
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. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
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Drammen sykehus har pr mars med et betydelig budsjettavvik. Hoveddelen av dette er knyttet til 
lønn.  Halvparten av lønnsavviket korrigeres likevel ut som en engangseffekt i styringsfart-
sammenheng. Hovedgrunnen er at det har vært en ekstraordinær krevende vinter på sengepostene, 
på grunn av mye infeksjoner og pasienter med høy pleietyngde. Dette har også ført til 
ekstraordinære kostnader innen vareforbruk og andre driftskostnader, som korrigeres ut. Forsinket 
flytting fra gamle til nye operasjonsstuer, medførte noe nedgang i gjennomført elektiv kirurgi. Videre  
hardet i tillegg vært brukt mye tid til deltagelse i medvirkningsgrupper ved planlegging av Nytt Vestre 
Viken Sykehus i disse månedene, noe som også er å se på som en engangseffekt i forhold til 
aktivitetsgjennomføring. 
 
Tiltaksplan 

 
 
Ledergruppen ved Drammen sykehus har siden avsluttet februarregnskap jobbet med konkretisering 
av tiltak for å imøtekomme den høye styringsfarten i klinikken. I tillegg til den vanlige 
kostnadsnøkterne driftsformen ved Drammen sykehus, er det er nå konkretisert en portefølje av 
ekstratiltak innen følgende hovedområder: 
- Stillingsstopp stillinger utenfor turnus 
- Ledigholde og vurdere alle typer stillinger ved turnover 
- Ekstraordinært uke til uke oppfølging av overtidsbruk og vikarbyrå 
- Gjennomgang av sommerturnuser  
- Driftsoptimaliserende tiltak i operasjonsavdeling, for å nå aktivitetsmål innen elektiv kirurgi 
 
Det er foreløpig ikke fullt ut beregnet hvilke totalkonsekvenser endret DRG gruppering har å si for 
inntektsstrømmen ved Drammen sykehus, så dette blir eventuelt neste steg i tiltaksarbeidet. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose settes pr mars til 0 etter tiltak 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
I mars og januar er klinikken nær økonomisk balanse. Februar hadde spesielle utfordringer som gjør 
at akkumulert resultat per mars er på - 2,5 MNOK. Resultatet for tilsvarende periode i 2014 var - 4,4 
MNOK. 
 
Det har vært høyere aktivitet på sykehuset enn planlagt første kvartal med tilhørende høyt belegg på 
sengepostene, hvilket er hovedforklaringen til økningen i lønn og innleiekostnader.  
 
Det er satt i gang prosess for å løse utfordringene som følge av høyt belegg på sengepostene på en 
bærekraftig måte. Som ledd i dette arbeidet er det besluttet og midlertidig å ta opp 6 senger på GSR 
og 4 senger på generell medisin, med tilhørende økt bemanning. Klinikken vil følge opp at økning av 
faste årsverk medfører reduksjon av variabel lønn i form av innleie, overtid og eksterne vikarbyråer. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten, målt i DRG poeng, inneholder en avsetning for forventet kvalitetssikring av medisinsk 
koding på 61 DRG poeng for første kvartal 2015. Denne aktiviteten er 390 DRG poeng foran samme 
periode i fjor (5,9 prosent), og 73 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 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -564 -2 541 0

Mål 0 0 0

Avvik -564 -2 541 0

I fjor 318 -4 417 4 879

2 Virkelig 2 357 6 924 27 452

Mål 2 384 6 851 27 252

Avvik -27 73 200

I fjor 2 249 6 533 25 504

3 Virkelig 930 929 942

Mål 922 926 942

Avvik 9 3 0

I fjor 897 903 917

4 Virkelig 8,1 7,7 7,1

Mål 8,5 8,1 7,1

Avvik -0,4 -0,4 0,0

I fjor 7,7 7,1 6,7

5 Virkelig 62 69 66

Mål 66 66 66

Avvik -4 3 0

I fjor 65 66 70

6 Virkelig 1,4 % 1,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,4 % 1,7 % 0,0 %

I fjor 1,0 % 0,5 % 1,9 %

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
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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dedikerte årsverk til denne aktivitetsøkningen, bl.a. ved gjenopprettelse av et 7. operasjonsteam. 
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. Det forventes at 
kvalitetssikring av pasientdata vil medfører ytterligere noe økning i DRG poeng. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I mars hadde klinikken 9,5 brutto månedsverk flere enn budsjett, og i april er det 8,6 månedsverk 
flere enn budsjett. Akkumulert for første kvartal er det 3 månedsverk høyere enn budsjett. Økningen 
relateres til et høyt belegg på sengepostene. Som tidligere nevnt 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 62 dager i mars, hvilket er bedre enn målsettingen om 
gjennomsnittlig 66 dager for året som helhet. Det er utarbeidet handlingsplaner på flere av 
avdelingene for å redusere antall langtidsventende. Dette arbeidet vil på kort sikt kunne medføre en 
økning i ventetid avviklet. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 10 fristbrudd på behandlede pasienter i mars 2015, hvilket utgjør 1,4 prosent og er 
en nedgang fra januar og februar. Det er utarbeidet handlingsplaner i avdelingene for å redusere 
fristbrudd og antall langtidsventende, og det iverksettes nå konkrete tiltak. Videre er det lagt en 
ambisjon med vekst i pasientbehandlingen på 6,3 prosent, hvilket forventes å ha en positiv effekt på 
fristbrudd og ventetider. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 913 933 941 930 - - - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 923 920 941 978 993 953 943 943
Budsjett 926 924 931 922 923 920 941 978 993 953 943 943
i fjor 908 906 902 897 885 898 908 949 964 929 931 929
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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 første kvartal viser 
en økning på 3,2 prosent fra samme periode i fjor og en økning på 0,9 prosent fra budsjett samme 
periode. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et negativt resultat per mars på 2,5 MNOK. I februar ble det utlønnet variable timer og 
innleie fra vikarbyrå i forbindelse medet høyt belegg i julen 2014 med en kostnad på 2,15 MNOK, 
hvilket anses som engangseffekter.Klinikken har høyere aktivitet enn budsjettert og forventer at 
nivået på aktiviteten opprettholdes både innen kirurgiske og medisinske områder. Dette utgjør 2,7 
MNOK. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Det gjennomføres to prosjekter (med bistand fra prosjektgruppe fra Sykehuspartner) med forventet 
forbedring av ressursutnyttelse tilsvarende 1 MNOK. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et økonomisk resultat i balanse ved utgangen av året.  
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Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

DRG pr månedsverk Bærum

budsjett faktisk i fjor

BS
1. Resultat hittil i år -2 541 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 2 150
Korrigert styringsfart hittil i år -391 

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 172 

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart -3 712 

3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 2 712
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) -1 000 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 000

REST  positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -0 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Mars viser positivt avvik på 0,5 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 2,5 
MNOK og kostnader er negativt med 2,0 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 innleie fra vikarbyrå som følge av høyt sykefravær og vanskelig 
vikarsituasjon. Lønn og andre driftskostnader er tilnærmet i balanse med negativt avvik på 0,2 
MNOK.  
 
Samlet resultat pr mars er positivt med 0,8 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 3,7 MNOK og 
kostnader er negativt med 2,8 MNOK. ISF-inntekter for pasienter innen egen region er positivt med 
2,9 MNOK, mens gjestepasientinntekter er negativt med 0,8 MNOK. Varekostnader og innleie fra 
byrå er negativt med 2,7 MNOK, lønn er negativt med 0,5 MNOK, mens andre driftskostnader er 
positivt med 0,3 MNOK. 
 
Aktivitet 
I mars var samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 172 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 
32 foran plan mens dag og poliklinikk er 204 bak plan. Målt i DRG-poeng er samlet aktivitet 79 poeng 
foran plan i mars, hvorav døgn er 91 poeng foran plan mens dag og poliklinikk er 13 poeng bak plan.  
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 564 880 0

Mål 0 0 0

Avvik 564 880 0

I fjor -364 -837 5 547

2 Virkelig 1 423 4 088 14 508

Mål 1 345 3 946 14 508

Avvik 79 142 0

I fjor 1 257 3 698 14 145

3 Virkelig 528 527 542

Mål 536 535 542

Avvik -8 -8 0

I fjor 522 518 529

4 Virkelig 8,4 8,0 6,5

Mål 7,4 7,3 6,5

Avvik 1,0 0,7 0,0

I fjor 7,2 6,9 6,9

5 Virkelig 51 55 55

Mål 55 55 55

Avvik -4 0 0

I fjor 50 48 52

6 Virkelig 0,7 % 0,6 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,7 % 0,6 % 0,0 %

I fjor 0,5 % 0,8 % 0,6 %

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

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

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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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Samlet aktivitet pr mars er 361 opphold bak plan, hvorav døgnopphold er 53 foran plan, mens dag og 
poliklinikk er 414 opphold bak plan. Målt i DRG-poeng er samlet aktivitet pr mars 142 poeng foran 
plan, hvorav døgn er 198 poeng foran plan mens dag og poliklinikk er 56 poeng bak plan. Hittil i år er 
det produsert totalt 672 flere opphold enn samme periode i fjor, som tilsvarer en økning på 389 DRG-
poeng. 
 
HR - brutto månedsverk 
Brutto månedsverk i april er 8 lavere enn plan, og det samme er snittet pr april. Det er budsjettert 
med en økning på 12 brutto månedsverk fra 2014 til 2015. 
 

 
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i februar var 8,4 %, mot 7,6 % foregående måned og 7,2 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr februar er 8,0 %, mot 6,9 % i samme periode i fjor. Det antas at 
hovedårsaken til høyere sykefravær i år enn i fjor skyldes influensa blant ansatte. Mål for 2015 er 
6,5%. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid pr mars var 55 dager. Dette er 10 dager lavere enn nasjonal målsetting, og i 
henhold til driftsavtalen for klinikk Ringerike hvor målsettingen er at ingen skal vente over 55 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 3 avviklede fristbrudd i mars, hvorav 1 var feilregistrert. Hittil i år er andel avviklede 
fristbrudd 0,6 %. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 519 529 528 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 533 534 542 564 564 541 540 542
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 2,59 pr mars, som er 5,2 % foran plan og 8,4 % bedre enn 
samme periode i fjor. Klinikk Ringerike har høyest produktivitet sammenlignet med de andre 
somatiske klinikkene i Vestre Viken. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
 
I klinikkens resultat hittil i år ligger det engangsinntekter på 0,4 MNOK, samt en korrigering av feil 
periodisering på døgnopphold (vil bli riktig i løpet av året). 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens mål for 2015 er resultat i balanse. 
  

 1,0
 1,2
 1,4
 1,6
 1,8
 2,0
 2,2
 2,4
 2,6
 2,8

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

DRG pr månedsverk Ringerike

budsjett faktisk i fjor

RS
1. Resultat hittil i år 880

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -400 
Periodiseringseffekter -600 
Korrigert styringsfart hittil i år -120 

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -359 

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart 522

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -522 
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) -0 
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i mars et negativt avvik på 1,4 MNOK. Det er et negativt avvik pr mars 
på 1,5 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 0,5 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 2 MNOK. 
Det er merforbruk på varekostnader og lønn. Merforbruket på lønn er knyttet til høyt sykefravær ved 
starten av året og flere svangerskapspermisjoner enn budsjettert.  
 
Aktivitet 
Det er flere pasienter enn plan på dagopphold og poliklinikk. Det er færre pasienter på dagkirurgi enn 
plan innenfor kirurgi og ortopedi. DRG-indeksen er lavere enn plan. Det er et positivt avvik på 8 DRG-
poeng. 
 
HR – Brutto månedsverk 
På grunn av 7 flere fødselspermisjoner enn budsjettert og høyere sykefravær ligger klinikken over 
planlagt nivå på brutto månedsverk. Klinikken har hittil i år 2 MNOK mer i refusjoner enn budsjettert.   
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 9,3 % i februar. 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 mars 50 dager. 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 
Klinikken har ingen fristbrudd i mars. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at 
klinikken unngår fristbrudd.  
 
Produktivitet 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 313 325 321 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 312 312 317 325 329 320 317 319
Budsjett 314 310 316 314 312 312 317 325 329 320 317 319
I fjor 302 296 308 300 305 312 313 329 323 313 313 319
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Grafikken viser forhold mellom antall brutto månedsverk og antall DRG-poeng i klinikken per måned 
hittil i år, sammenlignet med budsjett og samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Pr mars har klinikken et negativt avvik på 1,5 MNOK. I resultatet er det noen engangseffekter. Det 
forventes at noe av avviket pr mars utjevnes for året som helhet. 
 
Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølging av vedtatte tiltak og budsjettavvik gjennom 
månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og ledere på alle nivåer. 
Det er fokus på å oppnå aktivitetsmålene i 2015. Det gjennomføres regelmessige møter for å 
planlegge og koordinere operativ aktivitet.  
 
Tiltaksplan

 
 
Kalenderplan 
Kalenderplaner er implementert på alle sengeposter.  Klinikken jobber med å implementere 
kalenderplaner innenfor alle avdelingene og målsettingen er å ha dette på plass ved utgangen av 
2015. Dette vil gi enda større forutsigbarhet i fordeling av ressursene og gi lavere overtid og 
innleiekostnader.  
 
Ferie 
Klinikken har planlagt ferieavviklingen i god tid for å få tilstrekkelig med kvalifiserte vikarer. Det 
iverksettes også tiltak for å koordinere bemanningen på tvers av avdelingene i ferieavviklingen.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose vurderes til balanse ved årets slutt. 
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd i mars på 1,9 MNOK. Akkumulert viser resultatet et underskudd på 
1,2 MNOK. Underskuddet i februar relaterer seg i hovedsak til merforbruk på kostnader til 
behandlingsmidler som pasienten bruker hjemme og vedlikehold av bygg og utstyr.  
 
Akkumulert underskudd skyldes som for mars et merforbruk på kostnader til behandlingsmidler og 
vedlikehold av bygg og utstyr. I tillegg viser lønnsområdet et merforbruk akkumulert selv om det er 
en positiv utvikling siste måned. Analyse på april lønn (neste måned) viser at den positive utviklingen 
fortsetter. Det er serviceavdelingene som har merforbruk på lønnsområdet. Energiområdet har 
samme utvikling som de to foregående månedene og viser et overskudd akkumulert. Overskudd på 
forbruk av energi skyldes gunstige temperaturforhold i perioden i tillegg til at dette er et 
fokusområde hvor det er gjennomført flere tiltak for å begrense forbruket.  
 
Inntektene er over budsjett på grunn av høyere salg. Det er spesielt kioskene som har høyere salg 
enn forutsatt. 
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Varekostnadene viser et merforbruk på, som nevnt, på grunn av kostnader til behandlings-
hjelpemidler. Det er satt i gang et analysearbeid som skal forklare denne økningen. De første 
analysene viser at det ikke er noen økning i antall brukere, men det er en tendens til at det rekvireres 
dyrere typer behandlingsmidler enn tidligere, for samme type diagnose. I tillegg ser det ut til at det er 
en vridning i aktiviteten til diagnoser som krever dyrere behandlingshjelpemidler. Noe av årsaken til 
den markante økningen nå i mars skyldes også at pasientene hamstrer i forkant av ferieperioder 
(påsken). Det forventes derfor lavere kostnader innenfor dette området neste måned. 
 
Lønnsområdet akkumulert viser et merforbruk på grunn av høye kostnader de første to månedene i 
år. Hovedårsaken er en 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.  Lønnsområdet er fulgt spesielt opp og det ser nå 
ut til at den negative utviklingen har snudd.  
 
Andre driftskostnader viser fremdeles et lite akkumulert overskudd pr mars. Årsaken er 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.  
 
Øvrige styringsparametre: 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er for denne måneden på 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 1 årsverk mindre enn plan mens det i gjennomsnitt hittil i år er 
brukt 5 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 531 531 545 532 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 538 536 545 584 596 547 556 556
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 februar et sykefravær som er 1 % poeng høyere enn målet, akkumulert er 
avviket 0,7 %. 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. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av 
personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
perioden. Akkumulert er forbruket lavere enn planen, mens det for mars isolert er høyere. 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 det en reduksjon på 40 tjenester, som er bedre enn plan. 
 
Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er lavere enn målet som er satt både denne måneden og hittil i år, men den er 
høyere enn for tilsvarende periode i fjor. 
Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det er nå dialog med leverandører for å øke sorteringsgraden av 
plast. I dag sorteres kun mykplast og målet er også å få sortert hardplast. I tillegg vil sortimentet av 
varer som kjøpes inn i Vestre Viken gjennomgås med tanke på om det er varegrupper som kan 
erstattes med andre typer, som kan sorteres. 
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 

KIS
1. Resultat hittil i år -1 185 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 700
Periodiseringseffekter 700
Korrigert styringsfart hittil i år 215

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 644

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart -541 

3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 541
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) -0 
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Intern Service har et negativt resultat pr mars på 1,2 MNOK. I mars var det høyt merforbruk av 
behandlingsmidler som pasientene benytter hjemme. Deler av dette merforbruket skyldes at 
pasientene hamstrer i forbindelse med påskeferie, hvilket anses som engangseffekter. I tillegg ligger 
det inne periodiseringseffekter ved at flere mindre servicekontrakter som gjelder hele året er 
kostnadsført i sin helhet pr mars. 
 
Tiltaksplan 
For behandlingsmidler som pasientene bruker hjemme viser analyser at det er en vridning til mer 
bruk av dyrere behandlingsmidler enn tidligere. Det opprettes dialog med fagmiljøet for å sikre at det 
økonomiske perspektivet ivaretas ved valg av type behandlingsmiddel som rekvireres.  
 
Økonomisk prognose 
Basert på resultat hittil i år hensyntatt engangs- og periodiseringseffekter hittil i år, forventes det at 
Intern Service vil levere et regnskap i tråd med budsjettet for 2015.  
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag etter avsluttet mars 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Inngangen til 2015 er utfordrende. Ekstraordinært høyt belegg innen deler av akuttpsykiatri og 
psykose på Lier og Blakstad har medført høyt forbruk av variabel lønn. Det har i tillegg vært mange 
ekstremt krevende behandlingsforløp med behov for betydelig personalinnsats. Denne 
driftssituasjonen har også gjort det nødvendig å kjøpe private plasser. Botilbudet for mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse i Drammen kommune er pr i dag ikke dimensjonert i forhold til behovet og har 
medført lengre liggetid og høyt belegg ved Psykiatrisk avdeling Lier. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker og 
Bærum, har gitt betydelige merkostnader for oss i januar og februar. Situasjonen har bedret seg i 
mars, men her er det fortsatt en betydelig risiko knyttet til dagens finansieringsmodell. 
 
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 leger fra vikarbyrå. 
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Aktivitetsnivået har vært høyt. En del stillinger har i omstillingsprosessen blitt overflødige, og noen av 
disse har man av ulike årsaker ennå ikke fått omplassert. 
 
Videre har økt opptaksområde (Jevnaker) medført en økning i gjestepasientkostnader overfor 
Sykehuset Innlandet. Dette ses på som en overgangsperiode. 
 
Den økonomiske situasjonen ved øvrige avdelinger i klinikken er i balanse. 
 
Aktivitet 
Det var en positiv trend utover høsten 2014 og hittil i 2015 er både aktivitet og produktivitet høy.  
 
HR – Brutto månedsverk 
I april var det 5 brutto månedsverk mer enn budsjett. Mye av dette er variabellønnede månedsverk 
knyttet til den utfordrende driftssituasjonen som beskrevet over. 
 

 
 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid er under klinikkens mål på 50 dager i mars. Dette er betydelig under kravet 
på 65 dager i oppdragsdokumentet.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Pasienter i PHR opplever svært sjeldent fristbrudd. Det jobbes fortsatt med å bedre 
registreringsrutinene for å forebygge fristbrudd og unngå feilregistreringer. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1818 1809 1829 1802 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 1808 1801 1833 1949 1960 1854 1846 1854
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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Produktivitet 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 2,1 % pr mars 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.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Styringsfarten viser et antatt merforbruk på 36,3 MNOK forutsatt samme styringsfart ut året.  
Korrigert for forventet engangseffekter ut året knyttet til kjøp av private behandlingsplasser ved 
Incita, er omstillingsbehov beregnet til 34,5 MNOK.   
 
Klinikken har planlagt tiltak på 14,9 MNOK som bidrar til å redusere omstillingsbehov til 19,6 MNOK. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken har identifisert tiltak med en verdi på til sammen 14,9 MNOK.   
 

 
 
Kostnader ved innleie fra vikarbyrå vil reduseres så snart man klarer å rekruttere med fast ansettelse. 
Videre gjøres det fortløpende en kartlegging av forventet naturlig avgang der man vil se på 
muligheten for å utsette ansettelse.  
 

PHR
1. Resultat hittil i år -11 281 

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 2 925
Korrigert styringsfart hittil i år -8 356 

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -25 068 

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart -36 349 

3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 1 848
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) -34 501 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 14 888

REST  positiv = bidrag, negativ = uløst utfordring -19 613 

Tiltak PHR 2015 apr mai jun jul aug sep okt nov des Total ut året

DDPS: TIPS-refusjon - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 270
DDPS: Bemanningsendringer  21  1  - 148 - 452 - 443 - 443 - 443 - 496 - 2 402
DDPS: Reduksjon innleie vikarbyrå - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 268 - 2 412
BLAK: Reduksjon lønn Strandveien - 331 - 331 - 331 - 331 - 331 - 331 - 331 - 331 - 331 - 2 979
LS: Reduksjon GP Jevnakerpasienter - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 400 - 2 400
ADPS: Forsinket innfasing ny døgnseksj - 875 - 927 - 808 - 521 - 498 - 269 - 266 - 260 - 4 425
SUM - 608 - 1 503 - 1 556 - 1 985 - 2 002 - 1 970 - 1 741 - 1 737 - 1 785 - 14 888
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Etableringen av nye døgnplasser ved Asker DPS som gjøres for å ivareta endrede opptaksområder i 
2014, er utsatt. Det var budsjettert med oppstart i mai 2015, men dette skjer først etter 
sommerferien. Dette vil gi en midlertidig effekt på i underkant av 1 MNOK i besparelse pr måned fra 
mai frem til oppstart. 
Samarbeidsprosjektet Strandveien boliger mellom Asker kommune, Bærum kommune og Vestre 
Viken er under evaluering. Det forventes videre at gjestepasientkostnader knyttet til pasienter fra 
Jevnaker går ned.  
 
Økonomisk prognose 
Etter at planlagte tiltak er innarbeidet, viser oppdatert prognose et antatt merforbruk på 19,6 MNOK. 
Det er behov for ytterligere omstillingstiltak for at klinikken skal nærme seg balanse. Det tas en 
gjennomgang av variabel lønn, spesielt overtid ved de to sykehusavdelingene, med fokus på å 
redusere dette. Mulighet for å holde stillinger vakante vurderes i hele klinikken og det videre 
vurderes strukturelle grep. 
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i mars viser 0,4 MNOK i underskudd. Hovedårsaken til underskuddet er 
budsjettoverskridelse på lønn, kostnader til pasientreiser og innkjøp av medisinske forbruksvarer i 
ambulansetjenesten. 
 
Etter tre måneder har klinikken et overskudd på 45 TNOK.  Lønnskostnadene ligger 1,2 MNOK høyere 
enn budsjett for perioden januar tom mars 2015. Klinikken forventer at noe av underskuddet på lønn 
blir kompensert av etterslep sykepengerefusjoner.   
 
Kostnadene til pasientreiser ligger 0,4 MNOK lavere enn budsjett.  Antall rekvisisjoner innenfor 
pasientreiser ligger på 57 080 som er 4,5 % høyere enn i perioden januar tom mars 2014. Antall turer 
utgjør 43 967 og har en økning på 4,1 % i forhold til januar tom mars 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 tom mars 2015 oppnådde avdelingen 1,98 
mot 1,91 i samme periode i 2014. Samkjøringsgraden i mars lå på 2,02, som er den høyeste måneden 
som er registrert i 2014 og hittil i 2015. 
 
Bilkostnader og innkjøp utstyr ligger 0,4 MNOK lavere enn budsjett. Inntekter fra kurs ligger høyere 
enn budsjett etter 3 måneder. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -428 45 0

Mål 0 0 0

Avvik -428 45 0

I fjor -600 -589 -3 512

2 Virkelig 3 479 10 683 40 409

Mål 3 364 10 134 39 460

Avvik 115 549 949

I fjor 3 364 10 134 39 460

3 Virkelig 12 116 36 953 148 951

Mål 16 376 48 283 160 951

Avvik -4 260 -11 330 -12 000 

I fjor 16 376 48 283 160 951

4 Virkelig 2,0 2,0 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,0 -0,0 0,0

I fjor 1,9 1,9 0,0

5 Virkelig 311 307 307

Mål 300 301 303

Avvik 10 6 4

I fjor 311 320 310

6 Virkelig 9,2 10,1 8,6

Mål 8,5 8,5 8,0

Avvik 0,7 1,6 0,6

I fjor 10,2 9,6 9,6

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

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser 
inn og ut
ANTALL

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET 
Samkjøringsgrad 
pasientreiser
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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Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom mars ligger på 10 683 ekskl. 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 5,4 % høyere enn i samme periode i 2014 og 
5,4 % høyere enn planlagt aktivitet for 2015. Oppdrag i 2014 for Notodden og Rjukan er trukket ut. 
Økt aktivitet på deler av døgnet utløser overtidskostnader utover budsjett i forbindelse med 
vaktbytter og utrykning på hvilende vakt. Til tross for at klinikken har satt inn tiltak, viser analyser at 
høyere aktivitet påvirker responstider slik at de forverres i enkelte distrikter.  
 
Utvikling brutto månedsverk  

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 307 i gjennomsnitt for perioden januar tom april. 
Overforbruk årsverk for perioden januar tom april er 6 årsverk. Overforbruk av månedsverk i april 
ligger på 10 som skyldes overforbruk på overtid. Mangel på vikarer i ambulansetjenesten og høyt 
sykefravær er hovedårsaken til overtidsbruken. Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt 
for å skaffe vikarer slik at overtidsbruken kan reduseres. Årsaken til nedgangen i månedsverk fra 
2014 til 2015 er flytting av ambulansestasjonene Notodden og Rjukan fra og med 1.april 2014. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 303,5. Årsverksutviklingen følges 
kontinuerlig. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 300 303 314 311 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 300 301 301 309 315 308 310 307
Budsjett 298 300 305 300 296 297 297 309 315 308 310 307
I fjor 321 316 332 311 296 298 302 313 316 311 310 302

240

260

280

300

320

340

Br
ut

to
 m

ån
ed

sv
se

rk



 
 
 

26 
 

Sykefravær 
Sykefraværet i Prehospitale Tjenester (PHT) er høyt, men klinikken ser en positiv utvikling. 11,0 % 
sykefravær i januar og 9,2 % i februar mot budsjettert 7,6 %. Sykefraværet i 2014 lå på 9,6 %.  
Korttidsfraværet ligger på 2,4 % og langtidsfraværet på 7,7 % for januar og februar. Budsjettert 
sykefravær for hele 2015 ligger på 8 %.   
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Resultatet for 2015 for klinikken er satt til 0. Engangseffekter hittil i år gjelder kurskostnader som er 
belastet hittil i år, men som ikke vil overstige årsbudsjettet. Korreksjoner ut året gjelder overtidsbruk. 
 
Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. 
Responstidene blir fulgt nøye. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor sykefraværet er høyt, har 
stort fokus. Arbeidslivssenteret, HR og OU er kontaktet for å legge en plan for sykefraværsoppfølging 
sammen med ledere i PHT. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider og 
organisering av helseekspress 4. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 0 med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden jobbe 
med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. 
 
  

PHT
1. Resultat hittil i år 45

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 94
Korrigert styringsfart hittil i år 139

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 416

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart 460

3. Korreksjoner ut året:
Strakstiltak -460 
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) 0
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag etter avsluttet mars 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd i mars på 2,0 MNOK og hittil i år på 6,3 MNOK. Det 
positive avviket skyldes hovedsakelig økning i polikliniske inntekter og at totale lønnskostnader ligger 
under budsjett. 
 
Inntektene for mars ligger 1,6 MNOK over budsjett og 4,5 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 økt aktivitet (influensadiagnostikk) utover forventet 
aktivitet.   
 
Varekostnadene for mars ligger 0,4 MNOK over budsjett, mens den hittil i år er i henhold til budsjett. 
Overforbruket i mars skyldes økt aktivitet på Avdeling for mikrobiologi.  
 
Lønnskostnadene ligger 0,5 MNOK under budsjett for mars og 1,4 MNOK under budsjett hittil i år. 
Avviket skyldes økte sykelønnsrefusjoner, og at det ikke har vært mulig å rekruttere riktig 
vikarkompetanse på kort sikt. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 967 6 297 5 000

Mål 0 0 0

Avvik 1 967 6 297 5 000

I fjor 1 437 -108 4 470

2 Virkelig 391 1 063 3 884

Mål 366 996 3 884

Avvik 25 66 0

I fjor 375 1 012 3 873

3 Virkelig 6,4 7,7 8,0

Mål 8,0 8,0 8,0

Avvik -1,6 -0,3 0,0

I fjor 9,7 8,8 8,7

4 Virkelig 12,0 12,0 6,0

Mål 6,0 6,0 6,0

Avvik 6,0 6,0 0,0

I fjor 6,0 6,0 7,3

5 Virkelig 7,6 8,1 10,0

Mål 10,0 10,0 10,0

Avvik -2,4 -1,9 0,0

I fjor 12,5 9,8 0,0

6 Virkelig 567 565 579

Mål 573 569 579

Avvik -6 -4 0

I fjor 559 558 564

7 Virkelig 8,0 7,7 6,3

Mål 7,2 6,8 6,3

Avvik 0,8 0,8 0,0

I fjor 6,7 6,3 6,4

Medisinsk diagnostikk Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET  
Ventetid CT 
normalpiroriterte 
pasienter

 

AKTIVITET  
Ekstern poliklinikk 
medisinsk biokjemi 
lab.analyser

 

KVALITET 
Gjennomsnittlig svartid 
histologi
DAGER

KVALITET 
Ventetid nomalprioriterte 
pasienter brystdiagnostikk
ANTALL uker

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
Den generelle trenden for klinikken viser en økning fra samme periode i 2014.  
 
Avdeling for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 11 % hittil i år sammenlignet med 
2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 31 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 4,3 %. Økningen i aktivitet synes å være sesongbetont og skyldes i 
stor grad influensautbrudd. 
 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 10 % hittil i år sammenlignet 
med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 18 % og poliklinikk en 
økning på 6,3 %. 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 med 
2014. BDS har hatt en aktivitetsnedgang på ca 2 %, mens aktiviteten på Seksjon for Nuklærmedisin 
har økt med 5 %. Øvrig aktivitet/modaliteter ved avdelingen har i snitt økt med 3 %. Den polikliniske 
aktiviteten har vært økende i mars og det har hittil i år vært en økning på 3 % sammenlignet med 
2014. Inneliggende aktivitet har økt med 2 %. Avdelingen ser fortsatt en vridning fra enkle til mer 
ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Den totale økningen i 
aktivitet og innføring av kreftpakkeforløp har medført økende svar- og ventetider innenfor flere 
modaliteter. 
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsreduksjon på nærmere 10 % i mars og hittil i år 
sammenlignet med 2014. Aktivitetsreduksjonen er knyttet til antall cytologiprøver, som har en 
reduksjon på 24 %, mens det har vært en økning i de mer ressurskrevende histologiprøvene på 1,6 %. 
Reduksjonen i aktivitet er tilknyttet polikliniske pasienter, 12 % hittil i år, mens det har vært en 
økning i prøver tilknyttet inneliggende pasienter på 1 % sammenlignet med 2014. 
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har i mars hatt en økning i antall blodtappinger på   
6 % sammenlignet med 2014, og er da på samme nivå som fjoråret hittil i år. 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 liten grad selges 
på grunn av begrenset etterspørsel fra andre sykehus i landet. Antall nye blodgivere gikk ned i mars 
og medfører en reduksjon på 10 % hittil i år sammenlignet med 2014. 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – februar har vært høyere enn måltallet, 7,7 % sykefravær mot 
måltallet 6,8 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,8 % og langtidsfraværet på 4,8 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en økning på 1,3 %.  
 
Måltallet for klinikkens gjennomsnittlige sykefravær i 2015 er 6,3 %. Det økende sykefraværet for 
perioden følges tett og fortløpende i alle avdelingene. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – april har klinikken brukt i snitt henholdsvis 565 månedsverk mot budsjettert 569 
månedsverk. I april har klinikken brukt 6 færre årsverk enn budsjettert.  
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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 stillingene stod fortsatt ubesatte i 
begynnelsen av året på grunn av vansker med å rekruttere rett kompetanse. 
 

 
 
Kvalitet – Gjennomsnittelig ventetid pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid på CT måles i antall uker som normalprioriterte pasienter (polikliniske) må 
vente på en undersøkelse. Snittet for mars lå på 6,4 uker, men ventetiden varierer mellom de ulike 
sykehusene, fra 2 til 12 uker. Snittet hittil i år ligger på 7,7 uker. Måltallet for 2015 er 8 uker. 
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 mars og hittil i år er 12 uker mens 
snittet i 2014 var på 7 uker. Målet for 2015 er 6 uker. Økningen i ventetid skyldes innføring av nye 
pasientadministrative 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 kapasiteten både med bemanningen på radiolog- og merkantilside og 
økt IKT støtte for å kunne redusere ventetiden. For prioriterte pasienter er ventetiden fortsatt 
mellom 1-2 uker.  
 
Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte analyser (histologiske prøver) ved Avdeling for patologi 
var i februar 7,6 virkedager og 8,1 virkedager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid for normalprioriterte 
analyser i 2014 var 12 dager. Måltallet for 2015 er 10 dager. Avdelingen har 1- 3 dager på svartider 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 559 559 574 567 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 571 575 585 590 595 585 585 588
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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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. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har i 1. kvartal hatt et høyere sykefravær enn budsjettert og en økning i 
sykefraværsrefusjonene. Det har for flere avdelinger ikke vært tilgjengelig vikarressurser i markedet 
på kort sikt, og klinikken har dermed et underforbruk av totale lønnskostnader. Klinikken forventer 
ikke den samme utviklingen videre, men et lønnsbudsjett i balanse. 
 
Klinikken har hatt en økning i polikliniske inntekter som skyldes aktivitetsøkning på Avdeling for 
mikrobiologi grunnet influensautbrudd. Aktivitets- og inntektsøkningen er knyttet til de først 
månedene i året og det forventes ikke å gi noen ytterligere effekt de neste månedene. 
 
Klinikken forventer en økning i service-/vedlikeholdskostnader og varekostnader utover året da 
varekostnad synes ikke å treffe periodiseringen av disse kostnadene i budsjettet. 
 
På grunn av økende aktivitet og innføringen av kreftpakkeforløp i VV ser klinikken det nødvendig 
blant annet å utføre tiltak for økt kapasitet for diagnostikk for å understøtte lavere vente- og 
svartider.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2015 er foreløpig estimert til et overskudd på 5,0 MNOK. Det antas et 
overskudd i klinikken primært på grunnlag av en takstøkning på undersøkelser ved BDS i 
budsjettperioden. Klinikken må fortløpende vurdere behov for tiltak som må sikre å redusere svar- og 
ventetider dersom disse øker, om tilfanget av aktivitet øker mer enn budsjettert.  

KMD
1. Resultat hittil i år 6 297

Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -1 800 
Periodiseringseffekter -2 400 
Korrigert styringsfart hittil i år 2 097

2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 6 290

Overskudd (tiltaksbehov ) basert på  revidert s tyrings fart 12 587

3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -4 000 
Periodiseringseffekter -3 587 
Revidert overskudd (tiltaksbehov)  ut året (1+2+3) 5 000
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DEFINISJONER 
 

 
 
  

ØKONOMI
Driftsresultat i Kr (NOK 1.000)

Målet for klinikkene er et resultet i balanse hver måned.
På VVHF nivå er det budsjettert med et overskudd på 16,7 MNOK pr 
måned (200 MNOK totalt i  2015) .

HR - Brutto årsverk ANTALL

Total utbetalt lønn i perioden omgjort til månedsverk. Alle som har 
mottatt lønn ligger inne i dette tall, også de som er har permisjon med 
lønn eller er sykemeldt. Tallet inkluderer ikke personer som har 
permisjon uten lønn.

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

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

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
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

Gjennomsnittlig ventetid for for pasienter målt i kalenderdager fra 
henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato 
er satt (behandling er gjennomført).

KVALITET
Fristbrudd for rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

Andelen fristbrudd for avviklede paseient (dvs pasienter som er ferdig 
behandlet).  Et fristbrudd oppstår når pasienten er ferdig behandlet etter 
frist for nødvendig helsehjelp er passert.  

AKTIVITET - antall polikliniske 
konsultasjoner PHR

Antall polikliniske konsultasjoner registrert i perioden totalt innfor alle 
fagområder i klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet 
innefor voksen psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus. Inkluderer 
også kjøp av polikliniske tjenester fra Modum Bad.

AKTIVITET - antall utskrevne 
pasienter døgn  PHR

Antall utskrevne døgn pasienter registrert i perioden innenfor alle 
fagområder i klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet 
innenfor voksen voksen psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus.

AKTIVITET - Ekstern poliklinikk 
medisinsk biokjemi lab.analyser
ANTALL (tusen)

Antall analyser fra eksterne rekvirenter.

AKTIVITET  
Ventetid CT normalpiroriterte 
pasienter
ANTALL uker

Antall uker ventetid fra registrert henvisning CT til undersøkelse. Gjelder 
pasienter hvor det ut fra problemstilling beskrevet i henvisningen ikke er 
medisinsk faglig grunnlag for å prioritere pasienten fremfor andre 
pasienter, og den gjeldende ventetid vurderes som medisinsk forsvarlig.
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KVALITET 
Ventetid nomalprioriterte pasienter 
brystdiagnostikk
ANTALL uker

Antall uker ventetid fra registrert henvisning mammografi til 
undersøkelse. Gjelder pasienter hvor det ut fra problemstilling beskrevet 
i henvisningen ikke er medisinsk faglig grunnlag for å prioritere 
pasienten fremfor andre pasienter, og den gjeldende ventetid vurderes 
som medisinsk forsvarlig.

KVALITET 
Gjennomsnittlig 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.

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) per 
m2. Oppvarmet areal

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

TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr 
brutto månedsverk 
behandlingspersonell

Total forbruk i perioden på personaltøy (i kroner) fordelt pr antall brutto 
månedsverk behandlingspersonell i perioden

IKT - Antall IKT tjeneste i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal reduseres)

Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalogen med Sykehuspartner fra  
for å følge opp standardisering og konsolidering av tjenesteporteføljen. 
Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i 
Sykehuspartner

AVFALL - Andel avfall som sorteres
Det er et mål at 36 % av alle avfall sorteres. Sortert avfall er alle 
kategorier med unntak av restavfall

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

Antall oppdrag med ambulanse registrert per måned og per år

AKTIVITET  
AMK Telefonhenvendelser inn og ut
ANTALL

Antall telefonsamtaler på AMK både inn- og utgående per måned og år

AKTIVITET 
Samkjøringsgrad pasientreiser
ANDEL

Antall kommunkryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene
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Saksfremlegg  
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2015-2018 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 18/2015 27.04. 2014 
 
Vedlegg: 
 

Ingen 

 
Ingress 
I saken legges fram forslag til økonomisk langtidsplan for Vestre Viken HF for perioden 2016 – 
2019. 
 
 
Forslag til vedtak  
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2016 – 2019.  
 

2. ØLP 2016 - 2019 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2016.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
 

 
 

4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

5. Styret er kjent med den usikkerhet som foreligger når det gjelder planforutsetninger for 
pensjonsområdet.  Styret er tilfreds med at HSØ har gitt en planforutsetning på 120 
MNOK i økonomisk kompensasjon for økte pensjonskostnader. Styret forutsetter at 
denne planforutsetningen ikke endres med mindre pensjonskostnaden reduseres eller 
finansiering gjennom inntektsmodellen ivaretar dette forholdet.  

 

ØLP 2016 - 2019 2016 2017 2018 2019
Overskudd fra drift 150 000 200 000 250 000 280 000
Gevinst salg 65 000 0 0 0
Resultat 215 000 200 000 250 000 280 000

Dato: 20.april 2015 
Saksbehandler: Ørjan Sandvik 
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6. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2016 – 2019:  

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen. Vedlikeholdsprogrammet ved Drammen sykehus sluttføres i 2016. 
 

7. Det legges til grunn en forbedring i produktiviteten på 1,5 % for årene 2016 – 2019. 
Produktivitetsvekst skal gi bærekraft til investeringer.  Styret forutsetter at det 
foreligger bærekraft for det investeringsnivået som skal gjennomføres i foretaket.   
Sparing i forkant gjennom å etablere overskudd skal sammen med gevinster fra de 
enkelte investeringsprosjekter gi bærekraft i foretakets økonomi.  
 

8. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i 
samarbeid med de tillitsvalgte og brukerutvalget i forbindelse med budsjettarbeidet til 
høsten. 
 

9. Styret legger til grunn at nytt Vestre Viken sykehus gjennomføres og inkluderer 
Drammen DPS.   I forbindelse med fremleggelse av konseptfasen forutsetter styret at det 
legges frem en oppdatert gevinstrealiseringsplan for nytt sykehus, slik at bærekraften 
for foretaket ivaretas.  Det gjennomføres nå en kvalitetssikring av arealbehovet i 
samarbeid med HSØ med sikte på å redusere kostnader. Bærekraftsanalysen oppdateres 
når nye avklarte tallstørrelser foreligger i forbindelse med fremleggelse av konseptfasen. 
Styret forutsetter at investeringen gjennomføres i regi av HSØ. 

 
10. Når planleggingen av oppgraderingsprosjektene ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2016, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan 
som legges til grunn gir igangsetting i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. 
Styret ser at eventuelle endrede planforutsetninger vil kunne medføre forskyvning noe 
ut i tid for enkelte av prosjektene. 

 
11. Styret ber administrerende direktør fremme en sak til styret i juni om gjennomføring av 

nytt akuttbygg/Asker DPS ved Blakstad i 2016 som offentlig – privat samarbeid som 
alternativ til ordinær investering.  
 

12. Det tas i planperioden 2016 – 2019 sikte på at det ikke tas opp nye lån ut over det som er 
nødvendig for å realisere nytt sykehus i Drammen, samt oppgraderinger av Bærum, 
Ringerike og Kongsberg sykehus og investeringer i DPS’er. Finansiering av nevnte 
investeringer forutsettes løst med en lånegrad på maksimum 80 % og egenfinansiering 
på 20 %. Det kan oppstå behov for interne lån i HSØ som midlertidig finansieringsløsning 
i påvente av realisering av kapital knyttet til solgte bygg.  
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13. Det legges til grunn at foretakets opptrekk av kassekreditt i størst mulig grad nedbetales 
innen 2021. For perioden 2016 – 2019 skal kassekreditten reduseres med om lag 250 
MNOK. 

 
14. Administrerende direktør bes konsekvensvurdere hvorvidt salg- og tilbakeleieavtale, 

makeskifte eller et ordinært salg av Drammen Sykehus vil gi den økonomisk mest 
gunstige modellen for finansiering av tomt og sykehusbygg i Drammen. Administrerende 
direktør bes fremme egen sak om dette i løpet av året. 

 
15. Styret viser til at finansiell leasing etableres som nytt finansielt virkemiddel i 

statsbudsjettet for 2015. HSØ har under utarbeidelse et nytt finansreglement hvor 
fullmakter knyttet til finansiell leasing vil bli besluttet av styret i HSØ i løpet av 1. halvår 
2015.  Dette åpner nye muligheter knyttet til å finansiere behov for bygningsmasse og 
utstyr i planperioden. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel 
innenfor de retningslinjer som fastsettes av styret i Helse Sør- Øst.  

 
16. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av 

dialog med Helse Sør Øst mai 2015.  
 

 
 
 
 

Drammen, 20.april 2015 
 
 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
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Innledning  

I saken fremlegges forslag til ØLP 2016 -2019 for Vestre Viken HF (VVHF). Forslaget til 
resultatkrav i planperioden må sees på bakgrunn av behov for å frigjøre midler til 
investeringer og nedbetaling av gjeld.    
 
ØLP 2016 – 2019 er en overordnet og strategisk tilnærming til den økonomiske utviklingen, 
og ikke en redegjørelse av konkrete tiltak for å nå ulike målsetninger.  
 
Saken er bygget opp slik at den først tar for seg forutsetningene fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 
som er lagt til grunn. Deretter redegjøres det for hvilke økonomiske resultatkrav som må 
etableres i planperioden for å etablere en bærekraftig økonomisk utvikling innenfor de 
inntektsrammer som vår eier har definert. 
 
Det er i saken lagt til grunn en rekke forutsetninger, og det er naturlig nok knyttet risiko til 
flere av disse. Den økonomiske situasjonen i HSØ er en risiko i seg selv for alle 
helseforetakene da stram likviditet setter begrensninger for investeringer innenfor regionen. 
Manglende gjennomføringsevne i foretakene eller andre forhold som øker behovet for 
omstillingsmidler i foretaksgruppen vil medføre risiko for reduserte inntekter for VVHF i 
planperioden. Samtidig står foretaket selv foran omstillinger som må gjennomføres. 
Foretakets evne til å øke produktivitet og dermed skape økonomisk handlingsrom og 
nødvendig likviditet til å redusere gjeldsbyrden og samtidig sikre et godt og forsvarlig 
investeringsnivå, vil således være en avgjørende premiss for hele planperioden frem mot 
2019.  
 
Saken bygger på forutsetninger og styringssignaler fra HSØ mottatt mars 2015. ØLP for HSØ 
og alle foretakene i regionen skal behandles i styret til HSØ den 18.juni 2015. Endelige 
vedtak om inntektsfordeling for 2016 gjøres av styret i HSØ høsten 2015. ØLP utgjør en 
konkretisering og konsekvensvurdering av vedtatt strategisk fokus og mål vurdert ut fra 
økonomiske rammebetingelser. Ved denne rulleringen av ØLP er målbildet for Vestre Viken 
ytterligere konkretisert ved at det i planperioden 2016 – 2019 er lagt inn investeringsmidler 
til nytt akuttbygg på Blakstad/Asker DPS og oppgraderinger av bygningsmassen ved Bærum, 
Ringerike og Kongsberg sykehus. Det er lagt til grunn et investeringsnivå for oppgradering av 
de somatiske sykehusene på 1,5 mrd kr i perioden 2017 – 2026.  DPS Drammen er planlagt 
på Brakerøya og er forutsatt ferdigstilt samtidig som nytt sykehusbygg i Drammen.  
Investeringer knyttet til Bærum, Ringerike og Kongsberg DPS er forutsatt gjennomført etter 
at nytt sykehus er tatt i bruk i 2022. 
 
Denne saken belyser og drøfter viktige forhold for de kommende år med forslag til 
aktivitetsutvikling, resultatutvikling og investeringsnivå for VVHF i årene 2016-2019.  
 
Helsetjenestene innen VVHF skal organiseres etter pasientenes behov. Tjenestene skal 
dreies fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for 
pasienter, og i tråd med god faglig praksis. Økt bruk av dagkirugi og poliklinisk aktivitet 
(utredning og behandling) blir sett som ”nøkkelen” til å redusere ventetider ytterligere. 
VVHF har vedtatt en strategiplan frem mot 2025 som underbygger disse målene.  
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Utviklingsplanen ble behandlet i styret i 2013, og idefase-rapporten ble behandlet av styret i 
april 2014. I styresak 26/2014, Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken, ble det vedtatt: 
 
“Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs 
eiendomsstrategi. Utviklingen av Kongsberg sykehus utredes særskilt (viser til 
vedtakspunktene 4 og 6).” 
 
“De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) bygges ut med mest mulig samling av 
poliklinikk og sengeposter, og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker 
legges til Blakstad i nytt bygg.” 
 
Ved forrige rullering av ØLP var de økonomiske effektene av investeringsnivået som fremgikk 
av idefasen lagt inn med 13,3 mrd. og i sin helhet tatt inn fra 2022. Ved denne rulleringen av 
ØLP 2016-2019 er det lagt inn investeringsmidler med 320 MNOK i 2016 - 2018 til nytt 
akuttbygg på Blakstad/Asker DPS. Det er også tatt inn investeringsmidler på 675 MNOK til 
utvikling og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus fra 2017 – 2021. Disse 
midlene er forutsatt videreført til 2026. Nytt sykehus er inntatt med 11,1 mrd. Ved forrige 
rullering av ØLP var nytt sykehus inntatt med 10,5 mrd. Oppdatering av priser og 
beregninger ved nytt sykehus øker kostnadene med om lag 600 MNOK. Investeringer knyttet 
til vedlikehold og oppgraderinger ved Bærum, Ringerike og Kongsberg er økt med 200 
MNOK. Nytt investeringsnivå er på 14,1 mrd. Oppdaterte analyser av bærekraften for 
investeringsmålbildet er gjennomført. 
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Nærmere om vesentlige planforutsetninger 
 

 
 
Tabellen over viser elementer som påvirker foretakets grunnfinansiering(basisinntekt) i 
planperioden.  De to viktigste elementene her er omfordelinger som skjer via 
inntektsmodellen og finansiering av økt aktivitet i perioden. Det fremgår av 
planforutsetninger at omfordelinger via inntektsmodellen reduserer grunnfinansieringen for 
Vestre Viken med 185 MNOK kr i planperioden, reduksjonen i inntektsramme overstiger hva 
som foretaket får tildelt av midler til økt pasientbehandling i planperioden. Den største 
effekten her treffer foretaket i 2016 med en reduksjon på 165 MNOK. Endringen er knyttet 
til økte kostnader til pensjon i 2015 hvor VVHF har en kostnadsvekst på 73 % som er 
betydelig avvikende sammenlignet med øvrige foretak. I 2015 blir kostnaden finansiert etter 
prinsippet om at alle foretakene får et beløp som samsvarer med faktisk kostnadsvekst. I 
2016 fordeles finansieringen av pensjonskostnader gjennom inntektsmodellen og dett gir 
VVHF et trekk på 138 MNOK i inntektsrammen.   
  
Fra Helse Sør-Øst er det medelt at følgende kan legges til grunn i Vestre Vikens arbeid med 
økonomisk langtidsplan 2016-2019: 
  

- Forskjellen mellom beregnet økning i pensjonskostnader og tildeling via 
inntektsmodellen gir Vestre Viken en årlig resultatutfordring på 138 millioner kroner 
med de beregningene som foreligger nå. En del av beløpet kan dreie seg om 
konsekvenser av bytte av pensjonskasse. Som en planforutsetning kan Vestre Viken 
legge til grunn en inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF på 120 millioner i hvert av 
årene i planperioden.  

  

VESTRE VIKEN HF
Beregning av  foreløpig inntektsramme 2 016 2 017 2 018 2 019 2016-2019
Basisramme forrige periode inkl. pensjonskompensasjon 5 620 772 5 558 496 5 596 203 5 634 957
Endringer 
Uttrekk midlertidig tildeling 2015 -10 000          
Omfordeling inntektsmodell -164 987        -7 221            -6 171              -7 118              -185 497          
Finansiering av økt aktivitet 44 916           44 928           44 925             44 915             179 684           
Uttrekk samhandlingsreformen -52 205          
Pensjonskompensasjon utover inntektsmodell 120 000         120 000           
Foreløpig basisramme 5 558 496    5 596 203    5 634 957      5 672 754      114 187         

Manglende basisfinansiering pensjon 2015 -33 147          
Reduserte kostnader samhandlingsreformen 33 270           
Endring basisfinansiering 2015 2016 -62 276          

Endrede rammebetingelser 2015 - 2016(Basis) -62 153        37 707          38 754           37 797           52 105           

Innmeldte økte kostnader fra Sykehuspartner -31 969 -9 523 -30 536 -22 728 -94 756
Innmeldte økte kostnader fra Sykehusapotekene -34 466 -35 121 -27 638 -24 413 -121 638

Endrede rammebetingelser hensyntatt kostnadsvekst -128 588 -6 937 -19 420 -9 344 -164 289

Prognose resultat 2015 180 000
Omstillingskrav 98 588 56 937 69 420 39 344 264 289
Resultatkrav 150 000 200 000 250 000 280 000 880 000

Økonomiplan 2016-2019
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- Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF skal samarbeide om ytterligere kartlegging av 
årsaker til endringene i pensjonskostnadene for Vestre Viken HF, herunder 
konsekvensene av bytte av pensjonskasse. Kartleggingen kan gi en innsikt i 
årsakssammenhenger og valg knyttet til pensjonsberegningene, som medfører 
endringer i beløpene ovenfor. Det tas derfor forbehold om at det inn mot budsjett 
2016 og ved rullering av økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020, kan bli lagt 
til grunn andre forutsetninger. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet skulle 
endre fordelingsprinsipp og kompensere spesifikt den faktiske kostnadsøkningen i 
den enkelte helseregion, vil Helse Sør-Øst også vurdere å endre prinsipp ved intern 
fordeling. Eventuelle fremtidige endringer i prinsipper for regnskapsmessige 
håndtering av pensjonskostnader vil også kunne påvirke fordelingsprinsippene i 
foretaksgruppen.  

  
- Utviklingen i planforutsetninger vedrørende pensjon for Vestre Viken HF vil kunne 

medføre behov for resultatmessig tilpasning over tid. I perioden med tilpasning vil 
resultatene kunne bli lavere enn tidligere forutsatt inn mot byggingen av nytt 
sykehus i Drammen. Denne resultatutfordringen skal ikke påvirke 
finansieringsmulighetene vedrørende det nye sykehuset i Drammen.  

 
Redusert grunnfinansiering fra 2015 - 2016 er på om lag 62 MNOK, hensyntatt pensjon og 
samhandlingsreformen. Det er da lagt til grunn en kompensasjon på pensjonsområdet på 
120 MNOK for hvert år i planperioden. Et bortfall av denne kompensasjonen vil medføre 
betydelige endringer i foretakets økonomiske bærekraft knyttet til investeringsområdet. 
Helse Sør-Øst har medelt at en eventuell resultatutfordring ikke vil påvirke 
finansieringsmulighetene til det nye sykehuset.  
 
Det er fra Sykehuspartner og Sykehusapotekene innmeldt en kostnadsøkning på 216 MNOK i 
planperioden 2016 – 2019. Kostnadsveksten fra 2015 – 2016 er på om lag 66 MNOK, som er 
en økning på om lag 10 MNOK i forhold til forrige års rullering av ØLP.  
 
Redusert grunnfinansiering(62MNOK) og økte kostnader til IKT og sykehusapotekene(66 
MNOK) gir en betydelig økonomisk utfordring som foretaket må finne inndekning for 
gjennom økt produktivitetsvekst i 2016.  
 
Utfordringen i planperioden frem mot 2019 er å skape et økonomisk handlingsrom, slik at 
VVHF kan gjennomføre nødvendige investeringer. De foreløpige rammene fra HSØ RHF er 
tydelige på at det ikke vil bli tilført økte investeringsrammer til foretaket i planperioden. 
Nødvendig likviditet må da skapes gjennom egen sparing i form av overskudd i driften.    
 
VVHF har i løpet av de siste 3 år vært gjennom betydelig omstillinger og har gått fra et 
underskudd på 220 MNOK i 2011 til et overskudd på 166 MNOK i 2014.  Det er budsjettert 
med et overskudd på 200 MNOK i 2015. Resultatutviklingen som er planlagt i perioden 2016 
– 2019 er redusert med 80 MNOK hvert år i planperioden sammenlignet med forrige års 
vedtatte nivå. Risiko for ytterligere redusert bærekraft i perioden er avhengig av 
inntektsutviklingen, kostnadsveksten og foretakets evne til å øke produktiviteten. 
Produktivitetskravene for klinikkene må regnes som ambisiøse og økte kostnader fra 
Sykehuspartner og sykehusapotekene, samt usikkerhet knyttet til inntektsutviklingen øker 
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risikoen for reduserte resultater i planperioden. Foretaket kan i liten grad påvirke 
kostnadsveksten knyttet til nevnte forhold. Inntektsutviklingen knyttet til rammer fra HSØ er 
usikker.  Reduserte resultater vil medføre redusert investeringsevne. Det er derfor foreslått å 
utrede en alternativ finansiering og organisering av investeringen på Blakstad(Nytt 
akuttbygg) slik at denne kan gjennomføres som planlagt, med reduserte resultater. 
 
 

Styringssignaler fra Helse Sør-Øst (HSØ) RHF  

Prioritering av ressursinnsats skal skje innenfor etablerte økonomiske rammer, og på en slik 
måte at det sikres handlingsrom for fremtidige investeringer. 
 
Det er satt fem ambisiøse mål for planperioden. De kommer i tillegg til vårt kontinuerlige 
arbeid for å øke pasientsikkerheten: 

1. Ventetiden er redusert. 
2. Pasienten opplever ikke fristbrudd. 
3. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
4. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning.  
5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

  
Gjennom arbeidet med å nå disse målene, forventer vi en reduksjon i ventetider, økt 
pasientsikkerhet, bedre tilgjengelighet og økt kvalitet i pasientbehandlingen.  
 
Foreløpige overordnede regionale mål for aktivitetsvekst i 2016, målt som antall behandlede 
pasienter, er som følger: 

• 1,8 % for somatikk  
• 2 % for psykisk helsevern barn og ungdom   
• 2 % for psykisk helsevern voksne  
• 2 % for TSB 

 
Det videre legges til grunn en generell vekst i aktiviteten innen somatikken på om lag 7 % 
totalt i plan perioden.  Begrunnelse for like sterk aktivitetsvekst for somatikk som for de 
øvrige tjenesteområdene er å redusere behandlingstider for pasienter med kreft og andre 
alvorlige somatiske sykdommer.  Det krever økt aktivitet særlig i forhold til flaskehalser i 
forløpet, samt en videre dreining fra døgnbehandling til økt dag- og poliklinisk aktivitet. 
 
Aktivitetsvekst er beregnet i forhold til budsjett for 2015. Ved utarbeidelse av 
budsjettmessige forutsetninger for inntektsrammer 2016-2019 er det lagt til grunn en vekst i 
de økonomiske rammene tilsvarende befolkningsvekst. De regionale målene for 
aktivitetsvekst gjengitt ovenfor, representerer et fortsatt krav om produktivitetsvekst. 

 

Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet  
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet har høy prioritet i foretaket. Styret i Vestre Viken 
vedtok i 2014 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-16. Den baseres på tilsvarende 
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regional strategi.  Strategien definerer fem målområder for bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet som bygger på nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helsetjenesten: 

1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 
2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 
Vestre Viken skal være preget av kontinuerlig forbedring i pasientbehandlingen. Dette skal 
komme til uttrykk gjennom bedre behandlingsresultater og fornøyde pasienter målt ved 
indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet. Systematisk kvalitetsarbeid er nødvendig for å 
styrke, samordne og videreutvikle tjenestene.  Gode resultater i arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet fordrer godt teamarbeid og tverrfaglighet. Pasienter og pårørende må 
involveres på system og individnivå. 
 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal følges opp. Arbeid med pasientforløp er 
sentralt. Et nytt satsningsområde er pakkeforløpene for kreft, som skal konsolideres i 
perioden. Det er viktig at arbeidet er godt forankret i lederlinjen. Måling av resultater bl.a. 
fra nasjonale kvalitetsregistre og åpenhet om disse skal være hjelpemidler i 
kvalitetsarbeidet. 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Ventetid: 
Gjennomsnittlig ventetid for alle avviklede pasienter var 78 dager 2013 og 76 dager i 2014. 
Det var således liten reduksjon i ventetid i løpet av fjoråret. Antall langtidsventende (ventet 
> 1 år) gikk imidlertid ned i løpet av fjoråret. Dette har fortsatt i 2015, slik at antall 
langtidsventende ved utløpet av første kvartal er ca. 190, en reduksjon på 800 pasienter 
sammenliknet med tilsvarende tidspunkt i fjor. Ventetid er differensiert etter behov, 
pasienter med behov for rask behandling prioriteres. Gjennomsnittlig ventetid for ventende 
er tydelig redusert i løpet av de siste måneder. Målet om en gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter < 65 dager skal nås i løpet av dette året. Samtidig skal det ikke være 
langtidsventende. Målsetningen er en ytterligere reduksjon i løpet av perioden 2016-2019. 
Det vil være nødvendig å øke aktiviteten i perioden for å nå dette.  
 
Det er innen somatisk virksomhet at ventetiden er lengre enn målsettingen. Innen psykisk 
helse og rus er gjennomsnittlig ventetid for avviklede 50 dager, således godt under 
målsetningen på < 65 dager. 
 
Fristbrudd 
Målet er at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. Det har vært arbeidet målbevisst med å 
redusere andel fristbrudd, og de siste månedene har andelen vært < 1 %. Foretaket har 
således praktisk talt oppnådd målsetningen. Fra høsten 2015 vil endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven tre i kraft. Alle pasienter med behov for spesialisthelsetjenester skal 
da få rett til behandling med behandlingsfrist.  Virksomheten på tilpasses til dette.   

Sykehusinfeksjoner skal reduseres til under 3 %  
Målet baserer seg på prevalensundersøkelser, som kan sprike en del fra måling til måling.  
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I Vestre Viken var prevalens av sykehusinfeksjoner 4,6 % i 2014 mens første prevalens i 2015 
viser 4,1 %. Nasjonalt var prevalens av sykehusinfeksjoner i 2014 4,8 % og i Helse Sør-Øst 4,4 
%.  Pågående arbeid er knyttet til tiltak som god håndhygiene, ikke smykkebruk ved 
pasientkontakt mv. Som ledd i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen arbeides det med 
forebyggelse av infeksjoner knyttet til bruk av sentralt venekateter og forebyggelse av 
urinveisinfeksjoner. Postoperative dype sårinfeksjoner er de mest alvorlige infeksjonene og 
de som er aller viktigst å søke å redusere, det arbeides det aktivt med. Postoperative 
infeksjoner ved en del kirurgiske inngrep overvåkes nasjonalt i NOIS-systemet. Disse har vist 
en gunstig utvikling i Vestre Viken.  
 
Det er behov for overvåkning og kontinuerlig forbedringsarbeid knyttet til 
sykehusinfeksjoner. Korrekt antibiotikabruk er også en del av dette arbeidet. I løpet av året 
og videre i perioden vil prevalens av antibiotikabruk også komme som en del av den 
nasjonale overvåkningen på området.   
  
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
I første kvartal 2015 har 67 % av pasientene fått timeavtale sammen med bekreftelse på 
mottatt henvisning mot om lag 60 % i 2014. Tiltak for å øke andelen er hovedsakelig å øke 
planleggingshorisonten på poliklinikkene. Kortere ventetid vil bidra til å gjøre det enklere å gi 
timeavtale straks. Målet er gradvis å øke andelen i løpet av året, og konsolidere det i 
perioden.  

 

Medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak  
Som et ledd i det systematiske arbeidet med å videreutvikle arbeidsmiljøet besvarer den 
enkelte medarbeider årlig en medarbeiderundersøkelse. Den er i første rekke et verktøy i 
det lokale forbedringsarbeidet innen arbeidsmiljøet på den enkelte enhet. Hensikten med 
medarbeiderundersøkelsen er:  

• Lokalt forbedringsarbeid. 
• Gi den enkelte leder og medarbeidere en oversikt over hvordan kolleger som jobber 

sammen oppfatter sin arbeidssituasjon og sitt arbeidsmiljø. 
• Identifisere bevaringsområder (styrker) og forbedringsområder (utviklingsbehov) i 

egen enhet. 
• Gi en oversikt over det totale bildet med hensyn til hva medarbeidere i foretaket 

mener om sin arbeidssituasjon. 
• Utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet. 
• Kontrollere det systematiske HMS arbeidet. 

 
Samtlige ledere får tilsendt rapport for sin enhet. Alle medarbeidere skal få presentert 
resultatene og aktivt involveres i arbeidet med å finne forbedrings- og bevaringsområder 
innenfor arbeidsmiljøet, samt å finne tiltak i handlingsplan som skal føre til ønskede 
fremtidige resultater og mål. Dette arbeidet gjøres i alle ledd i Vestre Viken og følges opp i 
linjen. Resultatene fra undersøkelsene har fokus i foretaksledelsen og presenteres for styret 
og i HAMU. Engasjementet og motivasjonen i forhold til undersøkelsen må holdes vedlike og 
tiltakene i handlingsplanene må følges opp slik at det blir synlige resultater.   
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Rapporten på totalnivå for Vestre Viken viste i 2014 en liten økning i skår innenfor de aller 
fleste spørsmålene sammenlignet med 2013.  
 

Somatisk virksomhet  
I planperioden er det forutsatt en total aktivitetsvekst målt i DRG-poeng på om lag 1,6 % pr 
år innen somatisk behandling foretatt i eget helseforetak. Veksten er relatert til en økning i 
antall behandlede pasienter, og gir uttrykk for samlet vekst innen alle omsorgsnivåer. Det er 
i tillegg forutsatt en videre dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og poliklinisk 
behandling. Dette gir en større økning i antall behandlede pasienter enn hva som uttrykkes i 
antall DRG-poeng. For hele perioden 2016 – 2019 forutsettes det en total økning i antall 
behandlede pasienter på om lag 20 % sammenlignet med nivået i budsjett for 2015. Vekst i 
antall pasienter som behandles poliklinisk forventes å øke med gjennomsnittlig 5 % pr år.  
Antall dagbehandlinger øker også med litt over 5 % pr år, mens antall liggedøgn og antall 
utskrevene pasienter viser en flat utvikling, med en stabil gjennomsnittlig liggetid på 3,8 
døgn i samsvar med dagens nivå.  
 
Total DRG-poeng produksjon knyttet til ”sørge for” ansvaret vokser med ca 1,9 % pr år i plan-
perioden, totalt 7,6% frem til 2019. Av den årlige veksten er om lag 0,4 % knyttet til økt 
forbruk av dyre biologiske legemiddel og kreftmedisiner. Dette gir en gjennomsnittlig vekst i 
behandlede pasienter på 1,6 % pr år. Det er videre lagt til grunn at det vil skje en 
aktivitetsøkning i kommunene gjennom videre oppbygging av akutte døgntilbud, og med 
tilsvarende reduksjon i aktivitetsveksten i spesialisthelsetjenesten. Det er således en 
totalvekst på ca 2,4 % pr år, med ca. 0,5 % av veksten kommer i kommunene.   
 
Vekst på 1,6 % er i tråd med gjennomsnittlig vekst innenfor HSØ. I premissene fra HSØ er det 
signalisert en totalvekst på om lag 7 % innen somatikken i løpet av plan perioden.  

 

Psykisk helsevern og tverrfaglig behandling av rusmiddelavhengige (TSB)  
For 2016 legges det opp til en vekst på 2 % i poliklinisk behandling innen Voksen Psykiatri 
(VOP), Barne- og Ungdomspsykiatri (BUP) og Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB). Noe 
av veksten forutsettes gjort ved vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Videre 
jobbes det med å se på måter å arbeide mer effektivt på for å øke produktiviteten.   

Prioriteringer for 2016, Psykisk helsevern og TSB 
Innen psykisk helsevern og TSB forutsettes det at arbeidet med reduksjon av ventetider 
fortsetter, bl.a. med: 

• Fokus på samhandling med kommunale tjenester 
• Endret bruk av poliklinisk kapasitet med økt prioritering av nyhenviste pasienter 
• Reduksjon i antallet langtidsopphold innen TSB med den argumentasjonen at deler av 

behandlingen kan og bør skje lokalt i samarbeid mellom døgn og poliklinikk, samt at 
en større andel av langtidsopphold skjer i regi av private avtaleparter.  
 

Arbeidet med å forebygge selvmord og overdosedødsfall, samt kvalitetssikre og redusere 
bruk av tvang innen psykisk helsevern fortsetter i henhold til nasjonal pasientsikkerhets-
kampanje/program og regional plan for økt frivillighet. Sykehusfunksjoner skal spisses og 
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spesialiseres ytterligere, og DPS skal utvikles til robuste faglige enheter med akuttfunksjon 
som ”port inn og ut” av spesialisthelsetjenesten. Det skal skje en forbedring av kvaliteten på 
registrering og rapportering av pasientdata innen psykisk helse. 
 
Innen TSB skal følgende tiltak prioriteres særskilt: 

• Økt kapasitet avrusning/utredning og behandling av unge rusmisbrukere. 
• Økt kapasitet og kompetanse i behandling kombinerte rus- og psykiatrilidelser 

(såkalte ROP-lidelser). 
• Særlige tiltak for å redusere lange ventetider knyttet til langtidsbehandling 

(innleggelse), som spesielt knytter seg til private institusjoner. 
 

Inntektsrammer 2015 – 2018  

 
 
Tabellen over viser endringselementer i basisfinansieringen til VVHF for perioden 2016 – 
2019.  

• Oppbygging av det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet finansieres ved overføring 
av midler fra helseforetakene til kommunene.  2016 er siste år med trekk, og om lag 
310 millioner kroner trekkes permanent ut av de regionale helseforetakets 
basisbevilgning og overføres kommunene.  VVHF sin andel av trekket er 52 MNOK. 
Samtidig som rammen reduseres, faller kostnadene for kommunale øyeblikkelig hjelp 
plasser bort. I 2015 er det budsjettert med totale kostnader på 33,3 MNOK knyttet til 
kommunale øyeblikkelig hjelp senger. Trekket vil dermed gi en økt utfordring for 
Vestre Viken på om lag 20 MNOK.     

• Oppdatering av inntektsmodellen er forventet til å gi en total reduksjon på 185 
MNOK i planperioden (her 165 MNOK i 2016 og flat utvikling ut perioden).  
Reduksjonen på 165 MNOK i 2016 inkluderer VVHFs andel av forventet 
underfinansiering i foretaksgruppen av økning i pensjonskostnader.  Dette er delvis 
kompensert for ved overføring på 120 MNOK som vises i eget linje lengre ned i 
tabellen.  Netto reduksjon er 45 MNOK.   

• HSØ har lagt til grunn at VVHF gis 308 MNOK i 2015 for å kompensere for økte 
pensjonskostnader basert på aktuarberegninger foretatt i mars 2015.  Økte 
pensjonskostnader forutsettes finansiert over revidert nasjonal budsjett, men 
finansiering fordeles foretakene gjennom inntektsmodellen. Faktisk økning i 

Foreløpig inntektsrammer 2 016 2 017 2 018 2 019

Basisramme forrige periode 5 313 5 438 5 476 5 515
Overgangsordning Sunnaas -10                   -                   -                   -                   
Inntektsmodellelementer per 2015 -165 -7 -6 -7 
Utrekk sfa redusert pensjonskostnader 308 0 0 0
Finansiering av økt aktivitet 45 45 45 45
Uttrekk samhandlingsreformen -52 0 0 0
Pensjonskompensasjon 120
Korrigert basisramme 5 558              5 514              5 554              5 591              

Forskning Basis 5 5 5 5
Statlig ti lskudd 4 4 4 4
Sum faste inntekter 5 568              5 523              5 563              5 600              
Endring i  faste inntekter 126 38 39 38
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pensjonskostnader er beregnet til 341 MNOK. Dette gir underfinansiering på om lag 
33 MNOK i 2015. Underfinansiering reduserer resultatutvikling i plan perioden.   

• Det er årlig vekst knyttet til økt pasientbehandling på 45 MNOK.  
• I 2015 ble finansieringsmodellen for Sunnaas endret.  Endret modell gir  økte 

kostnader for VVHF.  For å gi VVHF tid til å tilpasse seg denne finansieringsmodellen, 
ble det i 2015 gitt et engangsbeløp (overgangsordning) på 10 MNOK.  Beløpet trekkes 
i sin helhet tilbake i 2016. 

• Faste inntekter (forskning basis og statlig tilskudd) viser flat utvikling i perioden med 
uendret beløp. 

  

Mål, visjon og verdigrunnlag for Vestre Viken  

Hovedmål for Vestre Viken frem mot 2025 er: 
 
 

 
 
Visjonen for VVHF er: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.  
 
Helsetjenestenes kvalitet måles i møtet med den enkelte pasient. Det er etablert tre felles, 
nasjonale verdier for helsetjenesten: Kvalitet, trygghet, respekt. 

 

Strategi frem mot 2025  

Strategiplan 2025 vedtatt den 21.12.2011, styresak 115/2011, gir strategiske føringer for den 
videre utviklingen av det kliniske tilbudet ved sykehusene.   
 
Helsetjenestene innen VVHF skal organiseres etter pasientenes behov. Aktiviteten skal 
dreies fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for 
pasienter og i tråd med faglig god praksis. Tjenesten utvikles gjennom en samling av 
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spesialiserte funksjoner og desentralisering av alminnelige tilbud. Dette vil sikre nærhet til 
behandlingstilbud for de vanligste lidelsene og utvikling av gode lokalbaserte spesialist-
helsetjenester. Sykehusene skal, i samarbeid med kommunene og fastlegene, organisere 
tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted. 
 

Trender og utviklingstrekk  

Samhandlingsreformen 
Som følge av samhandlingsreformen skal kommunene få et større ansvar for helsetjenesten 
til blant annet eldre og kronisk syke med sammensatte sykdomsbilder. Det er forutsatt at en 
betydelig andel av liggedøgn skal overføres til kommunene og at ressursene overføres i takt 
med dette. Samhandlingsreformen har medført at kommunene raskere tar imot 
utskrivningsklare pasienter. I løpet av de siste årene har en rekke kommuner i 
sykehusområdet opprettet kommunale akuttplasser som skal være alternativ til innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten. Dette tilbudet blir et lovkrav fra 2016. Til nå har bruk av de 
opprettede sengeplassene vært relativt lavt. Det er en viktig oppgave i perioden å 
understøtte kommunenes arbeid med tilbudet, slik at det blir hensiktsmessig.  

Medisinskfaglig og teknologisk utvikling 
Det skjer stadig endringer av medisinske utrednings- og behandlingsmåter som følge av 
forskning og klinisk erfaring. Eksempler på dette er tilstander som tidligere krevde åpen 
kirurgi som kan løses med medikamentell behandling eller miniinvasive intervensjoner. (eks. 
kikkhullskirurgi, radiologisk intervensjon etc.) Detaljert diagnostikk gir økt grad av 
”skreddersydd” behandling til den enkelte pasient. Dette innebærer blant annet 
investeringer i tung og kostbar infrastruktur (f. eks. billedteknologi som PET, CT, MR, 
intervensjonslaboratorier, strålebehandling osv). Det utvikles teknologiske hjelpemidler som 
øker diagnostisk treffsikkerhet. Det er også en økt grad av spesialisering og tverrfaglig 
tilnærming til pasienten, en utvikling som kan virke sentraliserende. 

Ny bruk av informasjonsteknologi 
Teknologien skal legge til rette for at all nødvendig informasjon er tilgjengelig ved behov der 
hvor pasienten befinner seg for å ivareta sømløse pasientforløp. Mer integrerte 
diagnostiserings-, behandlings- og pleieforløp på tvers av organisatoriske skillelinjer (statlige, 
kommunale og private), vil tvinge fram nye måter å utnytte understøttende IKT-løsninger. 
Gjennom det regionale programmet Digital fornying utvikles regionale løsninger på en rekke 
områder. Det fortsetter gjennom hele planperioden. 

Aktiv brukermedvirkning og fokus på likeverdige helsetjenester 
Kravene til tilgjengelighet og kvalitet på kompetanse og utstyr vil øke.  Det vil bli økt fokus på 
optimal behandling. En mer sammensatt befolkning når det gjelder kultur, etnisk bakgrunn 
og religion er et av utviklingstrendene som påvirker helsetjenestene, og den enkelte pasient 
skal møtes som enkeltindivid med egne behov og forutsetninger. Brukerne skal medvirke 
aktivt i sin egen behandling. Brukererfaringer skal brukes i utvikling av tjenestene. 

Turister og økende bruk av fritidsboliger 
Buskerud er et av de største reiselivsfylkene i Norge. Det forventes en økning i bruk av 
fritidsboliger/eiendommer. 
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Fremtidens rekruttering og kompetanseutvikling 
Gode systemer, forutsigbarhet og langsiktig prioritering av forskning, utdanning og 
kompetanseutvikling opp mot foretakets strategiske mål er av stor betydning for å møte 
morgendagens behov for helsetjenester. Brukere av helsetjenester er i økende grad 
kunnskapssterke, bevisst sine rettigheter og tar i økende grad ansvar for egen helse. Det 
stiller nye krav til helsearbeideren både mht evne til dialog og kommunikasjon og til å vise 
ydmykhet og respekt. 
 

Nærmere om enkelte tjenesteområder 

Styrke tilbudet innen kreftbehandling 
I planperioden øker antall pasienter med kreft, og det vil skje endringer knyttet både til 
sykdomsutvikling og utrednings- og behandlingsmuligheter. Det er en overordnet målsetning 
at alle pasienter med kreft skal sikres gode og effektive pasientforløp. I løpet av 2015 blir i alt 
28 pakkeforløp for kreft innført. Dette skal styrke kreftbehandlingen og hindre unødvendig 
ventetid. Et viktig ledd i kreftomsorgen er multidisiplinære team som gjør vurderinger og 
beslutninger i forhold til enkeltpasienters utredning og behandling. Multidisiplinære team 
består av kirurg, onkolog, radiolog og patolog samt annet fagpersonell i en del tilfeller. 
Forløpskoordinatorer skal sikre smidig pasientforløp og være kontaktperson for pasient, 
pårørende og fastleger i pakkeforløpet.  
 
Kreftkirurgi i foretaket er organisert i tråd med føringer fra Helse Sør-Øst.  Alle sykehus skal 
ha onkologisk og palliativ (lindrende) kompetanse. I lengre tidsperspektiv bør VVHF etablere 
en stråleterapienhet. Dette er ikke inntatt som forutsetning ved denne rulleringen av ØLP, 
men lagt inn i planer for nytt sykehus. 

Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Det skal skje en fortsatt styrking av de distriktspsykiatriske sentrene, slik at en større andel 
av pasienter med psykiske lidelser behandles her og færre ved innleggelse i psykiatrisk 
sykehusavdeling. De psykiatriske sykehusfunksjonene som i dag er lokalisert i Lier og 
Blakstad skal gradvis samles på Blakstad i løpet av perioden i påvente at nytt sykehus. 
Tilbudene innen psykisk helse og rusbehandling skal styrkes. 
 
Forskning og innovasjon 
Vestre Viken har økt sin forskningsproduksjon de siste årene. En del innovasjonsprosjekter er 
i arbeid. De er vedtatt en forskningsstrategi for 2014-17 med fire hovedmål: 

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

skal i økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene 
• Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes 
• God forskningsformidling skal ha prioritet 
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Demografisk utvikling i Vestre Viken HF sitt opptaksområde 
2015 – 2030  
 

 
Kilder: Statistisk sentralbyrå 2015, Middels nasjonal vekst. 
 
Befolkningsutvikling 

 
 
• Estimater fra SSB tilsier at VV får 90.000 nye innbyggere innen 2035. Majoriteten av 

veksten vil skje i kystnære områder. 
• Mot 2035 vil antall personer over 60 år øke med 52.000 i VV. Det vil være en økning i alle 

aldersgrupper. 
• Befolkningsfremskrivningene til 2035 fra SSB indikerer ulik befolknings- og aldersutvikling 

i kystnære områder i motsetning til innlandskommunene. 
• Flere innlandskommuner har lav vekst i perioden. 
• De fleste kystnære kommuner har befolkningsvekst over 15 % i perioden. 
• Kystnære kommuner vil vokse med 61.000 innbyggere, tilsvarende 68 % av veksten. 
• Asker, Bærum og Drammen vil vokse med 43.000 innbyggere, tilsvarende 48 % av 

veksten. 

Hele landet Vestre Viken
Befolkning 2016 5 225 557 482 101
Befolkning 2035 6 150 734 571 791
Δ 2016 - 2035 925 177 89 690
Δ 2016 - 2035, % 17,7 % 18,6 %

Status per 31. des. 2014: 
 
Vestre Viken HF leverer sykehus- 
og spesialisthelsetjenester til ca 
477.000 mennesker i 26 
kommuner. 
 
78 % av befolkningen bor i 
kommuner med over 20.000 
innbyggere. 
 
Asker, Bærum, Drammen, 
Kongsberg, Ringerike, Nedre 
Eiker, Lier og Røyken har alle 
over 20.000 innbyggere. 
 
11 av 21 kommuner i Buskerud 
har under 5.000 innbyggere.  
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Befolkningen i VVHFs opptaksområde vil altså øke og bli eldre frem mot 2035. Veksten vil 
være størst i de mest folksomme områdene.  
 
Det forventes en befolkningsvekst på totalt 18,6 % i kommunene tilhørende VVHFs 
opptaksområde for perioden frem mot 2035.  

 

Målbildet investeringer 2021 (12,7 mrd), 2027 (14,2 mrd) 

I styresak 26/2014, Idéfase nytt sykehus i Vestre Viken, ble det vedtatt Bærum, Ringerike og 
Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi. 
 
I styresak 43/2014 i Helse Sør-Øst, Idéfase for prosjekt nytt sykehus i Drammen med mandat 
for konseptfasen, legges det til grunn at Ringerike sykehus og Bærum sykehus skal 
utnyttes fullt ut, og at det skal fokuseres på effektiv arealutnyttelse. 
 
I styresak 54/2014, Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg samt 
distriktspsykiatriske sentre, ble det vedtatt: 
 

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

2. Utbygging og mandat av de 5 DPSene legges fram som enkeltsaker. 
 
Nytt sykehus i Drammen har i hovedfunksjonsprogrammet et beregnet brutto areal på 
149.762 m² og et tilhørende investeringsbehov på NOK 10,2 milliarder. Dette omfatter ikke 
tomtekostnader. Inkludert tomtekostnader vil det totale investeringsbehovet være i 
overkant av 11 milliarder. Når det tas hensyn til prisstigning på 4,5 % (byggekostnadsindeks) 
fra Idefaserapporten, er det beregnede investeringsbehovet på om lag tilsvarende nivå som 
angitt i Idefasen (10,5 milliarder inkludert tomtekostnader). I bærekraftanalysen under er 
det ikke tatt med IKT-kostnader ut over faste installasjoner, men inkluderer medisinskteknisk 
utstyr og senter for stråleterapi. Det arbeides med en kvalitetssikring av utbyggingsbehovet 
med sikte på å redusere arealbehov og kostnader. Det foreligger nå ingen nye avklarte 
tallstørrelser og dette må derfor innarbeides i planverket når kvalitetssikrede tall foreligger i 
konseptfasearbeidet. 
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Det er viktig for foretaket at man så tidlig som mulig klargjør hva som vil være foretakets 
bærekraftige resultatutvikling i perioden for å gjennomføre de investeringsbehovene som 
fremgår av idefaserapporten. Det er som vist lagt til grunn Helse Sør Øst sine forutsetninger 
om inntektsutvikling for planperioden 2016 – 2021.  
 
Sparing gjennom positive resultater i årene frem mot 2022 vil være avgjørende for 
foretakets evne til å bære kapitalkostnader fra fremtidig investeringer i nytt sykehus, 
gjennomføring for utvidelse og samling av DPSene, samt oppgraderinger av Ringerike, 
Kongsberg og Bærum sykehus.  
 
Sparing i forkant av store investeringer gir flere fordeler. Sparingen skal gå til å bygge opp 
foretakets egenfinansiering i fremtidige byggeprosjekter og til å nedbetale kortsiktig 
gjeld(kassekreditt). Et positivt resultat i driften i forkant av innslagstidspunkt for økonomiske 
effekter av nytt sykehus vil også gi foretaket økonomisk bæreevne for økte kapitalkostnader 
når det nye sykehuset tas i bruk.  
 
Målbildet er at resultatet økes til 4 % av brutto driftsinntekter i 2021 (360 MNOK).  
 
For å oppnå en resultatutvikling med et nivå på 4 % av brutto driftsinntekter i 2021 må 
produktiviteten økes med minimum 1,5 % hvert år frem mot 2021.   
 
 
 
 
 
Følgende investeringer knyttet til idefasens investeringsformål er forutsatt gjennomført i 
perioden 2016 – 2021: 

Økonomisk Langtidsplan 2016 - 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nytt sykehus og Drammen DPS Idefase Konseptfase Forprosjekt Byggefase Byggefase Byggefase Byggefase 11,7 MRD Driftskonsekvenser
DPS 60 MNOK 170 MNOK 90 MNOK
Bærum,  Ringerike og Kongsberg sykehus 12 MNOK 75 MNOK 150 MNOK 150 MNOK 150 MNOK 150 MNOK

Sparing i forkant og nedbetaling av gjeld
Resultat 167 MNOK 180 MNOK 150 MNOK 200 MNOK 250 MNOK 280 MNOK 310 MNOK 360 MNOK
Resultat i prosent av samlede inntekter 2,2 % 2,2 % 1,7 % 2,3 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,9 %

Økt arbeidsproduktivitet 3,1 % 2,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Likviditetsbeholdning (Kassekreditt) -2,1 MRD -2,0 MRD -2,0 MRD -2 MRD -1,85 MRD -1,7 MRD -1,45 MRD

Våre lån til andre foretak, konsernfordring(Egenfinansiering) 0,6 MRD 0,7 MRD 0,8 MRD 0,9 MRD 1,0 MRD 1,1 MRD 1,2 MRD 1,3 MRD
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Gjennomføringstakten for investeringsformålene som styrets behandling ved forrige års 
rullering av ØLP 2015 – 2018 er ved denne rulleringen av ØLP konkretisert med et 
investeringsnivå på 12,7 mrd i forkant av 2022 og 1,4 mrd i perioden 2022 – 2026. 
 
Når det gjelder oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus så fremgår det av 
tabellen over at uavhengig av om disse prosjektene blir innvilget HOD finansiering vil 
foretaket med planlagt resultatutvikling klare å egenfinansiere investeringer her på om lag 
0,7 mrd. i perioden 2017 – 2021. Finansieringsplanen knyttet til disse prosjektene er bruk av 
overskudd i perioden samt planlagt salg av boliger på Helgerud i Bærum. Etter 2021 er disse 
prosjektene forutsatt finansiert med å frigjøre kapital ved salg av Blakstad samt HOD lån. I 
perioden frem til 2021 er DPS Drammen og akuttbygg Blakstad/DPS Asker planlagt 
gjennomført, med en investeringsramme på om lag 900 MNOK. Akuttbygg Blakstad/Asker 
DPS er forutsatt finansiert med overskudd i perioden 2016 – 2018. Alternativt kan dette 
prosjektet finansieres som offentlig – privat samarbeid. Dette vil frigjøre ytterligere likviditet 
som kan benyttes til å vedlikeholde Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus med 320 
MNOK. Den totale låneandelen på planlagte prosjekter er på om lag 76 %. Nytt sykehus inkl. 
tomt har en låneandel på 85 %, hvorav 1,1 mrd er likviditet som HSØ må stille til disposisjon. 
 
 

Investeringer før 2022 

Nytt sykehus 
Drammen eks. 
parkering

Totalkost 
byggeklar 
tomt 
Brakerøya inkl 
infrastruktur

Ombygging og 
oppgradering 
BRK

DPS Drammen 
og Akuttbygg 
Blakstad/DPS 
Asker Sum

Investeringer 2016 -2021 (i Mill kr) 10 247                900                     675                      878                        12 700           

Investeringer 2022 - 2026 825                      622                        1 447              
Investeringer 2016 - 2026 10 247                900                     1 500                   1 500                     14 147           

Finansieringsplan
Salg Drammen sykehusområde og satelitteiendommer(2017) -900                   -900               
Salg av Blakstad og Thorsberg 2022/Sikta mm -480                     -98                         -578               
Salg av Helgerud -100                     -100               
Overskudd 2016 - 2021 -575                     -320                       -895               
Opptrappingsmidler psykiatri -80                         -80                  
Overskuddslikviditet 2016 - 2021(Ikke benyttet investeringslikviditet) -793                    -793               
Sum egenfinansiering -793                    -900                   -1 155                 -498                       -3 346            

Investeringer som må lånefinansieres 9 454                   -                      345                      1 002                     10 801           
HOD LÅN (70 %) -7 773                 -600                   -345                     -1 002                   -9 720            
INTERNE LÅN HSØ -1 681                 600                     -1 081            
Låneandel total 76,3 %
Låneandel nytt sykehus inkl. tomt 84,8 %

Totalfinansiering -10 247               -900                   -1 500                 -1 500                   
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Bærekraftanalyse – investeringer før 2022/investeringer før 2027 

 
 
Gevinstforutsetninger 
Planlagt overskudd i 2021 er ved rulleringen av ØLP 2016 - 2019 forutsatt å være 360 MNOK. 
Gevinster er inntatt i samsvar med idefasen hvor Hospitalitet AS gjennomførte en 
gevinstanalyse som viste en total gevinst på 176 MNOK inkl. avvikling av Kongsberg. Når 
Kongsberg videreføres er gevinsten på om lag 100 MNOK. Gevinster knyttet til DPS 
Drammen og nytt akuttbygg Blakstad/Asker DPS er i hovedsak knyttet til effekter av å få 
avviklet Lier sykehus. Det er lagt inn et forsiktig estimat(15 MNOK) knyttet til gevinster som 
følge av oppgradert bygningsmasse på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. 
Konseptfasen for nytt sykehus skal i løpet av 2015 oppdatere vurderinger knyttet til 
gevinstpotensialer ved nytt Vestre Viken sykehus i Drammen.  

 
 
 
 
 
 

Generelle forutsetninger

Investering Investeringer før 2027 Investeringer før 2022

Nytt sykehus Drammen eks. parkering 10 247                                10 247                                MNOK
Tomt inkl infrastruktur 900                                      900                                      MNOK
Ombygging og oppgradering BRK 1 500                                  675                                      MNOK
DPS Drammen og  Akuttbygg Blakstad/Asker DPS 1 525                                  878                                      MNOK
Sum 14 172 12 700 MNOK
Egenfinansiering: salg eiendom + overskudd 3 346                                  MNOK
Restbeløp 14 172                                9 354                                  MNOK

Gevinstrealisering

Overskudd 2021 360                                      MNOK
Driftsgevinst somatikk og sykehuspsykiatri 100                                      MNOK
DPS Drammen(10 MNOK) og DPS Asker(35 MNOK) 45                                        MNOK
Driftsgevinst BRK 15                                        MNOK
Sum driftsgevinst 520 MNOK

Rentesats 3 %
Avdragstid lån 25 År

Profil på gevinstkurve Flat MNOK

Levetid bygg 27 År

Inkludere renter i byggeperiode Ja

Låneandel (prosjekt/hypotetisk)
Nybygg, DPS og BRK

100 %

Låneandel justert for egenfinansiering (salg bygg+ overskudd)
Nybygg, DPS og BRK 74 %
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Analysene er følsomme og et bedret resultat i 2021 med 40 MNOK eller større gevinster 
tilsvarende vil gi bærekraft for dette investeringsmålbildet. En total driftsgevinst på 560 
MNOK gir bærekraft for dette investeringsnivået med oppgitte forutsetninger. 
 

 
 
Konseptfaserapporten for nytt sykehus skal legges frem i desember 2015. Det er behov for å 
øke gevinstene med 100 MNOK ut over det som er lagt til grunn i ØLP hvis prosjektet skal ha 

Den sorte kurven viser prosjektet 
akkumulerte bærekraft hensyntatt 
egenfinansiering. Prosjektets 
levetid er 27 år, som tilsvarer 
gjennomsnittlig avskrivningstid 
på det nye sykehusbygget. 
Prosjektet klarer å forsvare 
kapitalkostnadene i 25 året. 
Grafen viser at det vil påløpe 
betydelig kortsiktig gjeld i 
prosjektets første leveår. 
 
Den grønne kurven viser 
bærekraften når man tar med 
effekten av renter på 
mellomfinansieringen(KG).  
Investeringsmålbildet oppnår ikke 
bærekraft når dette forholdet 
hensyntas.  

Den sorte kurven viser 
prosjektets akkumulerte 
bærekraft hensyntatt 
egenfinansiering. Prosjektets 
levetid er 27 år, som tilsvarer 
gjennomsnittlig avskrivningstid på 
det nye sykehusbygget. 
Prosjektet klarer å forsvare 
kapitalkostnadene i det 25 året. 
Grafen viser at det vil påløpe 
betydelig kortsiktig gjeld i 
prosjektets første leveår. 
 
Den grønne kurven viser 
bærekraften når man tar med 
effekten av renter på 
mellomfinansieringen(KG).  
Investeringsmålbildet frem til 
2022 oppnår ikke bærekraft når 
dette forholdet hensyntas.  

Det er ikke bærekraft for det 
totale investeringsmålbildet på 
14,2 mrd med et nivå på 
driftsgevinstene på 520 MNOK. 
Nivået må minimum økes med 
100 MNOK for at dette skal være 
bærekraftig over levetiden til 
byggene. 
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bærekraft i samsvar med de føringer som er utarbeidet av Helse Sør-Øst.  Alternativt kan 
sparingen i forkant økes ved at resultatutviklingen i foretaket styrkes tilsvarende.  
Endelige oppdaterte arealplaner for sykehuset og tilhørende kostnader vil først bli klarlagt 
ifm fremleggelsen av konseptfaserapporten for nytt Vestre Viken sykehus i Drammen til 
styrebehandlingen i desember. Bærekraftanalysen vil da oppdateres med endrede 
byggekostnader og gevinster.  
 
 

Økonomiske forutsetninger 2016 – 2019  

De foreløpige rammene fra Helse Sør-Øst er tydelige på at det ikke vil bli tilført økte 
investeringsrammer til foretaket i planperioden. Et høyere investeringsnivå må da skapes 
gjennom egen sparing i form av overskudd i driften. Vestre Viken har de siste årene jobbet 
målrettet mot å skape overskudd og økt handlingsrom for investeringer. I tillegg har Vestre 
Viken et høyt gjeldsnivå (kassekreditt). Det er nødvendig å redusere foretakets 
gjeld/kassekreditt i perioden frem mot 2021 for å sikre bærekraft i forbindelse med 
realisering av nytt Vestre Viken sykehus, oppgradering og vedlikehold av Ringerike og 
Bærum sykehus og utbygging av DPS’ene. Overskudd i perioden er derfor fordelt mellom 
nedbetaling av gjeld og investeringer.   
 
Pensjonskostnader 
Det er stor usikkerhet og risiko rundt utvikling og finansiering av pensjonskostnader.  
Etablering av ny pensjonskasse og endrede forutsetninger angående levetid, rentenivå og 
uførhet har gitt store svingninger i pensjonskostnader de siste årene.  I ØLP er 
pensjonskostnader beregnet basert på aktuarberegning foretatt i mars 2015.  
Aktuarberegningen i mars 2015 gir en økning i pensjonskostnader på 341 MNOK i forhold til 
beregning lagt til grunn for budsjett 2015.  Endring i pensjonskostnader finansieres gjennom 
revidert nasjonalbudsjett, men inntektene fordeles regionene og helseforetakene gjennom 
de etablerte inntektsmodeller.  Fordeling gjennom inntektsmodellene gir ingen direkte 
kobling mot faktisk økning i pensjonskostnader for det enkelte helseforetak. For VVHF er 
økning i pensjonskostnader om lag 138 MNOK per år mer enn forventet finansiering over 
inntektsmodellen.  Etter avtale med HSØ gis VVHF 120 MNOK pr år i tilleggsfinansiering i 
planperioden.  VVHF forutsetter at beløpet videreføres i hele ØLP-perioden, også etter 2019.   
Etter tilleggskompensasjon, er det en årlig underfinansiering på om lag 20 MNOK.  I tillegg 
kommer anslått underfinansiering i 2015 til å beløpe seg til om lag 33 MNOK. 
Underfinansieringen reduserer resultatutvikling i hele ØLP-perioden. 
 
Kompensasjons for økning i pensjonskostnader på 120 MNOK er bekreftet i en e-post fra 
HSØ den 10.april 2015 der det fremgår følgende:   

”Midler til pensjon i planforutsetningene for økonomisk langtidsplan 2016-2019 er som tidligere år, 
fordelt ved bruk av inntektsmodellen. Dette er også måten Helse- og omsorgsdepartementet fordeler 
den nasjonale kompensasjonen på.  Det overordnede prinsippet er at midler fordeles samlet til drift og 
investeringer, og at den relative fordelingen mellom helseregionene og helseforetakene skal stille 
foretakene i stand til å tilby likeverdige helsetjenester til befolkningen. Midler til økte 
pensjonskostnader inngår derfor i denne totalen til fordeling.  
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Følgende kan legges til grunn i Vestre Vikens arbeid med økonomisk langtidsplan 2016-2019: 
- Forskjellen mellom beregnet økning i pensjonskostnader og tildeling via inntektsmodellen gir 

Vestre Viken en årlig resultatutfordring på 138 millioner kroner med de beregningene som 
foreligger nå. En del av beløpet kan dreie seg om konsekvenser av bytte av pensjonskasse. Som en 
planforutsetning kan Vestre Viken legge til grunn en inntektsstøtte fra Helse Sør-Øst RHF på 120 
millioner i hvert av årene i planperioden.  

  
- Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF skal samarbeide om ytterligere kartlegging av årsaker til 

endringene i pensjonskostnadene for Vestre Viken HF, herunder konsekvensene av bytte av 
pensjonskasse. Kartleggingen kan gi en innsikt i årsakssammenhenger og valg knyttet til 
pensjonsberegningene, som medfører endringer i beløpene ovenfor. Det tas derfor forbehold om 
at det inn mot budsjett 2016 og ved rullering av økonomisk langtidsplan for perioden 2017-2020, 
kan bli lagt til grunn andre forutsetninger. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet skulle endre 
fordelingsprinsipp og kompensere spesifikt den faktiske kostnadsøkningen i den enkelte 
helseregion, vil Helse Sør-Øst også vurdere å endre prinsipp ved intern fordeling. Eventuelle 
fremtidige endringer i prinsipper for regnskapsmessige håndtering av pensjonskostnader vil også 
kunne påvirke fordelingsprinsippene i foretaksgruppen.  

  
- Utviklingen i planforutsetninger vedrørende pensjon for Vestre Viken HF vil kunne medføre behov 

for resultatmessig tilpasning over tid. I perioden med tilpasning vil resultatene kunne bli lavere enn 
tidligere forutsatt inn mot byggingen av nytt sykehus i Drammen. Denne resultatutfordringen skal 
ikke påvirke finansieringsmulighetene vedrørende det nye sykehuset i Drammen. ” 

 
Resultatkravene som er lagt til grunn for planperioden 2016 - 2019 viderefører ambisjonene 
fra forrige års ØLP (2015-2018), dog korrigert for endret forhold, bl.a. underfinansiering av 
økning i pensjonskostnader. Foretaket må sikre positive driftsresultater for å skaffe 
nødvendig likviditet til investeringer og nedbetaling av gjeld i forkant av at nytt sykehus er 
planlagt tatt i bruk i 2022. Det er budsjettert med et resultat fra ordinær drift i prosent av 
driftsinntektene eksklusiv gevinst ved salg (resultatgrad) på 2,2 % for 2015. Resultatgraden i 
siste år i planperioden(2019) er på 3,9 %.  
 
Vurdering ved utgangen av 2016  
Foretaket styrer mot målet om en stabil og bærekraftig økonomi. Det vil kreve videre 
omstilling av virksomheten og en ytterligere økning i produktivitet ved alle sykehusene.  Det 
er planlagt en ytterligere vridning av aktivitet fra døgn til dag- og polikliniske behandlinger 
for hele planperioden. Økt produktivitet vil også bidra til å redusere ventetider.   
 
Nivået for løpende investeringer økes noe i 2016 i tråd med resultatutvikling innenfor de 
begrensninger som er gitt i regionen. Investeringsnivået for MTU er i 2016 budsjettert med 
60 MNOK. Det vil fortsatt være et etterslep på MTU, dette må tas over et lengre tidsforløp. 
Investeringsramme i 2016 for bygg er satt til 222 MNOK, hvorav 72 MNOK er ordinære 
vedlikeholdsinvesteringer. Resterende bevilgning bygg gjelder sluttføring av pågående 
oppgradering Drammen, investeringer i psykiatrien som følge av flytteprosesser og 
konseptfase Nytt Vestre Viken sykehus. 
 
Innføring av samhandlingsreformen med oppbygning av øyeblikkelig hjelp tilbud i 
kommunene, er forutsatt fullt ut implementert i 2016.  Kostnader knyttet til finansiering av 
øyeblikkelig hjelp tilbud i kommune er tatt ut av resultatet fra og med 2016.   
 
Det er tatt høyde for økte kostnader til kjøp av varer og tjenester hos Sykehuspartner med 
31,9 MNOK i 2016, og med om lag 34 MNOK fra Sykehus Apotekene. 
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VVHF har en kassekreditt på om lag 2,1 mrd ved utgangen til 2016. Renteutgifter på 
kassekreditten krever nærmere 20 MNOK pr år – midler som ellers kunne vært brukt til drift 
og/eller investeringer. Rentebelastning er mindre enn i tidligere år som følge av det meget 
lavt rentenivå. 
 
Vurdering ved utgangen av 2019 
Innen utgangen av 2019 vil en stabil bærekraftig økonomi være etablert, med et tilstrekkelig 
investeringsnivå ifølge dagens analyser. Som følge av samhandlingsreformen er inntekter fra 
utskrivningsklare pasienter stabilt, og det forutsettes at kommunene har overtatt en større 
andel av øyeblikkelig hjelp tilbudet. Behovet for sengeplasser og antall døgnbehandlinger 
opprettholdes, da det forventes at frigjort kapasitet brukes til å møte økt behov grunnet 
befolkningsvekst. Vridning fra døgn til dag/poliklinikk er lagt til grunn for hele planperioden. 
Bemanning i 2019 skal være ned på et nivå som er bærekraftig og riktig dimensjonert i 
forhold til aktivitetsnivået i foretaket. Dette betyr i hovedsak at det planlegges med samme 
bemanningsnivå som for inneværende år (2016). 
 
Resultatene som er lagt til grunn for planperioden frem til 2019 krever en bedring i 
arbeidsproduktiviteten på om lag 1,5 prosent per år i hele perioden. Foretakets beregninger 
viser at dette vil gi foretaket en relativ produktivitet på 25,4 DRG-poeng pr årsverk mot 
dagens 24,0. Dette betyr at Vestre Viken innenfor somatisk virksomhet vil ha høyere 
produktivitet enn de øvrige HF i regionen. 
 
Kassekreditten er frem til 2019 planlagt nedbetalt med om lag 250 MNOK.  I perioden frem 
mot 2022 bidrar økte overskudd og et planlagt lavere investeringsnivå i de siste årene forut 
for at man tar i bruk nytt sykehus, til å redusere kassekreditt med om lag 0,7 mrd ved 
utgangen av 2021. 
 
Tiltaksområder for planperioden for oppnåelse av resultatutvikling 
Hovedtiltaket i planperioden vil være å øke produktivitet. Dette oppnås ved å begrense 
bemanningsvekst samtidig som aktiviteten forventes å øke med 1,5 % per år som følge av 
befolkningsvekst.  
 
Det andre hovedfokuset i planperioden vil være å ta ut driftsgevinster knyttet til regionalt 
investeringsprogram for IKT. Kostnadene til Sykehuspartner vil vokse med over 94 MNOK i 
perioden 2016 – 2019.   
 
Økte avskrivningskostnader og driftskostnader hos Sykehuspartner fra digitale 
fornyingsprosjekter vil øke tjenesteprisen betydelig til Vestre Viken HF i planperioden. Krav 
om driftsgevinster knyttet til digital fornying vil bli stilt gjennom årlige budsjettprosesser.  
Det henvises til eget avsnitt angående langtidsplan IKT og områdevise IKT-planer for en 
videre redegjørelse av utvikling på området. 
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Utnytte kapasitet 
Det vil i planperioden være et fokus på å utnytte kapasitet på tvers av sykehusene, samt å 
øke produktivitet/effektivitet innenfor hvert sykehus.  Det er satt i gang arbeid for å øke 
effektivitet knyttet til poliklinisk aktivitet og utnyttelse av operasjonsstuene. 
  
Høyt forbruk private  
Vestre Viken HF er i 2015 trukket 0,7 mrd kroner i inntektsmodellen på grunn av 
befolkningens forbruk hos private tilbydere av helsetjenester som Helse Sør Øst har inngått 
avtale med. VVHF har det høyeste for forbruk av private innen somatiske fag i Helse Sør-Øst 
og følgelig også det høyeste utrekket gjennom inntektsmodellen på om lag 0,4 mrd. I tillegg 
til uttrekk for private betales det for forbruk av laboratorie- og radiologitjenester ved OUS 77 
MNOK. 
 
Det må arbeides for å redusere forbruket der befolkningens bruk er høyere enn beregnet 
behov.   
 
 
Vesentlige endringer i resultatposter 2016 – 2019  
 

 
 
Inntekter: 
• Basisrammen: Total basisfinansiering i planperioden gir en økning på ca 56 MNOK totalt i 

forhold til 2015.  I 2016 er basisrammen økt med totalt 250 MNOK i forhold til 2015. 
Økning er knyttet til endret pensjonskostnader, sluttfinansiering av 
samhandlingsreformen, og reversering av engangs stønad i forbindelse med innføring av 
ny finansieringsmodell for Sunnaas i 2015. Innføring av inntektsmodell for prehospitale 
tjenester innfases over 2 år (2015-2016) og medfører også redusert basisfinansiering for 
Vestre Viken i 2016. For de siste tre år av planperioden, 2017 – 2019, er det fremskrevet 
en samlet realvekst på om lag 114 MNOK. I perioden etter 2019 er det forutsatt en vekst 
i basisramme på om lag 30-31 MNOK pr år som følge av demografisk utvikling i 
opptaksområdet og den realvekst som er lagt til grunn fra HSØ.  
 

2015 2016 2017 2018 2019
Endring 

2015-2019
Basisramme 5 286 5 536 5 573 5 612 5 650 56 1,0 %

Aktivitetsbasert inntekter 2 509 2 562 2 622 2 681 2 737 228 9,1 %

Øvrige inntekter 485 530 465 465 465 -20 -4,1 %

SUM inntekter 8 279 8 627 8 661 8 758 8 852 265 3,1 %

Varekost 918 933 948 963 978 60 6,6 %

Kjøp av tjenester 577 546 548 550 552 -25 -4,4 %
Lønn & innleie 5 485 5 831 5 836 5 846 5 856 30 0,5 %
Avskrivninger 224 219 214 209 217 -7 -3,0 %
Andre driftskostnader 858 873 907 936 968 109 12,8 %
Finans 17 10 9 6 1 -16 -93,0 %

SUM kostnader 8 079 8 412 8 461 8 508 8 572 151 1,8 %

Resultat 200 215 200 250 280 113 67,8 %

Herav gevinst ved salg 20 65 0 0 0 -20 
Resultat fra ordinær drift 180 150 200 250 280 100 MNOK

% resultat fra ordinær drift 2,2 % 1,8 % 2,3 % 2,9 % 3,2 % 1,0 % økning
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• ISF-inntekter for ”sørge-for” aktivitet øker med 7,7 % i planperioden i forhold til budsjett 
for 2015.  Antall dagpasienter øker med ca 17,5 %, og antall polikliniske konsultasjoner 
øker med ca 26,8 % i forhold til 2015 budsjett. Antall liggedøgn er stabilt og viser ingen 
vekst.  Lavere vekst på DRG-poeng i forhold til antall behandlede pasienter er resultatet 
av videre vridning fra døgn til dag.  Økning i totale ISF-inntekter inkluderer en mindre 
økning på gjestepasient inntekter i perioden i forhold til dagens nivå. 

 
• Inntekter knyttet til poliklinikk forutsettes økt som følge av aktivitetsøkning i perioden. 
 
• Raskere Tilbake forutsettes å fortsette på dagens nivå. 
 
• Inntekter i-fm utskrivningsklare pasienter er på et stabilt nivå i hele perioden. Etter en 

merkbar reduksjon det første år etter innføring, har nivået på utskrivningsklare pasienter 
vært relativt stabilt med de fleste opphold på kun et døgn.   

 
• Det er budsjettert med gevinst fra salg av anleggsmidler i plan perioden på til sammen 65 

MNOK knyttet til salg av Helgerud boligstiftelse.  
 
Kostnader:  
• Det er lagt inn en mindre reduksjon på kjøp av helsetjenester i perioden på ca 0,5 % 

knyttet til ambisjonen om å øke egendekning og tar tilbake flere av egne pasienter fra 
OUS.  Samhandlingsreformen er finansielt fortsatt ferdigstilt i 2016 ved at basisrammen 
er overført til kommunens rammefinansiering og tilsvarende bortfall av kostnader for 
foretaket. 

• Pensjonskostnader er beregnet som fast prosent av lønn, basert på ny aktuarberegning i 
mars 2015.  Det henvises til eget avsnitt om pensjonsendringer ovenfor.    

• Varekostnader øker i tråd med aktivitetsvekst, og tar høyde for kostnadsutvikling fra 
Sykehusapotekene.  

• Andre driftskostnader øker hovedsakelig som resultat av økte IKT-kostnader fra 
Sykehuspartner.  

• Lønn og årsverk holdes rimelig konstant i perioden, med vekst på kun 5-10 MNOK pr år. 
Det er krav til produktivitetsøkning på 1,5 % pr år, og totale lønnskostnader og 
årsverksutvikling er avstemt i tråd med dette kravet.  Økt overskudd skapes gjennom økt 
produktivitet og reduserte finanskostnader som følge av nedbetaling av gjeld. 

• Finanskostnader reduseres gjennom hele perioden som følge av planlagte nedbetaling av 
gjeld.   

 
”Den gylne regel” 
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og TSB enn innen 
somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og 
kostnader.  
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Målt mot budsjett 2015 er det større vekst innen psykisk helse og rus enn i somatikk i forhold til 
aktivitet og årsverksutvikling.  Det gir noe lavere produktivitetsutvikling i psykisk hels og rus enn i 
somatikk, og større relativ vekst i totale kostnader. 
 
 
Resultatkrav og disponering av likviditet i planperioden 2015 – 2018  
 

 
 
Som skissert i tabellen over gir foreslått resultatkrav 1709 MNOK i tilgjengelig midler til 
løpende investering (MTU, vedlikehold, behandlingshjelpemidler med mer), og reduksjon av 
gjeld.   
 
Bruk av midler fra overskudd er forskjøvet i forhold til resultatet.  Midler som er resultatet av 
driftsoverskudd kan først brukes når det er overveiende sannsynlig at resultatkravet oppnås.  
Det er lagt til grunn i økonomisk langtidsplan at investeringsmidler som kommer fra 
overskudd brukes først i etterfølgende år.  
 
 

Behov for investeringer i planperioden  
Kartleggingen gjennomført i forbindelse med ØLP 2015-2035 viser at det er innmeldt behov 
for investeringer i størrelsesorden ca 6 mrd kroner for hele perioden (eks. nytt sykehus). I 
planperioden 2016 til 2019 er det et innmeldt behov for investeringer om lag 2,5 mrd 
kroner.  
 
Det er forutsatt at det genereres overskudd fra driften som kan benyttes til investeringer. 
Gjennom planperioden er det lagt opp til at det investeres for 1,45 mrd. Dette inkluderer 
ordinære investeringer på 744 MNOK, oppgradering av BS, RS og KS med 387 MNOK og 
endringer i psykiatrien inkludert nytt akuttbygg Blakstad med 320 MNOK.  
 

2015 B 2019 % endring
Aktivitet somatikk (DRG-poeng) 96 663 103 000 6,6 %
Aktivitet PHR (polikl. kon.) 220 776 238 977 8,2 %
Årsverk somatikk 4 032 4 048 0,4 %
Årsverk PHR 1 844 1 888 2,4 %
Produktivit somatikk (DRG/årsverk) 24,0 25,4 6,1 %
Produktivitet PHR (konsultasjon/årsverk) 119,7 126,6 5,7 %
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Investeringene for planperioden er foreslått som følger: 

 
MTU:  
En viktig forutsetning for riktig og effektiv medisinsk utredning og god pasientbehandling er 
medisinsk teknisk utstyr med høy kvalitet, tidsmessig teknologi og tilstrekkelig kapasitet.  
 
Deler av det medisinsk tekniske utstyret i Vestre Viken HF er av en slik alder og standard at 
det kan gå ut over kvalitet, kapasitet og effektivitet i pasientbehandlingen. Økende alder på 
utstyret fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold. Dette skjer 
samtidig med at kortere liggetid og mer utstrakt bruk av dagbehandling og poliklinisk 
behandling setter økte krav til oppetid og stabil drift. 
 
I Vestre Viken HF er det registrert ca 8300 utstyrsenheter til en verdi av MNOK 850. Ca 70 % 
av verdien relaterer seg til MTU med en anskaffelseskostnad på over 100.000 per enhet. 
Dette representerer samtidig en mindre del av utstyrsvolumet. De resterende 30 % relaterer 
seg til ”mengde utstyr” som for eksempel narkoseapparater, respiratorer, øretermometere, 
infusjonspumper, utstyr til kikkhullkirurgi etc. 
 
Målet er å nærme seg COCIR standard (The European Coordination Committee of the 
Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) i løpet av 4 års perioden og redusere 
snittalderen på utstyrsparken fra 9,6 år til ca. 7 år. En snittalder på opp mot 10 år tilsvarer en 
MTU utstyrspark som er tett opp mot økonomisk avskrevet og teknisk / teknologisk utdatert. 
 
For å oppnå en gjennomsnittsalder på 7 år som er en akseptabel snittalder må det investeres 
i 4-års periode som vist under. 

 

Investeringsrammer 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Bygg inkl. Drammen 150 20 20 20 20 20 
Blakstad/ Asker DPS 60 170 90 0 0 0 
MTU 60 60 60 60 60 60 
Annet inkl. buffer 47 47 47 47 47 47 
Investeringer egen likviditet      317       297       217      127       127       127  
      

 
      

BRK/70 % HOD lån         12          75       150      150       150       150  
      

 
      

EK innskudd pensjon         26          26          26         26          26          26  
Sum      355       398       393      303       303       303  
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(Blå søyle) MTU utstyrsverdi i Vestre Viken 
(Rød søyle) MTU etterslep
(Grønn søyle) Nødvendig investering  for  aldersreduksjon til 7 år 
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Alder og levetid på medisinskteknisk utstyr 
I beskrivelsen av dagens situasjon er begrepet økonomisk levetid brukt slik det daværende 
Sosial- og helsedepartementet definerte dette i 2001 (SHD-grupper):  
 

Kategori Normallevetid i år 
fra – til 

Gjennomsnittlig 
levetid (år) 

Analyse- og 
laboratorieutstyr 

7-11 9 

Overvåkningsanlegg 7-10 8 
Radiologisk utstyr 8-12 10 
Scopiutstyr (fleksibelt) 3-5 4 
Stråleterapiutstyr 10-15 12 
Ultralyd (billeddannede) 6-9 7 
Annet MTU 5-20 11 
MTU-park 3 – 20 10 

 
Den økonomiske levetiden er en annen enn den vi ser når klinikkene melder sine 
utstyrsbehov. Faktisk levetid for medisinsk teknisk utstyr er avhengig av når utstyret blir 
teknisk eller teknologisk / medisinsk utdatert. Utstyr er teknisk utdatert når det ikke lengre 
finnes deler å få kjøpt. Medisinsk utdatert vil si at det er kommet nytt utstyr på markedet 
som er vesentlig bedre enn det eksisterende eller at det gamle utstyret ikke lenger gir faglig 
tilfredsstillende kvalitet. 
 
Økonomisk levetid 
 
Aldersfordeling på utstyret  
Ca. en tredjedel av utstyrsenhetene er eldre enn planlagt økonomisk levetid. Denne delen av 
utstyret har en samlet anskaffelseskostnad på ca 290 MNOK. Den europeiske standarden 
COCIR anbefaler at 60 % av MTU-parken ikke skal overskride fem år, deretter skal maksimum 
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30 % være mellom 5 og 10 år og ikke mer enn 10 % skal overskride 10 år. I Vestre Viken HF er 
alderssammensetningen blant sykehusenes MTU parker som følger. 
 

 

Aldersfordeling MTU park COCIR (internasjonal standard) vs VVHF
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Investeringsbehov MTU i planperioden 
Vestre Viken HF har en investeringskrevende struktur der opprettholdelse av nødvendig 
beredskap alene forutsetter betydelige årlige investeringer. Per 31.12.2014 er det et udekket 
investeringsetterslep på ca. MNOK 370.  Det å opprettholde den gjennomsnittlige 
utstyrsalder på dagens nivå, som er vesentlig høyere enn anbefalte normer, innebærer et 
årlig investeringsbehov på ca. 100 MNOK i fireårsperioden 2015-2018. For å bringe 
utstyrsparkens alder ned til et akseptabelt aldersnivå og gi rom for moderne teknologi, må 
beløpet økes og holdes på et høyere nivå over tid. 
 
For å bringe utstyrets alder ned på et nivå slik COCIR anbefaler kreves det investeringer på 
anslagsvis 130 – 150 MNOK pr år i en fireårsperiode. Dette vil gi rom for nødvendige 
utskiftninger av MR, CT, nukleær og røntgen apparatur. Disse utskiftninger vil være påkrevet 
i perioden grunnet utstyrets nåværende alder.  
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Investeringsetterslep Vestreviken (MNOK)
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Vestre Viken HF har i 2015 og 2016 en ramme for MTU investeringer på hhv 57 og 60 MNOK 
per år. Det er for hele planperioden 2016 – 2019 planlagt med et investeringsnivå på 240 
MNOK. Det er vanskelig å finne rom til ytterligere investeringer knyttet til MTU all den tid vi 
har store byggeprosjekter som må gjennomføres. 
 
Behandlingshjelpemidler 
I Vestre Viken HF BHM (Behandlingshjelpemidler) er det registrert ca.17.000 aktive 
utstyrsenheter til en akkumulert anskaffelseskostnad på ca MNOK 143.  
 
BHM Vestre Viken har doblet antall pasienter og ansatte de siste fire årene. Hovedårsaken til 
dette er OUS-prosessen og overføringen av befolkningen i Asker og Bærum fra og med 2011. 
BHM fikk i tillegg tilført ytterligere to kommuner fra 2012, Sande og Svelvik i Vestfold. Det 
antas at opptaksområdet til Vestre Viken ikke skal ekspandere ytterligere i årene fremover, 
og det tas derfor ikke med ytterligere geografisk vekst i planen. 
 
Driften ved BHM må sees i sammenheng med sykdomsutviklingen i befolkningen generelt. 
Fra 2000 til 2050 vil andelen eldre over 60 år i befolkningen mer enn fordobles fra 10 
prosent til 21 prosent, mens den tilsvarende økningen fra 1950 til 2000 var fra 8 prosent til 
10 prosent. Ulike utviklingsmodeller spriker noe i sine antagelser om hvordan fremtiden vil 
bli, men de er samtidig enige om at andelen helsetjenestemottagere blir sterkt økende i 
årene fremover, som følge av ”eldrebølgen”. 
 
Det som i nær fremtid kan spille inn på driften av BHM er samhandlingsreformen.  
HOD har lagt føringer om at vi skal betale for utstyr og forbruksmateriell til pasienter som 
bor i kommunale institusjoner, på lik linje med hjemmeboende pasienter. Dette vil bety en 
økning i utgifter i planperioden.  
 
Vi har tidligere lagt til grunn at det er behov for en årlig vekst på 10 % av pasienter og 
utstyrsenheter ved BHM, men dette må nok økes noe i årene 2016- 2019 hvis andelen 
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helsetjenestemottagere øker så dramatisk som ventet.  I langtidsplanen er det for perioden 
lagt inn behandlingshjelpemidler i størrelsesorden 15 MNOK pr år i planperioden. 
 
Bygningsmassen i Vestre Viken 
I vedlikeholdsplan som ble utarbeidet i 2012 var nullalternativet angitt å koste 207,5 MNOK 
pr år i 10 år. Tallet som nå meldes inn er 254 MNOK. Økningen skyldes at tiltaksbehovet ikke 
ble dekket i 2013 og 2014. 
 
DPS plan Vestre Viken 
I utviklingsplanen for VVHF er det forutsatt at DPS`ene i framtiden skal ivareta en større del 
av akuttfunksjonene for psykisk helse og rus. Det er lagt til grunn et investeringsbehov for 
Drammen DPS med 0,5 MRD.  
 
Drammen DPS ble besluttet lokalisert sammen med det nye sykehuset i Vestre Viken og skal 
etter planen være ferdig til innflytting 2021. I påvente av nytt bygg på Drammen DPS må det 
jobbes med midlertidig løsning på Thorsberg for alle inneliggende pasienter ved Drammen 
DPS. Arbeidet med dette er under planlegging. 
 
Flytting fra Lier Sykehus til Blakstad Sykehus 
Tidsperspektivet for tømming av Lier Sykehus er 2014-2017. Dette tidsperspektivet er 
avhengig av at det etableres en ny døgnenhet for akuttpsykiatriske pasienter på Blakstad 
Sykehus medio 2016, denne bygningen overtas av Asker DPS når NVVS er ferdig. 
 
Akuttbygget er planlagt inn i ØLP med totalt 320 MNOK som skal finansieres med egne 
midler samt opptrappingsmidler psykiatri.  
 
I perioden 2014-2017 samlokaliseres sikkerhetspsykiatrien, alderspsykiatrien, PPU og 
psykose. 
 
Grunnutstyr 
Behov for oppgradering av senger, rullestoler, inventar til kjøkken og rustfritt utstyr ble i 
2013 vurdert til 35 MNOK over en fireårsperiode. I 2014 ble det bevilget 5 MNOK til dette 
behovet og etterslepet øker deretter. For perioden 2016-2019 er denne posten økt til 10 
MNOK pr år. 
 
Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg 
Det er i sak 54/2014, Investeringer i sykehusbygg for Bærum, Ringerike, Kongsberg samt 
distriktspsykiatriske sentre, redegjort for behovet for investeringer i sykehusene. Det er 
betydelig etterslep på vedlikehold og oppgradering, og det er behov for å tilpasse byggene til 
moderne sykehusdrift. Investeringsrammene for prosjektet er foreløpig satt til 1,5 MRD. 
Investeringsrammen er innarbeidet i økonomisk langtidsplan, og vil bli ytterligere 
kvalitetssikret i prosjektarbeidet. Mandatet for idéfasen følger veilederen for 
”Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter” med de nødvendige tilpasningene som følger av 
at dette prosjektet handler om oppgradering av bygg og ikke nybygg. Idefaserapporten for 
prosjektene ferdigstilles høsten 2015. Det er lagt inn 12 MNOK i ramme for å gjennomføre 
konseptfasen i 2016. Det er i perioden 2017 – 2021 inntatt 675 MNOK til dette formålet. 
Prosjektene skal være ferdigstilt innen utgangen av 2026. 
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Drammen sykehus:  
I forbindelse med ØLP 2013-2027 ble det spilt inn behov for en oppgradering av Drammen 
Sykehus med til sammen 400 MNOK. Det ble utarbeidet egen søknad til HSØ hvor behovene 
ble skissert og forespørsel om konkrete midler for 2013. HSØ bevilget i 2013 og 2014 
henholdsvis 87 og 100 MNOK til dette formålet. Det er også benyttet egne midler til 
oppgraderingen og totalt sett er det ved utgangen av 2014 benyttet 220 MNOK til dette. 
 
Byggene ved Drammen sykehus er i dårlig teknisk stand og har dårlig infrastruktur for dagens 
moderne sykehusdrift. Ett nytt sykehusbygg har vært signalisert og ønsket gjennom mange 
år, og det er derfor bare gjort det aller mest nødvendige av investeringer og oppgraderinger.  
 
Det er satt av 70 MNOK til oppgradering av Drammen Sykehus i 2015. I ØLP for planperioden  
er det ikke konkretisert investeringsnivå for dette formålet. Dette vil klargjøres ifm 
budsjettprosessen for 2016. 
 
AMK/Ambulanser 
Ambulansetjenesten i Vestre Viken har i dag en samlet bilpark på 35 ambulanser, hvorav 8 
av disse fungerer som reservebiler ved driftsstans, skader eller annet vedlikehold av den 
operative flåten som inngår i ordinær daglig drift. Med dagens antall kjørte kilometer per 
ambulanse erfares det at ambulanser som kjører over fabrikkgaranti medfører hyppige 
driftsstans og store utgifter til vedlikehold sett opp mot ambulanser som er innenfor 
servicegaranti. 
 
Behovet for å ha en flåteplan som ivaretar økonomi og driftssikkerhet er skissert i en egen 
flåteplan. Basert på en estimert kilometer utvikling per ambulanse med vekst på antall kjørte 
kilometer med 4 % hvert år er det behov for utskiftning av i snitt 6 ambulanser per år i 
perioden 2016 til 2021, forutsatt at utskiftningsplanen følges hvert år. Ambulanser 
forutsettes i ØLP finansiert via finansiell leasing. 
 
IKT 
Investeringer i IKT foregår i all hovedsak gjennom Sykehuspartner. Mange av prosjektene 
finansieres regionalt og det er da ikke behov for finansiering av disse prosjektene direkte fra 
våre investeringsrammer. Det er allikevel behov for noen investeringsmidler til lokale 
prosjekter. Investeringsmidler lokalt må finansieres over den lokale investeringsrammen, 
sånn at det for alle årene er reservert 10 MNOK årlig til slike prosjekter, totalt 40 MNOK i 
planperioden. 
 
Oppsummering investeringer 
Et investeringsnivå på 1,45 mrd i planperioden øker verdien på realkapitalen i planperioden 
med 500 MNOK i forhold til dagens nivå.  Dette bryter trenden fra de siste årene ved at 
netto investeringer er høyere enn kapitalslitet.  
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Aktivitetsforutsetninger Somatikk 2015 – 2018  

 
 
Utviklingen de senere årene viser svakere vekst i døgnbehandling, og en betydelig økning i 
antallet polikliniske konsultasjoner og dagkirurgi. Dette er i samsvar med sentrale føringer og 
mål. 
 
For perioden 2016 – 2019 legges det opp til en årlig vekst i antall DRG-poeng knyttet til 
”sørge for”- ansvaret på ca 1,5 % i hvert av årene.  Veksten er hovedsakelig innenfor dag- og 
polikliniske behandlinger.   
 
Som nevnt i kapitel 2, er det en større vekst i antall behandlede pasienter enn hva som måles 
i DRG-poeng. Årsaken til dette er en dreining i behandlingsaktiviteten fra døgn- til dag- og 
poliklinisk behandling.  Antall pasienter behandles vil vokse med om lag 22 % i perioden frem 
til og med 2019. 
 

 
 
Det foreventes også økt antall DRG-poeng i forbindelse med dyre biologsk legemidler og 
kreftmedisiner i perioden. Kostnadene for medikamentene forventes å øke i samme grad, i 
tråd med utvikling de siste årene.  Det er ikke tatt høyde for nye medikamenter innenfor 
gruppen.  Veksten er basert på apotekets prognoser for dagens medisiner.  
 

Budsjett Vekst %
2015 2016 2017 2018 2019 2015-2019 vekst

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling  64 727  62 867  62 892  62 972  63 238 - 1 489 -2,3 %
Antall oppholdsdager   29 754  31 242  32 648  33 953  34 972  5 218 17,5 %
Antall inntektsgivende poilikliniske konsultasjoner  330 447  353 578  376 561  399 155  419 112  88 665 26,8 %
Sum antall pasienter "sørge for" ansvar 426 943 449 703 474 117 498 098 519 342 92 399 21,6 %
Økning 22 760 24 415 23 981 21 244
% økning 5,3 % 5,4 % 5,1 % 4,3 %

Antall DRG-poeng "sørge for" 
Døgn behandling 73 364 73 721 73 755 73 853 74 166   802 1,1 %
Dag behandling 6 485 7 131 7 452 7 750 7 982  1 497 23,1 %

Polikliniske behandling 16 586 17 031 18 138 19 225 20 186  3 601 21,7 %
SUM DRG-poeng "sørge for" ansvar 96 435 97 884 99 345 100 828 102 334 5 900 6,1 %
Økning 1 449 1 461 1 483 1 506
% økning 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Budsjett
2015 2016 2017 2018 2019

DRG-refusjon biologisk legemidler og kreftmedisiner 5 189 5 653 6 152 6 534 6 870
% økning 8,9 % 8,8 % 6,2 % 5,2 %
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Aktivitetsforutsetninger Psykisk helsevern og rusområdet 2014 – 2018  

 
 
Utviklingen de senere årene viser en økning i aktivitet, og spesielt en betydelig økning i 
antallet polikliniske konsultasjoner og en vridning fra døgn- til poliklinisk behandling. Dette 
er i samsvar med sentrale føringer og mål. 
 
Klinikk for psykisk helse og rus har utarbeidet strategiplan 2013-2016 for å sikre økt 
akuttberedskap på DPS-nivå og overføring av oppgaver og ressurser fra sykehusavdelinger til 
DPS. Det er igangsatt arbeid med utredning og planlegging av nytt Drammen DPS. Det 
arbeides også med fusjonering av klinikkens to sykehusavdelinger, henholdsvis Lier og 
Blakstad sykehus. 
 

Likviditetsutvikling  

 
 
Likviditetsutvikling ØLP 2016 – 2019 viser en positiv trend som følge av bevist nedbetaling av 
gjeld i perioden frem mot innflytting i nytt sykehus i 2022.   Etter innflytting, vil det være en 
periode med svakere likviditetsutvikling, inntil bærekraft med nytt sykehus er realisert.  
 
Likviditetsregimet som er etablert i foretaksgruppen forutsetter at man med stor grad av 
sikkerhet kan dokumentere overskudd på driften før dette kan benyttes til finansiering av 
investeringer. Vestre Viken HF vil derfor måtte videreføre dagens system med tildeling av 
likviditet fra overskudd i etterfølgende år.  
 
Det er lagt inn salg av anleggsmidler i ØLP i tråd med instruks fra HSØ. Avhending av 
anleggsmidler forbedrer likviditet. 
 

Budsjett
2015

Prognose
2015 2016 2017 2018 2019

Vekst
plan-

period % vekst

Psykisk helsevern for voksne  (VOP)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 3 150         3 250         3 150       3 119       3 088       3 088       -162            -5,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 82 000        84 000        82 000     82 000     82 000     82 000     -2 000         -2,4 %

Antall polikliniske konsultasjoner (VOP + privat) 116 376      118 136      118 704    121 078    123 500    125 970    7 834          6,6 %

Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 120            120            120          119          118          118          -2                 -1,7 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 3 400         3 400         3 400       3 400       3 400       3 400       -              0,0 %

Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 78 520        84 000        80 090     81 692     83 326     84 993     993              1,2 %

Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB)
Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 515            500            515          510          505          505          5                  1,0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 17 152        17 300        17 152     17 152     17 152     17 152     -148            -0,9 %
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 25 880        23 700        26 398     26 926     27 465     28 014     4 314          18,2 %
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Driftskreditt som påløper som følge av underskudd og skal tilbakebetales, jf likviditetsregime 
som er etablert i konsernet. Det er lagt til grunn at nedbetaling av driftskreditt vil bli etablert 
når den økonomiske situasjonen i Vestre Viken HF er stabilisert.  
 
ØLP 2016 – 2019 gir positiv likviditet i hele planperioden på til sammen 247 MNOK.  Det 
styrker totallikviditet i HSØ at VVHF betaler ned kassekreditten i plan perioden.  Det er i 
bærekraftsanalysen forutsatt at ubenyttet likviditetsoverskudd inngår som en del av egen 
finansiering av nytt sykehus i Drammen.  
 
Likviditeten er redusert sammenlignet med forrige års rullinger av ØLP.  Det er flere årsaker 
til dette: 

• Endret resultatutvikling i plan perioden som følge av redusert basisfinansiering 
• Økte investeringsnivå knyttet til oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus, og nytt akuttbygg Asker DPS (tidligere tatt med som en del av NVVS i 2022). 
  

Samhandlingsreformen  

Samhandlingsreformen innebærer at en større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes 
av kommunene, i tillegg til en vridning fra kurativ til forebyggende behandling. De finansielle 
virkemidlene som allerede er introdusert har ført til at utskrivningsklare pasienter i sykehus 
er redusert og at kommunene er på god vei til å ha etablert kommunale akutte døgnplasser 
(KAD) før lovpålagt frist 2016. 
 
1. april 2015 er i alt 40,3 kommunale akutte døgnplasser i drift i Vestre Vikens 
opptaksområde. Dette omfatter alle kommunene som sokner til Ringerike og Drammen 
sykehus, i tillegg til Øvre Eiker (Kongsberg). Asker kommune har valgt en trinnvis åpning av 
sine senger, de siste to (av syv) åpnes i september. Bærum kommune planlegger en gradvis 
åpning av senger i løpet av høsten 2015. Kongsberg og Nore og Uvdal har søkt midler fra 
Helsedirektoratet til plasser i 2015. 
 

Kommunale Akutte Døgnplasser (KAD) 

Lokalsykehus/HSS Kommuner Tilbud  
Hallingdal Flå, Ål, Gol, 

Hemsedal, Nes, 
Hol 

3 KAD etablert på HSS fra 01 09 12.  
 
 

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

8,8 senger 
3 av dem fra 01 09 13 (lokalisert på Ringerike 
sykehus). 
5,8 senger desentralisert i kommunene fra 01 10 13. 
Fra 1.6.15 blir det en endring for kommunene i 
Ringeriksregionen. Avtalen med 3 senger i 
mottagelsen på Ringerike sykehus opphører. 
2 av dem (lokalisert til Legevakt på Ringerike 
sykehus). 
6,8 senger desentralisert i ute i kommunene. 
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Drammen Drammen 
 

8 senger på Drammen helsehus.  

Lier, Sande, 
Svelvik,  
Drammen og NE 
 
Nedre Eiker 

Lier, Sande, Svelvik 7,5 plasser på Drammen 
interkommunale legevakt. 
 
 
2 senger på Bråta Bo- og behandlingssenter  
 

 Røyken og 
Hurum 

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

Bærum Asker 5 senger på til Søndre Borgen sykehjem. Planlagt 
utvidelse til 7 senger fra september. 

 Bærum Fått tilsagn om fra H-dir om 15 senger på Dønski bo 
– og behandlingssenter. Planlagt gradvis høsten 
2015 

Kongsberg Øvre Eiker 
 

Øvre Eiker har etablert 2 ØHJ senger i desember 
2012. 

Øvrige 
kommuner 
(Kongsberg, 
Flesberg, Rollag, 
Nore og Uvdal) 

Kongsberg og Nore Uvdal har søkt om tilskudd for 
2015. Det planlegges 4 senger for Kongsberg driftet 
av sykehuset, mens Nore og Uvdal planlegger en 
seng på sykehjem 

 
Det er viktig for både Vestre Viken og kommunene at plassene brukes som forutsatt, både 
med hensyn til belegg og alternativ til sykehus. Kommunene rapporterer til 
Helsedirektoratet, i tillegg til at det er etablert rapporteringsrutiner mellom den enkelte 
kommune og samarbeidende sykehus. Dagens rapporteringsrutiner er ikke tilfredsstillende 
verken for måling av belegg eller bruk av plasser. Erfaringene så langt i Vestre Viken 
stemmer over ens med de nasjonale, belegget er lavt til å begynne med noe økning over tid. 
Det er etablert et klinisk samarbeidsutvalg for Vestre Viken og kommunene for å følge opp 
dette. 
 
Samhandlingsreformen innebærer også at vi ser på ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
polikliniske kontroller i sykehus og fastlegene. Alle klinikker skal gå igjennom hvilke 
kontroller som kan gjøres i sykehus og hvilke som kan gjøres hos allmennlege. Dette skal 
frigjøre kapasitet i sykehuset og bidra til riktigere bruk av ressursene. 
 
Færre utskrivningsklare pasienter, kombinert med en dreining fra døgnbehandling til dag- og 
poliklinisk behandling betyr et redusert behov for døgnsenger på sykehusene.  
 
I nasjonal Helse og omsorgsplan legges det til grunn at 10 % av innleggelsene i 
spesialisthelsetjenesten skal kunne tas hånd om av kommunene. Dette vil i utgangspunkt 
innebærer en tilsvarende reduksjon i sengetallet ved sykehusene.  Reduksjonen i 



 

39 
 

pasientdøgn som følge av etablering av kommunale akutte døgnplasser forventes 
kompensert med økt befolkning i perioden, og arbeid med å redusere ventelister.  Det 
medregnes derfor noe vekst i døgnpasienter i ØLP perioden, dog på et betydelig lavere nivå 
enn aktivitetsvekst forøvrige.  Hovedtrekk i ØLP viser en videre vridning fra døgn til dag. 
 
Utskrivningsklare pasienter  
Antall utskrivningsklare pasienter i sykehus ble betydelig redusert i perioden 2012 til 2013 
ved innføring av samhandlingsreformen. Utvikling har imidlertid flatet ut, og antall 
utskrivningsklare pasienter pr måned i 2014 og hittil i 2015 er omtrent på samme nivå som i 
2013.  De fleste oppholdene knytter seg til ett døgn. Trenden forventes å fortsette, med 
noen variasjoner knyttet til sesong og lokale forhold.  
 
Alle kommunene i Vestre Vikens opptaksområde har styrket både hjemmebaserte tjenester 
og heldøgnsomsorg for å styrke behandlingstilbudet før, i stedet for, og etter 
sykehusoppholdet. Det er grunn til å regne med at det vil påvirke aktiviteten på sykehuset og 
stille krav til omlegging slik samhandlingsreformen forutsetter. Den største usikkerheten er 
knyttet til effekten av forebyggende tiltak som vil få større oppmerksomhet fra kommunene 
når det lovpålagte øyeblikkelig hjelp tilbudet er på plass. 
 
 

Langtidsplan IKT og områdvise IKT-planer  

Vestre Viken har gjennomført en stor konsolidering av applikasjoner og tjenester siden 
starten i 2009. Dette arbeidet fortsetter i planperioden i tråd med regional langtidsplan IKT. 
Områdeplanen i Vestre Viken skal sørge for å koordinere dette arbeidet samt å synliggjøre 
når regionale satsninger blir innfaset og ivaretatt i Vestre Viken. 
 
Langtidsplan IKT vil fortsatt ha fokus på å understøtte kjernefunksjonen. I planperioden vil 
det fortsatt være et forsterket fokus på økonomi, kompetanse og ressursbehov. Totale IKT 
investeringer vil øke i årene fremover etter økt satsing på IKT regionalt. Regjeringens 
digitaliseringsprogram, herav - Helse Sør–Øst program Digital fornying – vil fortsette 
innfasing i Vestre Viken i år og videre inn i planperioden. Investeringene som gjøres vil få 
store driftsmessige konsekvenser for Vestre Viken i økt tjenestepris fra Sykehuspartner.  
  

 
 
Tabellen viser en utvikling i IKT driftskostnader i Vestre Viken fra 335,6 MNOK i budsjett 
2015 til 429,3 MNOK i 2019. 
 
Det regionale helseforetaket vil være premissgiver for de fleste prosjekter som skal 
gjennomføres i planperioden. Endringer i gjennomføringsplanen for Digital fornying vil kunne 
gi Vestre Viken større skifter i driftskostnadene fra et år til ett annet. Regionale prosjekter 

2015 B 2016 2017 2018 2019
Kostnader Sykehuspartner IKT 334 622 366 529 376 052 406 588 429 316
Økning pr år 31 907 9 523 30 536 22 728
Prosent økning 9,5 % 2,6 % 8,1 % 5,6 %
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står for 79 MNOK i planperioden. Vi ser allerede nå forskyvinger i programmene og innfasing 
til Vestre Viken i 2015. Dette påvirker driftskostnadene i planperioden. 
 
Det er en økonomisk risiko knyttet til investering av periferiutstyr i planperioden. Det er 
knapphet på investeringsmidler i regionen for å takle økende alder på PC park i foretakene. 
Over 40 % av PC-ene i Vestre Viken er over 5 år gamle i 2014 og dette krever strakstiltak. For 
å håndtere utfordringene på dette er Sykehuspartner i ferd med å etablere avtale for 
finansiell leasing, som etter planen kan være satt i kraft august 2015. Det er noe usikkerhet 
rundt hvor mye dette vil påvirke driftskostnadene. Det er knyttet økonomisk risiko til endelig 
tilbakemelding og løsning fra Sykehuspartner. 
 
Det er et betydelig arbeid som gjøres i forbindelse med sikring av pasientinformasjon fra 
medisinteknisk utstyr når denne i større og større grad benytter IKT løsninger for å 
produsere, sende og lagre pasientinformasjon. Dette er et prioritert område i Vestre Viken, 
men er helt avhengig av økonomisk mulighet til å drive lokale prosjekter med 
investeringsbehov. I planperioden er det knyttet en risiko til økte kostnader fra 
Sykehuspartner knyttet til nødvendig fornying og oppbygging av infrastruktur som ivaretar 
nye krav til stabilitet og drift av medisinteknisk utstyr.  
 
Felles regionale løsninger skal gi økt pasientsikkerhet, økt kvalitet, effektivitet og bedre 
samhandling. I planperioden vil flere løsninger innfases i Vestre Viken. Dette er blant annet 
løsninger som e-resept, kjernejournal, fellesregional EPJ og gjennomgående kurve, 
samhandlingsløsninger og felles laboratoriesystem. Innen virksomhetsstyring kommer felles 
ERP løsning. Infrastrukturmodernisering vil blant annet levere sikker print, standard 
grensesnitt for integrasjoner og en moderne, fleksibel og mobil teknisk plattform. Det er tre 
regionale programmer, regional klinisk løsning, infrastrukturmodernisering og 
virksomhetsstyring, som vil pågå hele planperioden for å koordinere og styre alle leveranser 
for regionen. 

 

Vurdering  
Dersom planlagt resultatutvikling som beskrevet i saken ikke realiseres vil dette medføre en 
betydelig redusert evne til å modernisere sykehusdriften, herunder erstatte kritisk utstyr 
som er avgjørende for å opprettholde den kvalitet som er nødvendig for 
pasientbehandlingen. Det er også som vist en viktig forutsetning for bærekraftanalysen for 
Nytt sykehus i Vestre Viken at foretaket klarer å omstille driften slik at dreiningen fra drift til 
kapital gjennomføres med et resultatoverskudd på 3,9 % av totale driftsinntekter i 2021. 
 
Det er nødvendig å ha en kontinuerlig forbedring i produktiviteten gjennomgående for hele 
planperioden for å kunne oppnå bærekraftig økonomi for foretaket. Vestre Viken er 
avhengige av stabile og forutsigbare rammebetingelser hvis spareprogrammet frem mot at 
nytt sykehus tas i bruk skal gjennomføres. Det er risiko for svakere resultatutvikling knyttet 
til bla finansiering av økte pensjonskostnader, samt kostnadsutviklingen hos Sykehuspartner 
og sykehusapotekene.  
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Risikoen for at de store investeringene i nytt sykehus vil bringe helseforetaket i en varig 
underskuddsposisjon er betydelig. Det er derfor nødvendig med en god og tett dialog med 
eier om de rammebetingelser som foretaket kan forvente og innfasingen og utformingen av 
nytt Vestre Viken sykehus i Drammen. 

 

Konklusjon  
Styret ble orientert om ØLP prosessen og tidsplan i styremøte den 23.februar 2015.  I 
styreseminar den 23.mars 2015, ble bærekraftanalysen og hovedtrekkene i ØLP diskutert.   
 
Administrerende direktør anbefaler at økonomisk langtidsplan 2016-2019 legges til grunn for 
det videre arbeidet med budsjett for 2016. Styret vil bli holdt løpende orientert om 
eventuelle endrede forutsetninger knyttet til rammebetingelser høsten 2015. 



 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 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 
 
 
Salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 19/2015 27.04.2015 
 
Vedlegg:  

 
1. Konsekvensutredning av salg for driften ved Bærum sykehus 

 
Ingress 
Saken omhandler salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum som også er kjent som Helgerud 
Boligstiftelse. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum. Den frigjorte likviditeten benyttes til å 
finansiere investeringsbudsjettet.  

2. For å sikre driften ved Bærum sykehus gjennomføres salget slik at kjøper forplikter seg 
til å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket 

3. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjenning 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. april 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 20.04.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Styret ble i sak 08/2015, Helgerud boligstiftelse, orientert om at det nå er avklart at Helgerud 
Boligstiftelse ikke er en stiftelse, og at eiendommen vil bli et sameie. 29. april vil sameiet bli 
vedtatt av eierne der Vestre Viken vil eie 60 av 74 leiligheter. Administrerende direktør vil sikre 
fremdrift, og ber styret vedta at eiendommen skal selges. I henhold til fullmaktsreglementet så 
skal salg av denne størrelse (over 10 MNOK) godkjennes av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Dr. Schmidts vei 3 er eiendommen med gnr. 80 bnr. 32 i Bærum kommune med påstående 
boligblokk. Boligblokken har 74 leiligheter hvorav 60 disponeres av Vestre Viken HF, 12 
disponeres av privatpersoner, en disponeres av Bærum kommune og en er vaktmesterleilighet.  
 
De 60 leilighetene, som Vestre Viken eier, er bygget om slik at 24 leiligheter leies av ansatte på 
leiekontrakt over noe tid inklusiv bolig for turnusleger. Resterende leiligheter driftes som 
hybeldrift med kortidsleie. Totalt er det 45 hybelplasser fordelt på 29 - 1 sengsrom og 8 - 2 
sengsrom. 
 
Konsekvenser for sykehusdriften ved Bærum sykehus 
Det har gjennom flere år vært krevende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger ved 
Bærum sykehus (BS). Spesielt gjelder dette spesialsykepleiere og jordmødre. BS har i dag 29 fast 
ansatte i deltidsstillinger (50-80 % stillinger) som bor i Sverige, Danmark, Island og Finland. Det 
er nesten umulig å få ansatt norske sykepleiere i 50 % nattstilling. Svenske sykepleiere tar svært 
gjerne disse stillingene. Disse leier hybel i Helgerud boligstiftelse når de er i Norge og jobber. 
Tilbudet om hybler er helt avgjørende for at de kan jobbe ved Bærum sykehus. 
 
I tillegg til de fast ansatte, er BS avhengig av vikarer for å fylle opp vaktene ved de ulike 
avdelingene. Bemanningsenheten ved Vestre Viken har pool på 239 vikarer som tar vakter ved 
BS. 180 av disse vikarene er avhengig av bolig når de er her. Vikarene dekker kritiske vakter som 
helger, netter, høytider og ferier. Bemanningsenheten regner med å miste 80-90 % av disse 180 
hvis det ikke lenger vil være tilgang på hybler. Det vil skape store problemer for 
kjernevirksomheten ved BS.  
 
Intensiv, føde og barsel skaffer så å si alle ekstravakter og vikarer selv. De fleste av disse 
ekstravaktene rapporteres å trenge hybel da de kommer tilreisende. Bærum Sykehus har et 
relativt betydelig vikarbehov som forutsetter tilgang til hybler i nærheten av sykehuset.  
 
En risikovurdering gjort ved Bærum sykehus viser at det i 2014 ble 5878 vakter dekket fra den 
interne bemanningsenheten. 75 % av disse har behov for hybel. Risikovurderingen viser at det 
er betydelig risiko for driftsøkonomi, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet hvis en skulle miste 
tilgang til hybelkapasiteten i Dr. Schmidts vei. 
 
Når en går over fra å eie til å leie, endres kostnadsprofilen. Dette kan bety at klinikkene kan få 
endrede kostnader særskilt innen leiekostnader. Dette vil bli håndtert i budsjettarbeidet for 
2016.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør ser at det er behov for hybler og leiligheter i nærheten av Bærum 
sykehus. Behovet vil variere over tid, og det vil være et mål å redusere avhengigheten av vikarer 
gjennom å ha faste ansatte. Men i overskuelig fremtid vil det være et betydelig behov for hybler. 
 
For å sikre driften ved Bærum sykehus gjennomføres salget på en slik måte at en sikrer tilgang 
til de 45 hyblene samt en del av de 24 leilighetene ved at en leier dette tilbake fra ny eier. 
Fortrinnsvis selges eiendommen til en eier som kan identifisere seg med et formål om å stille 
eiendommen til rådighet for ansatte ved Vestre Viken 
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Administrerende direktør har i sitt forslag til økonomisk langtidsplan lagt en forutsetning om at 
dette salget gjennomføres i 2016, og at midlene finansierer gjennomføring av 
oppgraderingsinvesteringer ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus. 
 
Administrerende direktør tilrår salg av eiendommen. 

• • • • VESTRE VIKEN • 



 
 

 

Konsekvensutredning 
Salg av Helgerud Boligstiftelse 

 

1. Bakgrunn 
I styresak 08/2015 orienterte adm.dir. Nils Wisløff  styret i Vestre Viken om at Helgerud 
Boligstiftelse ikke er en stiftelse og kan heller ikke registreres som en i henhold til svar 
fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
Administrerende direktørs vurdering (Saksfremlegg 08/2015): 

Administrerende direktør er tilfreds med at det har kommet en avklaring i denne 

saken. Arbeidet med å få etablert sameiet vil bli gitt prioritet slik at eventuelle 

usikkerheter i en mellomperiode blir redusert. 

 

Vestre Viken har ikke som strategi å sitte som langsiktig eier av personalboliger, og 

det vil bli fremmet en sak om salg av deler eller hele Helgerud. Dette vil være et viktig 

bidrag for å styrke finansiering av investeringsbudsjettet. 

 
I vedtak styresak 3/2015, punkt 5.f står det: 

Økt salg av boliger som ikke er knyttet til kjernevirksomheten 9,3 MNOK 

 

I saksfremlegget styresak 3/2015 står det: 

…….Administrerende direktør tar sikte på å øke salg av boliger for å redusere 

finansiell risiko for investeringsbudsjettet samt finansiere behov for tilleggsbevilgning 

ved Drammen sykehus på 11 MNOK…………. 

 

…….Stiftelsestilsynet har i januar 2015 vedtatt at Helgerud boligstiftelse ikke skal 

registreres som stiftelse fordi det ikke foreligger en dokumentert stiftelseskapital. Av 

74 leiligheter eier Vestre Viken 60 leiligheter, mens de øvrige i hovedsak eies av 

private. Vestre Viken har engasjert advokatfirmaet Wikborg og Rein for å bistå med å 

få formelt etablert et boligsameie. Formålet er deretter å avhende leiligheter til en 

eller flere kjøpere. Det vises til egen sak angående Helgerud boligstiftelse. 

 

Administrerende direktør vil også vurdere salg av øvrige bygg som ikke er knyttet til 

foretakets kjernevirksomhet i 2015 for å redusere risiko knyttet til finansiering av 

investeringer. Det tas sikte på å legge frem en avhendingsplan for boliger i forbindelse 

med behandlingen av ØLP 2016 – 2019 våren 2015. 

 

Salg av foretaksgruppens faste eiendommer reguleres av helseforetaksloven § 31 og 

vedtektene til Helse Sør-Øst RHF og det enkelte Helseforetak. Styret i helseforetakene 

har fullmakt til å beslutte salg av fast eiendom verdsatt til kr 10 mill. eller mindre, 

forutsatt at ikke andre lover, bestemmelser eller rettigheter er til hinder for dette. 

Verdien for hele eiendommen, eller det som skal avhendes og som hører naturlig 

sammen, er grunnlag for beløpsgrensen. 

 



 
 

 

Vedtak om salg av eiendommer verdsatt til over kr 10 mill. treffes av fortaksmøtet i 

Helse Sør-Øst RHF etter forslag fra styret. Når foretaksmøtet i det aktuelle 

helseforetak skal fatte vedtak etter denne bestemmelsen, skal saken først behandles i 

styret i HF og RHF, før det behandles i foretaksmøte til RHF, og til slutt i det aktuelle 

HF sitt foretaksmøte. Til grunn for verdsettelsen legges markedsverdi fastsatt i 

samsvar med retningslinjer fastsatt av HSØ. 

 

I forslag til ØLP 2016-2019 er det lagt inn forslag om salg av eiendom på 100 MNOK som er 

Helgerud Boligstiftelse. 

 

Styresakene har vakt bekymring blant de ansatte ved Bærum sykehus fordi hyblene anses som 

svært sentrale for å rekruttere personell, spesielt vikarer. Tilstrekkelig med kvalifisert 

personell er helt essensielt for kjernevirksomheten ved sykehuset.  

 

Det har blitt etterlyst en konsekvensutredning av et eventuelt salg fra tillitsvalgte og 

vernetjenesten ved sykehuset. 

2. Konsekvensutredning - risikovurdering 
 

Etter initiativ fra tillitsvalgt og vernetjenesten ved BS ble det satt ned en arbeidsgruppe som 

skulle gjennomføre en konsekvensutredning/risikovurdering av et eventuelt salg av Helgerud 

boligstiftelse. 

 

Gruppen har bestått av følgende personer: 

- Gerty Lund (klinikkdirektørens stab) 

- Anne Grete Bjaaland (hovedtillitsvalgt NSF) 

- Therese Bjørnøy (hovedverneombud fram til 6.april) 

- Åse Heyerdahl (hovedvernombud fra 7.april) 

- Anne Kanutte Kabbe (med.avd.) 

- Randi Fosse Torersen (postop.) 

- Bjørnar Torvett (bemanningsenheten) 

- Tore Damhaug (eiendomsdrift) 

 

3. Om Helgerud Boligstiftelse 
 

Helgerud Boligstiftelse ble i sin tid opprettet av Bærum kommune for å dekke Bærum 

sykehus sitt behov for personalboliger. Boligene ble overdratt fra kommunen til Akershus 

fylkeskommune da sykehusene ble fylkeskommunale. Bærum sykehus (senere Vestre Viken) 

eier 60 av leilighetene i Dr. Smiths vei. 

 

Fram til årsskiftet 2014/2015 hadde Bærum sykehus hybler i Dønskiveien som ble brukt som 

ledd i rekruttering av vikarer. Disse ble solgt av eiendomsavdelingen i Vestre Viken til 

Bærum kommune. For å kompensere for tapet av hybler, ble noen av leilighetene i Dr. Smiths 

vei omgjort til hybler. 



 
 

 

 

4. Bærum sykehus og disponering av hyblene/leilighetene 
 
Faktagrunnlag 

Dr Schmidtsvei 3a og 3b består av en blokk med totalt 76 leiligheter fra 43 m2 til 58 m2 

fordelt på 45 - 2 roms og 16 - 3 roms. 15 leiligheter er eid privat.  

 

Status pr uke 12 – 2015: 24 leiligheter leies av ansatt på leiekontrakt over noe tid inklusiv 

bolig for turnusleger. Resterende leiligheter driftes som hybeldrift med kortidsleie. Totalt 

er det 45 hybelplasser fordelt på 29 - 1 sengsrom og 8 - 2 sengsrom (ett rom er en 

hybelplass – 16 hybelplasser).   

 

Hvordan leies de ut? 

Leilighetene tildeles etter søknad og behov av eiendomsdriften Bærum sykehus.  

 

Hybler bookes via servicetorg på Bærum sykehus og registreres i eget bookingprogram: 

Tech hotell.  Leie belastes pr døgn og trekkes over lønn. Ved utleie via vikarbyrå blir 

faktura sendt aktuelt vikarbyrå 

 

Hvor lenge bor folk der? 

Botid på hyblene er i stor grad av kortere tidsrom, fra dager til ett par uker..  

 

Det er allikevel enkelte som leier hybel over en lengre periode, dette grunnet behov for 

boplass inntil man får leie på privat utleiemarkes eventuelt kjøp av egen bolig.  

 

Ved botid på leilighetene er det variasjoner da det foreligger flere ulike kontrakter. 

Normalt benyttes det standard husleieavtale som regulerer botid i 3 + 3 år, men det 

eksisterer også leieavtaler uten utløpsdato. Her er det eksempler på leietagere som har 

bodd i leieligheten over mange år  

 

Utnyttelsesgrad av hybler og leiligheter 

For opplysninger om belegg på hybler henvises til vedlegg. Viktig å presisere at her er 

noen av tallene etterskuddsvis ved at belegget registreres på aktuell måned, mens noe av 

inntekten er ført etterskuddsvis. Ref tabell er det godt belegg på hybeldriften, spesielt i 

pressperioder som sommerferie samt høytider.  

 



 
 

 

 
 

Det som er spesielt for 2014 er at vi driftet alle hybler i Dønskiveien samtidig som ”nye” 

hybler i Dr Schmidtsvei ble tatt i brukt. Antall hybler i 2014 er da høyere en ved normal 

drift noe som gir en noe lavere beleggsprosent gjennom året, spesielt høst og ut 2014. 

Totalt var det 11804 gjestedøgn i hyblene. 

 

Inntekter for hybelleie i 2014 var 1,5 mill NOK, samme tall gjelder for leieinntekter av 

leilighetene slik at ved et normalt år, totalt har en leieinntekt på 3,0 mill NOK. For øvrig 

henvises til tabell nedenfor. 

 

Utgifter (FDV) 

Budsjett for 2015 er inkl lønnsmidler for to ansatte ved eiendomsdriften som drifter alle 

leiligheter og hybler. I tillegg er det en husleie som utbetales månedlig til Asker og 

Bærum boligbyggelag (ABBL) som dekker utvendig FDV samt FVD for fellesarealer 

(korridorer, kjeller, parkeringshus og vei/utebelysning).  
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Leilighetenes betydning for BS’ kjernevirksomhet  
Det har gjennom flere år vært svært krevende å få rekruttert sykepleiere til ledige stillinger 

ved Bærum sykehus. Spesielt gjelder dette spesialsykepleiere og jordmødre. BS har i dag 29 

fast ansatte i deltidsstillinger (50-80 % stillinger) som bor i Sverige, Danmark, Island og 

Finland. Det er nesten umulig å få ansatt norske sykepleiere i 50 % nattstilling. Svenske 

sykepleiere tar svært gjerne disse stillingene. Det er gull verdt for BS. Disse leier hybel i 

Helgerud boligstiftelse når de er i Norge og jobber. Tilbudet om hybler er helt avgjørende for 

at de kan jobbe ved Bærum sykehus. 

 

I tillegg til de fast ansatte, er BS svært avhengig av vikarer for å fylle opp vaktene ved de 

ulike avdelingene. Bemanningsenheten ved Vestre Viken har pool på 239 ”faste” vikarer som 

tar vakter ved BS. 180 av disse vikarene er avhengig av bolig når de er her. Vikarene dekker 

kritiske vakter som helger, netter, høytider og ferier. Bemanningsenheten regner med å miste 

80-90 % av disse 180 hvis det ikke lenger vil være tilgang på hybler. Det vil skape store 

problemer for kjernevirksomheten ved BS.  

 

Intensiv, føde og barsel skaffer så å si alle ekstravakter og vikarer selv. De fleste av disse 

ekstravektene rapporteres å trenge hybel da de kommer tilreisende. 

 

Vikarer som ble ansatt i 2009 er fortsatt på BS. Regelmessighet på vikarene gir stabilitet og 

kompetanse. Det gir bedre pasientsikkerhet og kvalitet på behandlingen. Faste vikarer gir også 

mindre slitasje på de fast ansatte fordi vikarene kjenner sykehuset, pasientgruppen og 

rutinene. 

 

 

BS rekrutteringsutfordringer  
Bærum sykehus konkurrerer om de samme personalressursene som sykehusene i Oslo-

området. Nærheten til Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet og Lovisenberg gjør 

rekrutteringssituasjonen krevende.  

 

Oslo sykehusene lønner bedre og har bedre beliggenhet med hensyn til kollektivtransport.  

 

Tilgang på rimelige hybler har vært den største gulroten for å få rekruttert fast ansatte og 

vikarer. Ahus har de samme utfordringene som BS. De har i dag en egen boligstiftelse med 

142  hybler/1 roms-leiligheter som stilles til disposisjon. Samlet har boligstiftelsen ved Ahus 

600 boenheter. 

 

Boligsituasjonen i Bærum er utfordrende. Det er få objekter på utleiemarkedet og leieprisen i 

området er høy. Det vil neppe være mulig å beholde de fast ansatte som i dag bor i sine 

hjemland og bor på hybler når de jobber ved BS.  

 

Tabell under viser prisforskjellen mellom Oslo/Bærum kommuner og andre tettsteder med 

20.000 eller flere innbyggere. Tallene er hentet fra Statistisk Sentral Byrå (SSB) og er snittall 

for utleie av leiligheter 2014. 

 



 
 

 

Område Antall rom Gjennomsnittlig 

månedlig leie 

Gjennomsnittlig årlig 

leie per kvm 

 

Oslo og Bærum 

 

1 Rom 

 

6930 

 

3120 

  

2 Rom 

 

9320 

 

2420 

Tettsteder med 

20000 innbyggere  

eller flere 

 

1 Rom 

 

4880 

 

2250 

  

2 Rom 

 

6320 

 

1550 

 

 

Hyblene BS disponerer i dag har svært god nærhet til sykehuset. Dette er også avgjørende for 

de som benytter dem. Mange av de tilreisende vikarene som jobber ved sykehuset kommer 

uten bil. Kollektivtilbudet til/fra Bærum sykehus er svært begrenset i helgene. Søndag og i 

høytidene går det ikke busser i Bærum tidlig på morgenen, samt få avganger på kveldstid. 

 

 

5. Konsekvenser for kjernevirksomheten og økonomien ved Bærum 
sykehus ved salg av Helgerud boligstiftelse 

 
Pasientsikkerhet 
God pasientsikkerhet er blant annet avhengig av kompetent personell. Stabil arbeidskraft og 

tilgang på faste vikarer bidrar til dette. Faste vikarer som kjenner sykehuset, pasientgruppene 

og rutinene jobber lettere og sikrere enn ukjente vikarer. 

 

Vikarer som er kjente har opparbeidet seg en større kompetanse, fordi de jobber med en kjent 

pasientgruppe. De er kjente i avdelingene slik at de daglige rutinene går lettere, noe som letter 

arbeidet for de faste ansatte. Vikarer som har vært i avdelingen over lengre tid har fått en 

eier/tilhørighet følelse som gjør at de yter mer, kontra vikarer som kun er innom, de 

engasjerer seg ikke i rutiner, de gjør kun det de skal og ikke noe ekstra. 

 

Det har vært en del avvikssaker med hensyn til tilfeldige vikarer fra vikarbyrå. Dette gjelder 

medikamenthåndtering, mangelfull dokumentasjon ved medikamenter som er gitt, 

kurveføring osv. Disse problemene sees sjeldent med faste vikarer. Dette er bekreftet fra flere 

avdelingssykepleiere på Bærums sykehus. 

 

For de fast ansatte, er det tryggere og mindre stressende å gå sammen med vikarer som de 

kjenner. Å gå sammen med stadig nye og ukjente vikarer som du ikke kjenner kompetansen 

til, er en stressfaktor som sliter på de faste ansatte. Det er også mer ressurskrevende å ha med 

nye. Disse trenger opplæring og informasjon. Dette er tidkrevende og utfordrende på kritiske 

vakter hvor bemanningen i utgangspunktet er lav som i helgene og på nettene. Dette tar 

resurser fra pasientene. 

 

Arbeidsmiljø 
Uten tilgang på hybler blir det svært utfordrende å skaffe nok vikarer. For de faste ansatte vil 

det bli mer press for å ta ekstra vakter og å jobbe overtid. Økt slitasje på personell fører lett til 

sykemeldinger og øker dermed utfordringene ytterligere. 



 
 

 

 

Uten tilgang på nok vikarer, er det økt risiko for brudd på arbeidstidsbestemmelsen fordi noen 

gjerne må gå doble vakter osv. Dette er ikke bra verken for de ansatte eller med tanke på 

pasientsikkerheten. 

 

Økonomi 
Uten tilgang på hybler blir det vanskelig å beholde de faste vikarene bemanningsenheten har i 

poolen sin i dag. 75 % av de faste vikarene (180 av 239) har behov for hybel. I 2014 ble 5878 

vakter dekket på BS fra bemanningsenhetens kostnadssted. Hvis 75 % av disse vaktene ble 

dekket opp av personer med behov for hybel, skulle det utgjøre 4408 vakter. Hvis disse 

vaktene skulle vært dekket opp via vikarbyråer som ordner med overnatting for sine vikarer, 

ville dette ha ført til en merutgift på 4 MNOK. Da er det kun regnet på ordinær dagvakt på 7,5 

timer med tillegg per time for reise og opphold. En slik vakt koster rundt 900,- kr mer fra et 

vikarbyrå sammenliknet med de faste vikarene. Forskjellen er ennå større for helgevakter, 

nattevakter osv. Snitt timelønn ordinær dagvakt inklusiv reise- og oppholdskostnad ligger hos 

vikarbyråene på 465 kr/time. Timepris for våre vikarer med 10 års ans er 250,- i timen. 

Det vil si at en dagvakt på 7,5 timer vil koste avdelingen 2578,- med en ekstravakt/ vikar 

(inkludert timelønn 250,-, 12% feriepenger, 31,24% arbeidsgiveravgift). 

 

 

I tillegg kommer alle de vaktene som seksjonene skaffer selv samt de fast ansatte pendlerne. 

Det gjelder først og fremst intensiv, akuttmottak, føde og barsel. Det har ikke vært gjort 

beregninger på hva dette kan komme til å koste. Men om man tar som forutsetning at alle 

gjestedøgnene i hyblene i 2014 skal erstattes av innleide via vikarbyrå og regner at hvert 

gjestedøgn utgjør en vakt av 7,5 time ordinær dagvakt vil 11804 gjestedøgn ganget med 900,- 

kr per vakt utgjøre 10,6 MNOK.  

 

Det reelle tallet vil være vesentlig høyere fordi de fleste vaktene er i helg og i tillegg er mange 

av vaktene nattevakter som er på 10 timer.   

 

De økonomiske konsekvensene av at de fast ansatte utlendingene som benytter hybeltilbudet 

mister dette, er vanskelig å tallfeste økonomisk. Den største faren med hensyn til disse 

personene er at de velger å jobbe et annet sted som for eksempel OUS (lønner bedre) eller 

Ahus (har godt tilbud om hybler). BS vil dermed miste godt kvalifisert personell. 

 

Utfordringer med å skaffe nok vikarer sliter på de fast ansatte i dag og vil sannsynligvis bli 

enda verre uten hyblene. Det vil være økt fare for sykemeldinger som igjen må dekkes opp 

med vikarer og dermed øke bruk av variabel lønn ytterligere. Utstrakt bruk av forskjøvet vakt 

og overtid er dyrt for sykehuset. 

 

Økte driftsutgifter i millionklassen vil gjøre det svært krevende for Bærum sykehus å skulle 

bidra til det nødvendige overskuddet som legges som forutsetning for finansiering av 

fremtidige investeringer i Vestre Viken. Den økonomiske utfordringen må tas som innsparing 

i ordinær drift. Dette vil kunne få konsekvenser for pasient tilbud og behandling. 

 

 



 
 

 

6. Risikovurdering 
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7. Oppsummering og anbefaling 
 

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at et salg av Helgerud boligstiftelse kun bør 

gjennomføres dersom den selges samlet til for eksempel Stiftelsen Emma Hjort Boligselskap 

og da med den forutsetning at hyblene skal disponeres av Bærum sykehus. Man må ikke 

glemme bakgrunnen for at det i sin tid ble bygget personalboliger ved sykehuset. 

Utfordringene er de samme i dag som den gangen de ble bygget. 

 

Salg av hyblene i Dønski vegen synliggjorde et stort behov for boliger til vikarer. Dette førte 

til at flere av leilighetene i Helgerud boligstiftelse ble omgjort til hybler for korttidsutleie. De 

samme utfordringene vil oppstå for Bærum sykehus dersom disse hyblene blir solgt uten varig 

klausul.  

 

Et salg uten bindende avtale om disponering av hyblene frarådes på det sterkeste da det vil få 

stor betydning for kjernevirksomheten og økonomien for Bærum sykehus og Vestre Viken.  
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Saksfremlegg 
 
 
Salg av leiligheter i Kongsberg 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 20/2014 27.04. 2015 
  
 
Ingress 
Saken omhandler salg av 6 småleiligheter i Wergelandsveien 23, Kongsberg. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar salg av 6 leiligheter i Wergelandsveien 23. Den frigjorte likviditeten 
benyttes til å finansiere investeringsbudsjettet.  

2. For å sikre driften ved Kongsberg sykehus gjennomføres salget slik at kjøper forplikter 
seg til å leie tilbake nødvendig kapasitet til helseforetaket 

 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. april 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 20.04.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Salgsobjektet er 6 småleiligheter med beliggende i første etasje i en boligblokk med til sammen 
48 nesten helt like boliger. Hver av boligene er på 26 m2 bruttoareal med egne (te)kjøkken og 
bad, og dermed i lovens forstand egne bruksenheter. Eiendommen har gnr 8095, bnr 6 i 
kommune nr 0604 (Kongsberg). Grunneiendommen er regulert i plan vedtatt den 6. oktober 
1998. Formålet er ”blokkbebyggelse” bolig. 
 
Eier av hele eiendommen er Kongholm Wergelandsveien AS med organisasjonsnummer 
899307542. Vestre Viken eier 6/48 deler av dette aksjeselskapet. Opprettelsen av 
aksjeselskapet er gjort før Vestre Viken HF ble dannet.  
 
Konsekvenser for driften ved Kongsberg sykehus 
Kongsberg sykehus har en rekke vikarer som er helt nødvendige for sykehusets drift.  
 
Det er helt nødvendig for klinikkens drift at det er tilgang på boliger som har nærhet til 
sykehuset. I dag brukes leilighetene til boliger for vikarer innenfor intensiv, operasjon, anestesi 
(leger og sykepleiere), akuttmottaket, indremedisin (lege og sykepleievikarer), gynekologi, 
ortopedi (legevikarer) og turnusleger. I tillegg brukes boligene i rekruttering spesielt av leger i 
en overgangsperiode til de har skaffet seg bolig selv etter ansettelse ved Kongsberg sykehus. 
 
Beleggsprosenten på de 6  leilighetene er på om lag 80%. 
 
Når en går over fra å eie til å leie, endres kostnadsprofilen. Dette kan bety at klinikkene kan få 
endrede kostnader særskilt innen leiekostnader. Dette vil bli håndtert i budsjettprosessen for 
2016.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Driften ved Kongsberg sykehus er avhengig av vikarer, og det er hensiktsmessig å ha tilgang til 
mindre leiligheter i nærheten av sykehuset. Kongsberg har et velfungerende eiendomsmarked, 
og det er også mulig å leie hybler/leiligheter i andre eiendommer i byen. Men administrerende 
direktør vurderer det likevel som viktig å sikre tilgang til nødvendig kapasitet i Wergelandsveien 
23 også etter at det er solgt.  
 
For å sikre driften ved Kongsberg sykehus gjennomføres salget derfor på en slik måte at en 
sikrer tilbakeleie av nødvendig kapasitet i Wergelandsveien 23. Fortrinnsvis selges eiendommen 
til en eier som kan identifisere seg med et formål om å stille eiendommen til rådighet for ansatte 
ved Vestre Viken. 
 
Antatt salgsverdi er mindre enn 10 MNOK, og dermed er det innenfor styrets fullmakt å vedta 
salget. 
 
Vestre Viken HF har en risiko i finansieringen av årets investeringsbudsjett ved at en vesentlig 
del er basert på salg av eiendom. Vestre Viken HF har ikke som strategi å binde kapital i 
personalboliger.  
 
Administrerende direktør tilrår salg av eiendommen. 
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Saksfremlegg 
 
 
Salg av Haugesgt 87, Drammen 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 21/2015 27.04.2015 
  
 
Ingress 
Saken omhandler salg av eiendommen Hauges gate 87 i Drammen. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret vedtar å selge Hauges gate 87 i Drammen. Den frigjorte likviditeten benyttes til å 
finansiere investeringsbudsjettet.  

 
 
 
 
 
 

Drammen 20.04.2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

 
 
 
 
 
  

Dato: 20.04.2015 
Saksbehandler: Narve H. Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 

 
  



 
 

2 
 

Bakgrunn 
Salgsobjektet er et hus på egen tomt beliggende i Hauges gate 87 i Drammen. Bygningsarealet er 
214 m2 bruttoareal, og tomten (eiet) på 413,3 m2. Opprinnelig er det bygget som bolighus rundt 
1923. Senere har bygget hatt noe variert bruk. Blant annet til kontorer. 
 

 
Eiendommen har gnr 114, bnr 545 i kommune nr 0602 (Drammen). 
 
 
Om bruken av Hauges gate 87 
Eiendommen er nå i bruk av avdeling for Rus og Avhengighet (ARA). Denne enheten flytter til 
Øvre Strandgt 2 i oktober 2015, og blir dermed samlokalisert med Drammen DPS. Eiendommen 
kan derfor selges.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Vestre Viken HF har ikke som strategi å binde kapital i personalboliger.  
 
Antatt salgsverdi er mindre enn 10 MNOK, og dermed er det innenfor styrets fullmakt å vedta 
salget. 
 
Administrerende direktør tilrår salg av eiendommen. 
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Saksfremlegg 
 
 
Parkering Drammen 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 22/2015 27.04.15 
 
Vedlegg:  
 

1. Sluttrapport Parkering Drammen 24.03.15 

 
Ingress 
Ved Drammen sykehus er det er økt aktivitet de siste årene som følge av hovedstadsprosessen , 
og en økende bruk av poliklinikk og dagbehandling for områdefunksjoner i Vestre Viken. Dette 
generer mer trafikk til og fra sykehuset. Det er derfor behov for å forbedre parkeringsforholdene 
for pasienter og ansatte. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 20. april 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 

Dato: 20. april 2015 
Saksbehandler: Narve Furnes 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Prosess 

En partssammensatt arbeidsgruppe har levert en rapport der de har gjennomgått dagens 
parkeringsordning og kommet med forslag til forbedringer. Rapporten har vært på en intern 
høring i berørte klinikker og staber. I tillegg har det vært avholdt allmøter for ansatte. 
 
Dagens situasjon - parkering for pasienter og besøkende  

I områdene rundt Drammen sykehus er det 235 parkeringsplasser for pasienter og besøkende, 
17 parkeringsplasser for bevegelseshemmede og 8 el-bil plasser. I tillegg er det mulighet til å 
bruke gateparkering og parkeringsplasser i parkeringshus som kommunen har i nærområdet.  
 
Vestre Viken overtok ansvaret for befolkningen i Asker og Bærum i forbindelse med 
hovedstadsprosessen i 2012. Antall parkeringsplasser for pasienter og besøkende ble ikke økt i 
denne forbindelsen. Det har fra 2012 vært en betydelig vekst i antall pasientbehandlinger. Fra 
vel 165 000 poliklinisk konsultasjoner i 2012 til 195 000 i 2014. Det er estimert at det er ca 
1000 pasienter som er til polikliniske undersøkelser hver virkedag.  
 
Pasienter og besøkende har vanskeligheter med å finne parkeringsplasser på dagtid. Det er 
mange pasienter som kommer for sent til poliklinikk fordi de leter etter parkering. Dette 
påvirker også pasientflyt og effektiv bruk av ressurser i pasientbehandlingen i sykehuset. Det er 
trafikkproblemer i gatene rundt sykehuset på dagtid fordi mange pasienter og besøkende kjører 
rundt og leter etter plass.  

Parkering for ansatte 

I området ved Drammen sykehus er det 629 parkeringsplasser for ansatte. I tillegg er det 85 
plasser i Wergelandsgate 10, 8 plasser ved ambulansestasjon Drammen, 20 plasser ved 
Habilitering, 21 plasser i Haugesgate 89 og det leies 110 plasser i Thamsgate parkeringshus. 
 
Det er i alt 2899 antall ansatte som har arbeidsplassen sin ved Drammen sykehus og i 
administrasjonsbygget for Vestre Viken i Wergelandsgate. Vestre Viken reduserer bilbruk ved å 
bruke teknologi som erstatter møter mellom de mange lokasjonene til foretaket.   
 
Parkeringsordningen ved og rundt Drammen sykehus er behovsprøvd for ansatte som bor i 
kommunene Drammen, Lier og Nedre Eiker. Det gjennomføres en årlig søkeprosess om å få 
parkeringsplass. Pr. mars 2015 er det 239 ansatte på venteliste for parkeringsplass. 
 
Sammenlignet med andre store arbeidsplasser i Drammen og andre sykehus i bysentra viser det 
seg at Drammen sykehus har parkeringskapasitet som er bedre enn andre arbeidsplasser i 
Drammen, og tilnærmet lik som andre sykehus som en kan sammenligne seg med i HSØ. 
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Ny organisering av parkering ved Drammen sykehus 
 

●
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2. 2.

 
1Pasienter og besøkende 2 Ansatte 
 
 
 
En partssammensatt arbeidsgruppe har kommet frem til følgende hovedtiltak: 
 

1. Parkeringskapasitet for pasienter økes med 27%. Parkering for pasienter er i dag spredt 
på mange parkeringsplasser. Dette samles nå på ett sted.  

2. Parkering for ansatte økes ved fortetting.  
3. Parkering for ansatte sees mer helhetlig på området rundt Drammen sykehus 
4. Flere vil nå få tilgang til ladeplasser for el-bil. 
5. Redusere antall reserverte plasser 
6. Øke pris for parkering for ansatte for å stimulere til økt bruk av alternativ transport som 

offentlig kommunikasjon, samkjøring med mer. 
7. Parkeringsordningen revideres slik at den enklere å administrere og frigjør kapasitet. 

 

Utfordringen frem til nytt sykehus står ferdig vil være at trafikkbevegelsene til og fra sykehuset 
fortsatt vil øke. Dette skjer i en by som har en 0-vekst ambisjon for biltrafikk i sentrum. Det er 
derfor behov for ytterligere tiltak de neste årene. Følgende tiltak vil det blir arbeidet videre med: 

• Tema for Verdens Miljøverndag er 5.juni 2015 i Vestre Viken vil være: ”Reisevaner til og 
fra arbeid” og ”Reis smart”  

• Grønt sykehus Vestre Viken vil sammen med Buskerudbyen gjennomføre en 
reisevaneundersøkelse i juni 2015. I etterkant av denne vil det bli satt inn ulike 
stimuleringstiltak knyttet til alternativer til bruk av egen bil.  

• Vestre Viken vil invitere Drammen kommune og Buskerudbyen inn i et samarbeid for å 
gjennomføre strukturelle tiltak som å legge til rette for innfartsparkering med mere. 
 
 

Administrerende direktørs bemerkninger 
 
Behovet for parkeringsplasser for ansatte og pasienter har vist seg å øke ved Drammen 
sykehus selv om målsettingen er økt kollektivandel. Administrerende direktør mener at det 
er riktig for foretaket å gjennomføre tiltak for å imøtekomme behovet bedre enn i dag både 
av hensyn til rekruttering av ansatte til foretaket og sikre parkering for de polikliniske 
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pasientene som kommer med bil til sykehuset hver dag og som bruker unødig lang tid å 
finne parkeringsplass. Administrerende direktør vil derfor legge opp til at arbeidsgruppens 
tiltak gjennomføres parallelt med at samarbeidet med lokale myndigheter med alternative 
reisevaner følges opp. 

• •• • VESTRE VIKEN • 
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GODKJENT AV: 

 
Navn Rolle Stilling Dato 

Narve Furnes Oppdragsgiver Klinikkdirektør Intern service 24.03.15 

Britt Eidsvoll Oppdragsgiver Klinikkdirektør Drammen sykehus 24.03.15 
Torkil Clemetsen Oppdragsgiver Klinikkdirektør Medisinsk diagnostikk 24.03.15 

 

 



 

 

  
 

Side: 

2 / 12 

 

Parkering Drammen Sluttrapport 
Dato: 24.03.15 
 

 

 

 
 

 

2 
 

 INNHOLDSFORTEGNELSE 

 

1 PROSJEKTETS NAVN .................................................................................................................................. 3 

2 OPPDRAGSGIVERE ...................................................................................................................................... 3 

3 BAKGRUNN .................................................................................................................................................... 3 

4 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE ........................................................................................................... 4 

5 BESKRIVELSE AV NÅ – SITUASJON ....................................................................................................... 5 

5.1 KART OVER DAGENS PARKERINGSOMRÅDER FOR PASIENTER, BESØKENDE OG ANSATTE VED OG RUNDT DRAMMEN 

SYKEHUS 5 
5.2 PARKERING FOR ANSATTE – DAGENS ORDNING ................................................................................................... 5 
5.3 ANDRE RESERVERTE PARKERINGSPLASSER OG UTDELTE PARKERINGSKORT I DRAMMEN ........................................ 7 
5.4 PARKERING FOR PASIENTER OG BESØKENDE PR MARS 2015 ................................................................................ 7 
5.5 PARKERINGSFORHOLD VED ANDRE ARBEIDSPLASSER I DRAMMEN ........................................................................ 8 
5.6 PARKERINGSFORHOLD VED ANDRE SYKEHUS, ANSATTE OG PASIENTER .................................................................. 8 
5.7 FAKTA OM BUSKERUDBYEN .............................................................................................................................. 8 

6 FORSLAG TIL ENDRINGER ........................................................................................................................ 9 

6.1 MULIGHETER FOR Å ØKE KAPASITETEN .............................................................................................................. 9 
6.2 OMDISPONERING AV PARKERINGSPLASSER MELLOM ANSATTE OG PASIENTER ........................................................ 9 
6.3 VURDERTE MULIGHETER FOR FORTETTING – ANSLAG ....................................................................................... 10 
6.4 FORSLAG TIL ENDRINGER FOR FORDELING AV PARKERINGSOMRÅDER OG LØSNING FOR FORDELING AV 

PARKERINGSKORT FOR ANSATTE VED OG RUNDT DRAMMEN SYKEHUS ............................................................................... 10 
6.5 ANDRE FORSLAG TIL ENDRINGER OG FORBEDRINGER ........................................................................................ 11 
6.6 NYE RETNINGSLINJER (ARBEIDES VIDERE MED) ................................................................................................ 11 
6.7 PRIS PARKERING FOR ANSATTE ............................................................ FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 
6.8 SAMARBEID MED GRØNT SYKEHUS OG BUSKERUDBYEN ..................................................................................... 12 
6.9 TIDSPUNKT FOR IVERKSETTELSE AV ENDRINGER OG KOSTNADER ....................................................................... 12 

7 VIDERE PROSESS ...................................................................................................................................... 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

Side: 

3 / 12 

 

Parkering Drammen Sluttrapport 
Dato: 24.03.15 
 

 

 

 
 

 

3 
 

1 PROSJEKTETS NAVN 
Parkering Drammen sykehus 
 

2 OPPDRAGSGIVERE 
Klinikkdirektører for:  

o Intern service, Narve Furnes  
o Drammen sykehus, Britt Elin Eidsvoll 
o Medisinsk diagnostikk, Torkil Clemetsen 

 

3 BAKGRUNN 
I dette kapittelet er mandatet kopiert inn i sin helhet.  
 
”Bakgrunn 
Parkeringskapasiteten ved Drammen sykehus tilfredsstiller ikke behovet.  
Bakgrunnen for dette er økt aktivitet på sykehuset, og at Drammen kommune har restriktiv 
holdning for utvidelse av parkeringskapasitet. 
En god forvaltning av parkeringskapasiteten ved Drammen sykehus er viktig for å gi et tilbud til 
ansatte og pasienter som skal være på sykehuset. Retningslinjen for tildeling av parkeringsplasser 
er en arv fra før Vestre Viken ble dannet, og det er nå behov for å revidere denne.  
Det er et viktig poeng at alle klinikkene skal ta et felles eierskap til ordningen.  
 
Det nedsettes derfor en partsammensatt arbeidsgruppe som belyser situasjonen og foreslår 
løsninger. 
 
Organisering 
Prosjekteiere: Klinikkdirektørene for Drammen sykehus, Medisinsk Diagnostikk og Intern Service 
 
Arbeidsgruppe: Hege Thorset, Fagsjef utvikling, Intern Service  
   Mette Hilden, Fagsjef kvalitet, Drammen sykehus 

  Henning Eikeland, seksjonsradiograf BILDE KMD Drammen 
Kari Skistad, spesialrådgiver HR   

   Marie Sømme Sjølie, Klinikkhovedverneombud Drammen sykehus 
Tom Henri Hansen, tillitsvalgt for overlegene Drammen sykehus 

   Siri Agnete Lande, overlege/avdelingstillitsvalgt BILDE KMD 
   
Eksisterende Parkeringsutvalg ved Drammen sykehus involveres og konsulteres i arbeidet. 
 

Tidsplan og prosess 
Arbeidsgruppen leverer sitt arbeid 24.03.15  

 
Avgrensning 
Arbeidet skal ha fokus på parkeringsarealene rundt selve sykehuset.  
Parkeringsordningen for Wergelandsgate 10 er nylig revidert, og det er ikke ønskelig at den endres 
nå, men det er innenfor mandatet å se denne i sammenheng med kapasiteten rundt selve 
sykehuset.  
 
 
Leveranse 

1. Om dagens ordning Hvor stor er kapasiteten? Hvor mange parkeringstillatelser er delt ut. 
Hvordan forvaltes ordningen helt konkret. 

2. Hva er behovet. Hvor mange står på venteliste? Hvordan har dette utviklet seg over tid?  
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3. Kapasitet. Hvilke muligheter har vi for å øke kapasiteten? Hva vil dette koste? Hvilke 
tidsperspektiv snakker vi om? 

4. Offentlig kommunikasjon. Beskrive tiltak og muligheter som gjør at ansatte og pasienter i 
størst mulig grad benytter offentlig kommunikasjon. 

5. Revidert retningslinje. Utarbeide forslag til revidert retningslinje for tildeling og bruk av 
parkeringsplasser ved Drammen sykehus 

6. Organisering. Foreslå en ny organisering av en partssammensatt funksjon som får ansvaret 
for å forvalte parkeringen fremover basert på gjeldende retningslinje.  

 
Momenter som arbeidsgruppen bør ha fokus på i arbeidet 
Ytre Miljø 

- Vestre Viken er i ferd med å bli ISO-sertifisert for ISO 14001. Ivaretakelse av det ytre miljø 
må også prege arbeidet med parkeringsløsningene. Herunder å stimulere til og legge til 
rette for mer bruk av offentlig kommunikasjon og elbiler/hybridbiler.  

Eierskap 
- Det er et viktig poeng at klinikkene som er lokalisert i Drammen tar et felles eierskap til 

ordningen.  
Andre helseforetak 

- Arbeidsgruppen bør se til andre større sykehus, som ligger i nærhet av bysentrum, for å få 
ideer til alternative løsninger og tiltak. 

Andre arbeidsplasser i Drammen sentrum 
- Arbeidsgruppen bør se til andre store offentlige arbeidsplasser i Drammen, for å få ideer til 

alternative løsninger og tiltak. (Kommune, Høgskole, Fylkesmann, Fylkeskommune m.m)” 
 
I arbeidsgruppens første møte ble det besluttet at følgende medlemmer av eksisterende 
Parkeringsutvalg ved Drammen sykehus ble deltagende; Camilla Auke Iversen, Servicetorg 
Drammen og Per Arne Geitle, Eiendomsdrift Drammen. 
 

 

4 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 
Arbeidsgruppen brukte tid innledningsvis på å få til en felles forståelse av nå situasjonen, rammene 
og mulighetene for endring. Vekting mellom parkering for ansatte og pasienter ble også diskutert.  
 
Arbeidet har resultert i:  

• Kunnskap om nå-situasjon og rammer knyttet til parkering for ansatte og pasienter.  
• Kunnskap om parkeringssituasjonen ved andre sykehus i by og andre arbeidsplasser i 

Drammen.  
• Skisserte alternativer for økt kapasitet på parkering både for ansatte og pasienter.  
• Forslag til ny inndeling av parkeringsområder for ansatte og pasienter.  
• Forslag til revidert retningslinje for parkering for ansatte.  
• Forslag til nytt felles søknadsskjema.  
• Forslag til ny sammensetning og mandat for partsammensatt parkeringsutvalg.  
• Samarbeid med Grønt sykehus om gjennomføring av reisevaneundersøkelse til og fra 

arbeid med oppstart 5.juni 2015. 
• Samarbeid med Buskerudbyen knyttet til tiltak som resultat av reisevaneundersøkelse. 

 
 
Det gjenstår arbeid knyttet til:  

• Avklaringer med Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune knyttet til 
parkeringsområder og parkeringsplasser.  

• Utnevning av kandidater til nytt parkeringsutvalg. 
• Videre arbeid med dokumenter i eHåndbok.  
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• Gjennomføring av forslagene etter eventuelle vedtak. 
• Videre vurdering av mulighetene for fortetting av p-plasser. 
• Informasjon på intranett og internett. 
• Beskrivelse av aktiviteter for å kartlegge og motivere ansatte til i større grad å benytte 

offentlig kommunikasjon, samkjøring og andre alternativer til bruk av egen bil.  
 

5 BESKRIVELSE AV NÅ – SITUASJON 

5.1 Kart over dagens parkeringsområder for pasienter, besøkende og ansatte ved og rundt 
Drammen sykehus       

 

 
   

 

5.2 Parkering for ansatte – dagens ordning 

 Det er utarbeidet et dokument i eHåndbok som beskriver parkeringstilbudet rundt Drammen 
sykehus, samt søknadsprosess, VV-DS Parkering Drammen sykehus  

http://ehandbok/modules/module_136/handbook_view.aspx?documentId=3156
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 Dokumentet beskriver parkeringsområder, ulike typer parkeringskort og inneholder fem 
ulike søknadsskjemaer. Parkeringsordningen ved og rundt Drammen Sykehus er 
behovsprøvd for ansatte som bor i kommunene; Drammen, Lier og Nedre Eiker.  

o Områder; 
 Drammen sykehus – for ansatte ved Drammen sykehus 
 Wergelandsgate 10 – for ansatte med arbeidssted Wergelandsgate 10 
 Habilitering – for ansatte ved Habilitering 
 Haugesgate 89 – for ansatte ved Avdeling for rus og avhengighet (PHR) 
 Ambulansestasjon Drammen – for ansatte ved Ambulansestasjonen (PHT) 
 Thamsgate parkeringshus – alle ansatte kan søke 

o Type kort; 
 Rød – rett til å parkere på området ved Drammen sykehus ettermiddag, kveld, 

natt og helg 
 Blå – rett til å parkere på området ved Drammen sykehus hele døgnet 
 Grønn – reserverte plasser for ansatte som har behov for bil i tjeneste, egne 

områder Drammen sykehus og egne områder Wergelandsgate 10 
 Thamsgate parkeringshus – reserverte plasser med eget bilnummer 
 El-bil plass- reserverte plasser med eget bilnummer 

 Det er en søknadsrunde om parkering i Drammen hvert år innenfor alle kategorier.  
o Søknader legges ut på intranett 1.oktober med søknadsfrist 1.november. 
o Servicetorget administrerer søknader og trekk i lønn. 
o Tildeling 1.desember med virkningstidspunkt fra 1.januar.  
o De som oppfyller kriterier for tildeling, men ikke tildeles plass, blir satt på venteliste. 
o Det er ingen forbehold i teksten knyttet til mulige endringer i tildelingsperioden. 
o Det leveres ikke ut nye kort hvert år, kun nye oblater på eksisterende kort. 

 Søknader innenfor kategoriene som er behovsprøvd og eventuelle klager knyttet til 
parkeringssøknader behandles i parkeringsutvalget. 

 Seksjon Eiendomsdrift har ansvar for drift av parkeringsplassene. 
 

Eksisterende parkeringsutvalg 
Nåværende parkeringsutvalg, opprettet høsten 2014, ledes av seksjonsleder Eiendomsdrift, med 
representanter fra Servicetorg, Klinikk Drammen sykehus og en klinikktillitsvalgt.  
 

Kapasitet og ventelister for ansatte 
Ved Drammen sykehus er det 629 parkeringsplasser for ansatte, jfr 5,1. Antall tildelte kort og antall 
ansatte på venteliste er per mars 2014 som følger;  
 
Kategori kort Beskrivelse Antall tildelte kort Antall på venteliste 
Rød Rett til parkering ettermiddag, kveld og 

helg 
458 0 

Blå Rett til parkering hele døgnet 960 112 
El-bil Reservert plass med bilnummer 8 28 
Grønn Garantert plass (like mange kort som 

plasser, ikke reservert med bilnummer) 
24 4 

Annet Andre tildelte kort, beskrevet i kap 5.3 91 0 
Sum  1541 144 

 
Det er 1541parkeringskort som er fordelt og det er 144 ansatte som fyller kriteriene for parkering 
og som står på venteliste. 
 
I områdene rundt Drammen sykehus er det 85 plasser i Wergelandsgate 10, jfr. figur 5.1. Dette er 
garanterte plasser (like mange kort som plasser, men ikke reservert med bilnummer).  Til disse 
plassene er det 9 på venteliste.  
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I tillegg er det 8 parkeringsplasser for ansatte ved Ambulansestasjon Drammen. Det er tildelt 24 
kort, og 8 er på venteliste.  
 
De 20 parkeringsplassene ved Habilitering disponeres av ansatte der. Det er tildelt 20 kort, og 5 
står på venteliste. 
 
De 21parkeringsplassene i Haugesgate 89 disponeres av ansatte ved Avdeling for rus og 
avhengighet. Det er tildelt 21 kort, og 6 står på venteliste. 
 
I Thamsgate parkeringshus er det tildelt 110 parkeringskort til 110 ansatte, og det er 67 som står 
på venteliste.  
 

Fordeling av parkering for ansatte mellom klinikker og staber 
Arbeidsgruppen har også sett på prosentandel ansatte som er tildelt parkeringskort per klinikk og 
stab Vestre Viken. Andelen varierer fra 25 til 58 %. Andelen påvirkes av bosted og graden av 
behovsprøvd parkering. Arbeidsgruppen valgte å ikke kartlegge dette nærmere.  
 

5.3 Andre reserverte parkeringsplasser og utdelte parkeringskort i Drammen  

Kategori Kommentar 

Blodgivere 8 reserverte plasser (P7 og ved røntgen) 

Sykehusverter 2 reserverte plasser på P7 

Tillitsvalgte 4 plasser i henhold til lokal samarbeidsavtale 

Nyfødt intensiv 6 blå kort for pårørende 

Barneavdelingen 6 blå kort for pårørende 

Vakthavende leger 10 reserverte plasser, utdelt 37 kort som rullerer 

Servicebiler 6 reserverte plasser i bakgården 

Plasser til tjenestebiler fra andre lokasjoner VV 8 plasser på P4 

Apoteket 12 blå kort 

Innleid personell 2 plasser 

Buskerud fylkeskommune 15 plasser i hht til avtale når sykehuset ble foretak 

 

5.4 Parkering for pasienter og besøkende pr mars 2015 

I områdene rundt Drammen sykehus er det 235 parkeringsplasser for pasienter og besøkende, 17 
parkeringsplasser for bevegelseshemmede og 8 el-bil plasser. I tillegg kommer gateparkering og 
nærliggende parkeringshus. Det er ulike ordninger knyttet til forskuddsbetaling og 
etterskuddsbetaling på plassene. På de kommunale plassene kan el-biler parkere gratis. Dette 
benyttes også av ansatte. Det ble fjernet tidsbegrensing på disse plassene for noen år siden, med 
bakgrunn i mottatte klager. 
 
Vestre Viken overtok områdefunksjonsansvar for befolkningen i Asker og Bærum i forbindelse med 
Hovedstadsprosessen i 2012. Antall parkeringsplasser for pasienter og besøkende ble ikke økt i 
denne forbindelsen. Det har fra 2012 vært en betydelig vekst i antall pasientbehandlinger. Fra vel 
165 000 poliklinisk konsultasjoner i 2012, var antallet 195 000 i 2014. Arbeidsgruppen har på 
bakgrunn av aktivitetstall på poliklinikk, røntgen og laboratoriet estimert at det er ca 1000 
pasienter som er til polikliniske undersøkelser per virkedag.  
 
Pasienter og besøkende har store vanskeligheter med å finne parkeringsplasser på dagtid. Det er 
mange pasienter som kommer for sent til poliklinikk, fordi de leter etter parkering. Dette påvirker 
også pasientflyt og effektiv bruk av ressurser inne på sykehuset. Det er store trafikkproblemer i 
gatene rundt sykehuset på dagtid fordi mange pasienter og besøkende kjører rundt og leter etter 
plass. Utfordring knyttet til all parkering ved Drammen sykehus er hverdager i tidsrommet fra 
kl.7.00 – 15.30, utover dette er kapasiteten mer enn tilstrekkelig. 
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5.5 Parkeringsforhold ved andre arbeidsplasser i Drammen 

I henhold til mandatet har arbeidsgruppen innhentet erfaringer fra andre store arbeidsplasser i 
Drammen. Det har vært rettet forespørsel til Drammen kommune, Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold, Buskerud fylkeskommune og Drammen videregående. Det er ulik kapasitet, ulike 
parkeringsordninger, ulike muligheter og kostnader ved de ulike organisasjonene. Pris varierer fra 
kr 0 – kr 1500,- pr mnd. Etter kartleggingen vurderte arbeidsgruppen at det var nyttig å få 
kjennskap til ulikhetene, men så ikke at det var noe som var relevant å bringe inn til mulige 
løsninger og tiltak for å fremme forslag knyttet til parkering ved Drammen sykehus. 
 

5.6 Parkeringsforhold ved andre sykehus, ansatte og pasienter 

I henhold til mandatet har arbeidsgruppen også innhentet erfaringer fra andre sykehus som ligger i 
nærhet av et bysentrum. Det har vært rettet forespørsel til Sykehuset i Vestfold (SIV), Oslo 
Universitetssykehus (OUS)og Sykehuset innlandet.  
 
SIV har bygget eget parkeringshus og har 800 parkeringsplasser til 3500 ansatte. Alle ansatte har 
tilgang til parkering, etter ”først til mølla prinsippet”. Pris kr 20,- per dag. For pasienter og 
besøkende er det der ca 250 parkeringsplasser, i tillegg kommer gateparkering.  
 
Ved OUS er det 3060 parkeringsplasser til 20 000 ansatte. De har en ordning basert på ”først til 
mølla prinsippet”. Alle som ønsker kan kjøpe kort med rett til parkering. Pris 425-635, avhengig av 
om det er ute eller inne parkering. Kontaktpersonen omtaler dette som fungerende ordning, med 
unntak av ved Radiumhospitalet hvor kollektiv tilbudet er betydelig mindre. For pasienter og 
besøkende er det ca 1340 parkeringsplasser. 
 
Sykehuset Innlandet har i sum, alle lokasjoner, 1478 parkeringsplasser til 5260 ansatte. Basert på 
”først til mølla prinsippet”.  For pasienter og besøkende er det i sum 417 parkeringsplasser. 
 

5.7 Fakta om Buskerudbyen   

Det legges opp til nullvekst i antall biler inn til Drammen i Buskerudbypakke 2, 2014-2017  
Buskerudbyens strategier for parkering: (8.8.1) 

• Samordnet parkeringspolitikk skal utvikles gradvis og i takt med forbedring av alternative 
transportmuligheter til privatbil. 

•  Parkeringspolitikken skal brukes aktivt for å begrense unødvendig privatbilbruk og 
skjerme sentrum  

• Det er en klar sammenheng mellom tilgang på parkeringsplass og trafikantenes valg av 
transportmiddel  

• Reisevaneundersøkelser viser at blant yrkesaktive som har god tilgang  til parkering ved 
arbeidsplassen, kjører tre firedeler bil.  

• Det er bare er en firedel som bruker bil blant dem som har dårlig tilgang på parkering.  
• Parkeringspolitikk kan brukes aktivt som et effektivt virkemiddel for å begrense bilbruk, 

skjerme boligområder for uønsket biltrafikk eller som virkemiddel for å sikre god 
tilgjengelighet til et område. 

•  Det skal innføres maksimumsnormer for parkering for kontor og handel ved nybygg, 
ombygging og bruksendring. 
 

Noen av Buskerudbyens planer 2014 – 2017:  
• Det foreligger planer for innfartsparkeringer ved trafikknutepunkt rundt Drammen.  
• Det er planer om bompengering rundt Drammen  
• Buskerudbyen ønsker samarbeid med Vestre Viken om motivasjonstiltak for endring av 

reisevaner.http://www.buskerudbyen.no/Om-Buskerudbysamarbeidet/Hvorfor-Buskerudbyen 

http://www.buskerudbyen.no/Om-Buskerudbysamarbeidet/Hvorfor-Buskerudbyen


 

 

  
 

Side: 

9 / 12 

 

Parkering Drammen Sluttrapport 
Dato: 24.03.15 
 

 

 

 
 

 

9 
 

6 FORSLAG TIL ENDRINGER 

6.1 Muligheter for å øke kapasiteten 

Arbeidsgruppen har sett på:  
• omdisponering av parkeringsområder mellom ansatte og pasienter / besøkende 
• fortetting innenfor eksisterende arealer 
• leie av flere parkeringsplasser  
• endring av tildelingskriterier 
• økte priser  

 

6.2 Omdisponering av parkeringsplasser mellom ansatte og pasienter 

Arbeidsgruppen har vurdert muligheter for omdisponering av parkeringsplasser mellom ansatte 
og pasienter, med hovedprioritering om å øke parkeringskapasiteten for pasienter og besøkende. 
Det foreslås å samle all parkering for pasienter og pårørende på område 1, jfr figur under. Dette gir 
en økt kapasitet på 70 parkeringsplasser, en økning på om lag 27 %. Det vil i tillegg lette mye på 
trafikksituasjonen ved hovedinngangen, ved akuttmottak og i smågatene rundt sykehuset. 
Forutsetter tydelig skilting fra Haugesgate. 
 
Foreslått løsning opprettholder dagens nivå på parkering for ansatte. Foreslått økning i kapasitet 
for ansatte ligger i fortetting, leie av flere parkeringsplasser og eventuell etablering av midlertidige 
parkeringsarealer. Forutsetningen for foreslått omdisponering er at ansatte ikke reduserer 
parkeringskapasiteten. 
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6.3 Vurderte muligheter for fortetting – anslag   

 
     

6.4 Forslag til endringer for fordeling av parkeringsområder og løsning for fordeling av 
parkeringskort for ansatte ved og rundt Drammen sykehus 

Arbeidsgruppen foreslår følgende endringer knyttet til parkeringsområder og type kort, uavhengig 
av valgt løsning for tildeling av parkeringskort; 

 Flytte parkeringsområde for ansatte med ansvar på tvers med arbeidssted Drammen 

sykehus til Wergelandsgate 10. 

 Inkludere Habiliteringsavdelingens parkeringsområde i område Drammen sykehus. 
 El-bil plassene endres fra dagens ordning med reserverte plasser til å være disponible for 

ansatte med blått kort som kjører el-bil.  
 Opprettholde rød og blå parkering. 
 Fjerne ”Grønn parkering” for å øke fleksibiliteten. 
 Endre tildelingsperiode fra dagens ordning som er kalenderår til periode fra 01.09 til 31.08. 
 Årlig elektronisk søknad på ett felles revidert elektronisk skjema. 
 Årlig bytte av parkeringskort med nye farger (ikke bare oblat), samt øke pris for tap av kort.  
 Utarbeide standard svar til alle som tildeles plass, det inkluderes mulighet for endring i 

søkeperioden. 
 

Arbeidsgruppen vurderer at disse tiltakene til sammen vil bedre parkeringssituasjonen for de 
ansatte. 
 
Arbeidsgruppen har vurdert fire alternativer til fremtidig løsning for fordeling av parkering for 
ansatte ved Drammen sykehus.  

1. Revidert dagens ordning 
 Beholde behovsprøvd parkering og tildelingskriterier. 
 Kvalitetssikring av opplysninger ved at avdelingssjef krysser av og bekrefter, der 

det søkes grunnet særskilte behov eller bruk av bil i tjeneste. 
 Holde tilbake et gitt antall plasser til søknader utenom ordinære tildeling. Fordeling 

av disse gjøres i samråd med klinikkdirektør. 
 Etablere ordning for lange permisjoner. 
 Parkeringsutvalg opprettholdes til behandling av søknader grunnet særskilte behov 

eller bruk av bil i tjeneste 
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2. Først til mølla  
 Alle ansatte ved Drammen sykehus kan søke om parkering, røde og blå kort 
 Søknad om parkering ved Drammen sykehus mottas av servicetorg, parkeringskort 

hentes i servicetorg. 
 Parkeringsutvalg tildeler plass i Wergelandsgate 10, Thamsgt, Haugesgt og 

ambulansestasjon ut fra samme kriterier som alt.1. 
3. Kombinasjon av revidert dagens ordning og først til mølla  

 Parkeringsutvalg tildeler plass til de som søker på behovsprøvd – behov for bil i 
tjeneste 

 Resten først til mølla 
4. Klinikkvis fordeling av parkeringskort 

 Fordele parkeringsplasser prosentvis ut fra antall ansatte.  
 Egne parkeringsutvalg pr klinikk som tildeler ut i fra samme kriterier som i alt.1 

 
Vurdering av alternativene: 
Arbeidsgruppen har vurdert de fire alternative, skissert fordeler og ulemper; 

 Alternativ 4 ble raskt forkastet, da det vil kreve mye administrasjon og mange 
parkeringsutvalg.  

 Alternativ 3 ble tidlig vurdert som et ikke aktuelt alternativ.  
 Alternativ 2 ble vurdert som et mulig alternativ, erfaringene fra andre sykehus var gode for 

denne type ordning, og dette er et alternativ som krever lite administrasjon. 
Arbeidsgruppen forlot også dette alternativet, da det ble vurdert at det ville kreve 
uforholdsmessig høy prisøkning, og i liten grad tar ordningen innover seg at Drammen 
sykehus er et områdesykehus med ansatte som rekrutteres utenfor nærområde.  

 Alternativ 1ble vurdert til å være det alternativet som sikrer at de som trenger 
parkeringsplass mest får det. Dette er også en kjent ordning. 

 
Det er i arbeidsgruppen enighet om å foreslå alternativ 1 – Revidert dagens løsning og endringer 
knyttet til parkeringsområder og type kort. 
 

6.5 Andre forslag til endringer og forbedringer 

• Sette inn tekst i innkallingsbrev til pasienter:  
– ”Det er stort press på parkeringsplassene i umiddelbar nærhet til sykehuset. Vi 

anbefaler derfor at pasienter og besøkende benytter offentlig kommunikasjon så langt 
det er mulig. Dersom du må kjøre bil, bør du beregne ekstra god tid. Det ligger et 
parkeringshus i Thamsgate 5, hvor det ofte er ledig kapasitet. Fra dette 
parkeringshuset tar det ca. 5 minutter å gå til sykehuset.”  

• Gjennomgå parkeringsbehovet for tildelte parkeringskort, jfr tabell 5.4 
• Leie flere plasser i Thamsgate parkeringshus til ansatte. 
• Gjennomgang av alle parkeringsområdene for å finne mulighet for mer fortetting. 
• Øke pris på parkering, slik at gapet mellom bruk av egen bil og kollektivtransport blir 

mindre. 
• Vurdere kjøp av eksterne tjenester for administrering av parkeringsordning.  
• Vurdere å gjeninnføre tidsbegrensning på kommunal gateparkering ved sykehuset. 

 

6.6 Nye retningslinjer (arbeides videre med) 

VV DS Parkering Drammen Sykehus  
Ny felles søknad som vedlegg til retningslinjen  
Mandat for parkeringsutvalg   



 

 

  
 

Side: 

12 / 12 

 

Parkering Drammen Sluttrapport 
Dato: 24.03.15 
 

 

 

 
 

 

12 
 

Pris er et viktig virkemiddel for å stimulere til alternative reisemåter.  Rimeligste pris 
kollektivtransport i området er kr. 800,- pr mnd. Pris for parkering ved og rundt Drammen sykehus 
har vært uendret i 5 år. 
 
Arbeidsgruppen foreslår følgende prisjustering; 
Ordning Nåværende pris per mnd Forslag ny pris Kommentar 
Rødt kort 50,- 200,- Kveld/natt/helg 
Blått kort 250,- 400,- Hele døgnet 
Wergelandsgate 400,- 600,- Likt antall plasser og kort 
Haugesgate 89 250,-  400,-  Hele døgnet 
Habilitering 400,-  400,-  Hele døgnet 
Ambulansestasjon 200,-  400,-  Hele døgnet 
Thamsgate på tak 400,- 600,-  Likt antall plasser og kort 
Thamsgate under  500,-  700,-  Likt antall plasser og kort 

  

6.7 Samarbeid med Grønt sykehus og Buskerudbyen 

• Verdens Miljøverndag er 5.juni. Vestre Viken vil markere denne dagen på alle sykehusene. 
Tema i år vil være: ”Reisevaner til og fra arbeid” ”Reis smart”  

• Grønt sykehus Vestre Viken vil sammen med Buskerudbyen gjennomføre en 
reisevaneundersøkelse i juni 2015. I etterkant av denne vil det bli satt inn ulike 
stimuleringstiltak knyttet til alternativer til bruk av egen bil.  

 

6.8 Tidspunkt for iverksettelse av endringer og kostnader 

Arbeidsgruppen ønsket å gjennomføre ny søkerunde våren 2015 for alle områder ved og rundt 
Drammen sykehus med nye retningslinjer, områder og priser. Dette vil etter all sannsynlighet ikke 
gjøre noe med kapasitet fordi: 

• Vestre Viken har en avtale om parkering med de som har fått innvilget sin søknad fra 
01.01.2015 til 31.12.2015. Ansatte som allerede har fått innvilget søknaden ut 2015 
beholder parkeringsadgangen ut 2015.  

• Det kan heller ikke endres pris for de som har tildelt plass ut 2015 fordi det ikke er skrevet 
noe om prisregulering i perioden. 

 
Arbeidsgruppen anbefaler derfor: 

• Søkerunde i 2015 med samme frister som tidligere, men med tildeling fra 01.01.16 – 31.08. 
17.  

• Søkerunden gjennomføres etter nye retningslinjer. 
 

Kostnader: 
• Det vil være kostnader knyttet til endring av parkeringsarealer og leie av flere 

parkeringsplasser, dette er ikke beregnet. 
 

7 VIDERE PROSESS 
Arbeidsgruppen leverer sitt arbeid 24.03.15, til de tre oppdragsgiverne.  

 Høring – Brukerrepresentanter 
 Høringsprosess i organisasjonen 
 Drøfting og HAMU behandling 

 Beslutning i forhold til foreslåtte aktiviteter/endringer og foreslåtte gjenstående arbeider. 



 

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  23/2015 27.04. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Pasient og brukerombudet i Buskerud, årsmelding 2014 
2. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat 13. april 
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 14. april 
4. Brukerutvalget referat 20. april   
5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 20. april  

 
 
 

 
 

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, 20. april 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 20.04. 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. Pasient og brukerombudet i Buskerud, årsmelding 2014  

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) referat fra 13. april  
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Sentralt kvalitetsutvalg referat fra 14. april  
 
Viser til vedlegg 3.  
 

4. Brukerutvalget referat fra 20. april (ettersendes)  
 
Viser til vedlegg 4. 
 

5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 20. april  
 
Viser til vedlegg 5. 

 
 

 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar de ovennevnte dokumenter til orientering. 



      

  
 

  

2014 

 
 
«Sykepleier på sykehuset 
synkroniserte medisinlisten med 
mine notater – jeg var jo den 
eneste som visste hva jeg hadde 
fått mens jeg var innlagt » 
 
«Denne saken har vært et 
mareritt for kommunen» 
 
«Du nådde dessverre ikke opp 
denne gangen i kampen om 
rehabiliteringsplass» 

 

Årsmelding Buskerud  
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Innledning  
Pasient- og brukerombudenes arbeid er regulert i Pasient-  
og brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å 
ivareta pasientene og brukernes behov, interesser og retts- 
sikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den  
kommunale helse- og omsorgstjeneste. Samtidig skal vi  
jobbe for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.  
 
I årsmeldingen velger jeg å fokusere på de problemområdene vi får 
kjennskap til gjennom henvendelser til oss.  Årsmeldingen er en 
unik mulighet til å synliggjøre pasienterfaringer og måle om og 
hvordan helsetjenesten fungerer for de som trenger den.  Dette er 
derfor ikke en ordinær virksomhetsrapportering.  
 
Det meste av det vi peker på er kjent både for helsepersonell, 
helseledere og styrende myndigheter.  Likevel må vi gjenta både det 
som er sagt før og det alle vet, helt til det faktisk blir gjort en 
endring til det beste for pasienter, brukere og pårørende.  Dette er 
mitt oppdrag, og alle innbyggere i Buskerud skal være trygge på at 
jeg er deres stemme i det offentlige rom.   
 
Vi har valgt elementet vann som grafisk tema i årsmeldingen.  Det 
renner ofte mye vann i havet før det skjer endringer i 
helsetjenesten.  For mange er det også slik at det er den ene dråpen 
som får begeret til å flyte over.  
 

God lesning! 
 
 
Drammen, 1. februar 2015 

Anne-Lene E. Arnesen 
Pasient-og brukerombud i Buskerud 
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Oppsummering 2014 
 

Antall henvendelser 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Henvendelser  819 939 1069 961 997 

 

Registreringer som gjelder ulike områder* 

 2013 2014 

Spesialisthelsetjenester 662 622 

Kommunale tjenester  345 494 

NAV 30 39 

Annet/ukjent 65 71 

SUM registreringer   1 102 1 226* 

 

*I statistikkgrunnlaget kan det være flere registreringer i hver sak – det vil si 
at det i en henvendelse kan registreres forhold som både gjelder 
kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester – eller flere spesialiteter i 
samme sak.  

 

Tallgrunnlaget viser at vi i Buskerud har nådd vårt mål om økning i 
antall henvendelser.   Vi har hatt stort fokus på arbeid og 
synliggjøring direkte ut mot pasienter, brukere og pårørende.  Dette 
har gitt resultater.  40 % av registreringene i 2014 omhandlet 
forhold ved de  kommunale helse- og omsorgstjenestene.  Dette er 
en økning på 9 % i forhold til 2013,  noe vi er godt fornøyd med.  
Det betyr at vi har lykkes med å nå ut til flere av de som trenger vår 
hjelp, og de har tatt kontakt selv om det fortsatt er  stor klagefrykt 
hos innbyggerne.     
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Noen eksempler på hva vi har merket oss i året som gikk 

 Pasienter opplever at overføring til mer spesialiserte 
sykehus og avdelinger tar for lang tid 

 Manglende kunnskap og respekt for saksbehandlingsregler 
er en stor utfordring for rettssikkerheten på alle nivå 

 Flere tar kontakt med oss om uverdige forhold på 
sykehjem og uforsvarlige hjemmetjenester 

 Dialog og møter for å løse fastlåste konflikter og 
uenigheter blir  stadig viktigere virkemidler for 
ombudskontoret 

Informasjon om ombudene  
Ombudsordningen har vært politisk vedtatt som en statlig ordning 
siden 2009.  Arbeidet ved kontorene er sett på som viktig og vår 
rolle ble derfor ekstra styrket gjennom lovendringen i 2013. Her ble 
informasjonsplikten om ombudsordningen utvidet. Ombudene har  
et selvstendig ansvar for å gjøre ordningen kjent og tilgjengelig for 
innbyggerne i fylket.  Dette jobber vi systematisk med hvert år 
gjennom ulike tiltak.   
 
Vi mener likevel det samtidig må kreves at Helsedirektoratet og 
andre også har fokus på dette. Særlig fordi det er politisk enighet 
om at ombudene er en viktig aktør i arbeidet med 
pasientrettigheter. Informasjon om ombudene må derfor tas inn i 
de faglige veiledere og verktøy som utarbeides. Vi ser dessverre at 
dette er fraværende i slike dokumenter.  I veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid ”Sammen om mestring”  IS-2076 gir god informasjon 
om klage- og tilsynsordninger, men det er ikke nevnt at ombudene 
kan bistå de som trenger hjelp til å klage. Dette til tross for at 
veilederen retter seg mot en pasientgruppe vi vet har 
vanskeligheter med å ivareta egne interesser og som har store 
behov for veiledning og hjelp.   
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Pasient- og brukerombudet gjør en 

forskjell 
 

Det ideelle er at helse- og omsorgstjenestene fungerer så bra, og 
har så høyt servicenivå med ivaretakelse av alle rettigheter, at et 
ombud er unødvendig. Dessverre er vi langt fra dette.  Et pasient- 
og brukerombudskontor vil alltid være et sted der de negative 
sidene ved både system og enkeltpersoner blir kanalisert. 
Informasjon om det som ikke fungerer, fortvilelse, frykt og 
aggresjon finner med rette veien inn til våre rådgivere.  Vårt 
oppdrag fra Stortinget er at vi skal jobbe for bedre helsehjelp og 
ivaretakelse av rettigheter til de som har behov for vår hjelp. 
Samtidig skal vi bidra til økt kvalitet i helse- og omsorgstjenesten på 
alle nivå.   

Når vi oppsummerer året som gikk ser vi at vi har innfriddr både mål 
og oppdrag.   

 Vi er bedre kjent hos innbyggere og virksomheter 

 Vi brukes oftere enn før som bidragsyter inn i 
kvalitetsarbeidet både på kommunalt nivå og i 
spesialisthelsetjenesten 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://wallpho.com/wp-content/uploads/8589130442242-rhythm-of-water-wallpaper-hd.jpg&imgrefurl=http://wallpho.com/73394-rhythm-of-water-id-42242.htm&h=768&w=1366&tbnid=_Nsf0uJtlPmUnM:&zoom=1&docid=L4JMh4WFPUvayM&ei=PWaxVIXEL8X2O8OUgOgG&tbm=isch&ved=0CGoQMyhEMEQ&iact=rc&uact=3&dur=557&page=5&start=68&ndsp=20
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Informasjonen til pasientene blir bedre, de involveres i større grad i 
utredning og behandling enn tidligere og pasientopplevelser tas 
mer på alvor. Vestre Viken helseforetak har etablert egne 
elektroniske tilbakemeldingssystem for å gi pasientene en enkel 
mulighet til å komme fram med sine erfaringer.  Svarene vi får fra 
helseforetakene er åpnere, mer nyanserte og mer informative enn 
vi har sett tidligere. Det skaper trygge og mer fornøyde pasienter til 
tross for at utgangspunktet mange ganger er både håpløst og 
vanskelig.  

Vi vil fremheve noen eksempler på noen konkrete 
kvalitetsforbedringer vi har vært involvert i siste år: 

 Norsk pasientskadeerstatning har tatt tak i våre 
tilbakemeldinger i sist årsmelding og vil jobbe med tiltak 
for å imøtekomme dette 

 Bedre oppførsel og service på telefon  

 Etablering av pårørendeforeninger ved sykehjem 

 Bytte av rengjøringsbyrå på sykehjem 

 Endring av kommunens informasjonsbrosjyre om tjenester   
 

Kjerneoppgaven vår er likevel 
å hjelpe enkeltpersoner med 
å få de riktige helse- og 
omsorgstjenestene til rett tid. 
Her lykkes vi på en eller 
annen måte i de fleste sakene 
vi er involvert i selv om det er 
vanskelig å måle effekten av 
dette arbeidet. Her som ellers 
er det pasientens opplevelse som er viktigst.  Noen er fornøyd med 
at det finnes et sted der noen har tid til å lytte til deres fortvilelse og 
gi dem aksept og støtte for at de har rett, eller at det de har 
opplevd ikke skal aksepteres.  Andre er lettet når vi har undersøkt 
og fått bekreftet at det er forsvarlig å vente 3 uker på neste 
undersøkelse.   

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://wall.alphacoders.com/by_sub_category.php?id=168678&name=Water+Drop+Wallpapers&page=5&ei=Dfe7VNftEYKOPZeVgNgL&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNHIe4U2uJIT46vpitHQyXnNNpYjDA&ust=1421690041237787
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Erfaringer fra året som gikk sier oss at vi må gjøre mer av det som 
fungerer bra, selv om det både er ressurskrevende og vanskelig.  Vi 
må være ute og møte pasienter og pårørende der de er, og vi må 
jobbe mer med møter og mekling som virkemiddel.  Det er nytt å 
tenke at tjenester og helsehjelp skapes i dialog og forhandling 
mellom den enkelte og det offentlige, men dette er likevel en riktig 
vei å gå for å skape forståelse for begge sider og for å få etablert 
varige og tillitsvekkende løsninger.   

Slik endring av metodikk gjelder særlig de kommunale helse – og 
omsorgstjenestene fordi de skal være robuste over tid og bære preg 
av gjensidig respekt og forståelse.   Vi vil også fortsette å bruke mye 
tid på å realitetsorientere og informere pasienter og pårørende om 
hva de kan forvente av helsetjenesten i dag, og at det noen ganger 
må foretas prioriteringer dersom det er basert på faglige 
vurderinger.   

 

To eldre kvinner med psykisk sykdom fikk varsel fra tidligere 

hjemkommune  om at de nå skulle flyttes tilbake til sykehjem i disse 

kommunene.  De hadde bodd sammen på en privat institusjon de siste 

30 årene.  Kommunen omgjorde sin beslutning etter klage  fra oss.. 

Kommunens ansatte aksepterte til slutt å ledsage en kreftsyk 

utviklingshemmet mann til kreftoperasjon på sykehuset. Han hadde 

ingen pårørende.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://logo-kid.com/water-design-wallpaper.htm&ei=WJ-xVPT3MsK4OPqDgOAH&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNE-5Ja7rMN3-deqIX4HhdrZoC5pcg&ust=1420998590446135
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Rettsikkerheten til pasienter og brukere 

Saksbehandlingsregler 

Saksbehandlingsreglene er vedtatt for å gi garanti og sikkerhet for 
at alt foregår på riktig og likeverdig måte. Kravet til gode faglige 
begrunnelser er en viktig rettssikkerhetsgaranti. Det gir pasienter og 
brukere innsikt i hvilke fakta 
som er lagt til grunn og 
hvordan reglene er vurdert.  

De gamle reglene i 
forvaltningsloven er høyst 
aktuelle i dag, 50 år etter at 
de ble vedtatt.  Likevel ser vi 
at forvaltningen i mange 
saker verken respekterer eller 
forstår viktigheten av dette 
regelverket.   

Det er for liten kunnskap om 
reglene, kunnskap blir ikke 
omsatt i praktisk arbeid og 
regelverket blir brukt feil.  I 
de groveste tilfellene ser vi at 
forvaltningen spekulerer i at 
pårørende og pasienter ikke har kunnskap om sine rettigheter og 
heller ikke har økonomisk mulighet til å søke juridisk hjelp. Denne 
strategien blir tydelig når kommunen velger å gi klager medhold 
umiddelbart for å unngå at saken sendes til klageinstansen.    

Når kun er et fåtall brukere og pårørende klager, slipper kommunen 
å gi tjenester på riktig omsorgsnivå, og dette er penger spart. 

 

 

 

Kommunen avviste klagen i et formelt vedtak fordi ekteparet sendte en 

felles klage på manglende tjenester. Kommunen mente dette  var en 

formell feil og at de måtte sende separate klager. Ekteparet  fikk ikke 

anledning til å sende to klager før avvisningsvedtaket forelå.   

Saksbehandlingen skal være 

korrekt i alle saker og 

saksbehandlingen skal være så 

kort i alle ledd at saken ikke blir 

uaktuell for pasienten før den er 

avgjort.  

Saksbehandlingstiden hos 

Fylkesmannen må være så kort at 

klager får en ny vurdering av saken 

mens den fortsatt er aktuell.   

Fylkesmannen må avgjøre direkte 

de sakene som er dårlig begrunnet 

fra kommunen.  
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De som velger å benytte klageretten møter ofte nye hindringer på 
veien mot en ny vurdering og avgjørelse. Klagen blir i mange tilfeller 
liggende i flere uker og måneder i kommunen, klagegrunner blir 
ikke besvart og vurdert, 
nye forhold blir ikke 
undersøkt og saken 
sendes ufullstendig over 
til Fylkesmannen.  Her går 
det nye uker og måneder, 
og mange saker ender 
med oppheving fra 
Fylkesmannen. 
Saksbehandlingen må da 
starte på nytt i 
kommunen, ofte med 
samme resultat som 
første gang. Det kan være mye penger å spare på mangelfull 
klagebehandling. Selv om klager gis medhold til slutt kan ikke 
tjenester gis med tilbakevirkende kraft.  

Spesialisthelsetjenesten har tre år etter lovendringen store 
problemer med å forstå at de har plikt til å sende klager videre 
direkte til Fylkesmannen dersom klager ikke får medhold. Ansatte i 
spesialisthelsetjenesten har ikke alltid nok kunnskap om regelverket 
ved klage, og kan da heller ikke veilede de pasientene som etterspør 
informasjon.  

Pasienten har et stort pleiebehov og er helt avhengig av hjelp fra kona.  

Hun får avslag på søknad om omsorgslønn fordi kommunen mener det 

er mest hensiktsmessig med hjemmesykepleie og trygghetsalarm. 

Trygghetsalarm ble likevel avslått fordi pasienten ikke hadde fasttelefon. 

At pasienten selv ønsket at kona skulle hjelpe ham var ikke nevnt i 

saken.  Vedtaket ble omgjort etter klage, pasienten døde kort tid etter.  

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/european-firms-confront-water-crisis-301126&ei=u7W6VMbIDMOCPfW-gKgO&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNF1SnmkHdwx377qo0SmopOkFTj7eQ&ust=1421608592131285
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Brudd på menneskerettigheter 
De fleste av oss velger å tro at grunnleggende menneskerettigheter 
blir respektert i en demokratisk velferdsstat som Norge.  Dette 
bildet er dessverre  nyansert.  Vi har i 2014 hatt en økning i antall 
henvendelser fra pårørende til beboere i sykehjem.  Innholdet i 
disse samsvarer med de funn som er gjengitt i temarapport om 
menneskerettigheter i norske sykehjem som er utgitt av Norsk 
senter for menneskerettigheter ved Universitet i Oslo.  Dette gjelder 
særlig retten til respekt for den enkeltes integritet. Det betyr at alle 
skal ha mulighet til medvirkning og selvbestemmelse i egen 
hverdag, for eksempel knyttet til aktiviteter, døgnrytme, personlig 
hygiene, ha sosial omgang med andre og fysisk aktivitet.  
 
Pårørende reagerer på tung medisinering kun for å holde pasienten 
i ro, manglende beskyttelse fra medpasienter som tar seg inn på 
rommet og gjennomsøker eiendelene, stadig roping fra andre 
pasienter, bruddskader som blir oversett og feilbehandlet, bruk av 
bleier selv om pasienten ønsker å benytte toalettet og manglende 
tolketjenester. I saker hvor vi har vist til brudd på 
menneskerettighetene blir dette verken kommentert eller vurdert.   
 
Vi stiller også spørsmål ved om dagens kontrollordninger er gode 
nok.  Fylkesmennene fører i liten grad tilsyn med  sykehjemmene 
utenom i enkeltsaker.  Våre besøk har vist at det er systemsvikt som 
tilsynsmyndigheten ville ha avdekket og som kommunen gjennom 
egenkontroll burde ha endret.  Det er bekymringsfullt når ansatte 
melder avvik som ikke fører til endring eller ikke melder avvik i det 

Pasienten klagde på seponering av subutex under innleggelse til avrusing 

på andre medikamenter.  Det tok Fylkesmannen 2 måneder  å behandle 

klagen. Den ble da avvist fordi pasienten hadde skrevet seg ut og var 

fengslet på grunn av ny kriminalitet og omfattende rusing. Han fikk aldri 

en reell overprøving av de medisinske vurderingene i saken mens det var 

aktuelt. 
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hele tatt.  Dette viser at ordningen med kommunal egenkontroll 
fungerer dårlig og er lite tillitsvekkende.   

Brudd på pasient- og brukerrettigheter 
Pasient -og brukerrettighetsloven er en lovfesting av de særlige 
rettigheter lovgiver har bestemt at pasienter og brukere skal ha.  Vi 
ser dessverre hvert år at det både er manglende kunnskap om disse 
rettighetene og for liten etterlevelse.  For pasientene er det 
vanskelig å vite hva de har rett til og enda vanskeligere å hevde sin 
rett.  
 
Det er mye fokus på innføring av rettigheter som et virkemiddel for 
bedre helsetjenester, men liten kontroll med om disse endringene 
faktisk kommer pasienter og brukere til gode. Dette selv om 
lovgiver har gitt helsepersonellet tilsvarende plikter. 
 

Informasjon 

Det å ha behov for en eller annen form for helsehjelp angår oss så 
direkte og personlig at det 
er en selvfølge at vi skal ta  
del i beslutninger om 
utredning, behandling og 
oppfølging. Pasienter skal 
involveres på en måte de 
forstår og som gir en reell 
medbestemmelse i eget liv.   
 
I nesten alle henvendelser vi 
får inn til vårt kontor er det et eller flere elementer av mangelfull og 
forvirrende informasjon.  Pasienter kan henvises flere steder 
samtidig.  Brevmalene som brukes er utformet slik at pasientene 
ikke forstår hvilke undersøkelser de er innkalt til.  Det skal enkle og 
lite kostnadskrevende tiltak til for å rydde opp i dette.    
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://guamrugby.org/photographzswl/water-wallpapers-free-download&ei=CZ2xVN6hL8fIPJWFgcgE&bvm=bv.83339334,d.ZWU&psig=AFQjCNE-5Ja7rMN3-deqIX4HhdrZoC5pcg&ust=1420998590446135
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I forkant av undersøkelser og behandlinger er det flere viktige 
beskjeder som pasienten mottar og må ta hensyn til, for eksempel 
bruk av blodfortynnende medisiner før innleggelse.  Dette er ofte 
generell informasjon som lett blir gitt for sent eller som ikke passer 
med pasientenes helsetilstand.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi registrerer at det er en økt satsing på reell medvirkning fra 
pasientene før undersøkelse og behandling.  Dette ser vi resultater 
av, men pasienter som tar kontakt med oss er fortsatt frustrert over 
for liten informasjon ved utskrivning. Her er det særlig viktig at 
pasienten informeres om hva det er viktig å være oppmerksom på, 
hva som må påregnes av smerter og ubehag, hva som krever direkte 
kontakt med sykehuset igjen og hva som kan håndteres av fastlege.   
 
Videre mangler pasienten ofte nødvendig kontaktinformasjon til 
sykehuset. Våre erfaringer samsvarer med brukerundersøkelsene 
som gjennomføres årlig ved hvert sykehus. Det må derfor settes fart 
i forbedringstiltak før det skjer flere skader.  
 
 
 
 
 
 
 
Dersom det har skjedd en uventet hendelse som skal rapporteres, 
har pasienten rett til informasjon om dette.  Her ser vi dessverre at 
det gis både forvirrende informasjon, uriktig informasjon eller ingen 
informasjon i det hele tatt.  Det siste er særlig gjennomgående i de 

Pasient opplevde mangelfull og lite tillitsvekkende informasjon før 

operasjon. Skriftlig fikk han beskjed om ikke å slutte med legemiddelet  

Marevan før innleggelsen fordi han hadde kunstig hjerteklaff.  

Operasjonen ble likevel utsatt fordi han skulle ha skulle ha sluttet med 

Marevan likevel. 

 

Pasienten fikk  postoperative blødninger men ingen informasjon om 

hvordan han skulle forholde seg til dette etter hjemreise. Han ble 

akuttinnlagt igjen med stort blodtap og langvarig sykeleie.  
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kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tjenesteyter og 
virksomheter tar ikke lovgivers intensjon og krav på alvor.  Det er 
ikke tilstrekkelig å berolige pårørende etter et dødsfall med at 
hendelsen er ”meldt” når ingen kan si hvor det er sendt varsel eller 
hvilken rolle pårørende har ved videre undersøkelser og 
etterforskning av saken.   

 

 

 

 

Fritt valg av behandlingssted 

En viktig pasientrettighet er retten til fritt å kunne velge hvor 
utredning og behandling skal foregå.  Dette åpner for både 
medbestemmelse, valgfrihet og muligheten til selv å kunne påvirke 
ventetiden. Dessverre er det en del praktiske hinder for at denne 
retten oppleves som reell og meningsfull for pasientene. Det er liten 
individuell informasjon om muligheten til å bytte til annet sykehus i 
de tilfellene pasienten uttrykker misnøye og skepsis ved 
helsehjelpen.  Logistikken rundt hver pasient er heller ikke tilpasset 
de situasjoner der pasienten faktisk bytter sykehus.  Da oppstår 
forvirring og sammenblanding med nye henvisninger og uklarheter 
mellom sykehusene. 

 

Pårørende fikk under møtet med sykehuset etter dødsfallet beskjed om at 

sykehuset hadde gjort alt de kunne og at dødsfallet ikke var til å unngå. 

Saken er ennå under behandling hos politi og Statens helsetilsyn 

http://forwallpapers.com/wp-content/uploads/2013/10/Water-Cool-Fresh-HD-Desktop.jpg
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Pasienter som bytter sykehus opplever også å bli avvist av nytt 
sykehus under henvisning til at de ikke har kapasitet og må 
prioritere pasienter fra egen region. Dette gjelder selv om det 
byttes til sykehus innen samme helseregion. Det må vises  smidighet 
for kronisk syke pasienter som trenger jevnlig kontakt med sykehus, 
men som tilbringer deler av året andre steder  enn i nærheten av 
sitt lokale sykehus.  

Rusavhengige innlagt til behandling bekrefter også at de ikke fikk 
informasjon om retten til å velge behandlingssted før innleggelse, 
men kun ”ble plassert et sted som hadde ledig plass”.  

Pasientsikkerhet 
Pasienter og brukere har rett til helse- og omsorgstjenester med 
høy faglig standard. De skal ikke påføres skade, unødig lidelse eller 
smerte.  Også i 2014 er det pasientskader og komplikasjoner som 
dominerer henvendelsesgrunnen til ombudskontoret.  Når vi ser  på 
innholdet i disse henvendelsene, er det overraskende at det ikke 
skjer flere alvorlige hendelser.  Vi tror det er mange som ikke blir 
registrert eller varslet fordi de blir avverget i siste øyeblikk.  

Surr og rot 

I samtaler med pasienter og pårørende rapporteres det nesten alltid 
om det vi oppsummerer  i kategorien ”surr og rot”.  Dette gjelder alt 
fra manglende samarbeid mellom avdelinger på sykehus, mangelfull 
føring av medisinlister, manglende informasjonsoverføring mellom 
helsepersonell, beskjeder som ikke blir fulgt opp, motstridende 
informasjon til pasienten og avtalte undersøkelser og prøver som 
ikke blir gjennomført.   
 
Pasienter får også beskjed fra sykehuset om at det må tas nye 
røntgenbilder, MR eller CT selv om pasienten allerede har tatt disse 
privat. Pasienter sendes mellom sykehus uten nærmere 
begrunnelser,  og sykehusene «kjøper seg tid» uten at det i 
realiteten skjer noe som helst.  Ved hjemreise  har ikke utskrivende 
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lege nødvendig oversikt over pasientens medikamenter og har 
derfor heller ikke kontroll med  mulige interaksjoner mellom 
legemidlene.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Mange pårørende opplever at de blir koordinator under 
innleggelsen og den eneste som har samlet oversikt over både 
behandlings- og pleiefaglige beslutninger.   
 
Vi stiller spørsmål ved om fokuset på pasientsikkerheten er god nok 
når så mange pasienter rapporterer om hendelser som ikke er 
akseptable eller forsvarlige. 
 
 
 

 

 

Pasient innlagt på sykehus fikk beskjed fra sykepleier om at dersom han 

ikke tok de medikamentene som ble satt fram, ville ikke legen ta ansvaret 

for ham lenger. Kort tid etterpå viste det seg at han ikke skulle tatt disse 

medisinene likevel slik han selv hadde prøvd å si fra om men uten å bli 

hørt.. Han fikk som følge av dette en unødvendig forlengelse av 

sykehusoppholdet. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.restaurant2.com.au/news/aquachiara-water-new-to-restaurant-two/&ei=8vXHVNaPOoW7PaH8gfAF&bvm=bv.84607526,d.ZWU&psig=AFQjCNFS497gNInkAKZtU2B0XBNHwFH6EA&ust=1422477156645741
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Kunsten å skrive og lese journaler 

Journal er et viktig verktøy for å dokumentere vurderinger og 
beslutninger helsepersonell tar underveis i behandlingen.  Det er 
derfor bekymringsfullt når Fylkesmannen konkluderer med brudd 
på journalføringsplikten flere ganger i året.   
 
Pasienter forutsetter med rette at kritisk og nødvendig informasjon 
står i journalen og at denne faktisk blir lest før konsultasjon eller  
behandling.  Vi ser at leger i spesialisthelsetjenesten ikke alltid 
setter av nok tid til å lese journaler før de tar beslutninger om 
undersøkelser og behandlinger.  Selv om det er informert og 
dokumentert flere ganger om allergier, medisiner og andre forhold, 
opplever særlig kronisk syke pasienter at dette ikke blir lest og at 
historier må gjentas.  Dette skaper både mistillit, irritasjon og 
utrygghet.  
 
 
 

 

Fravær av saker er ikke tillitsvekkende 

Vi har få saker inn til vårt kontor som 
gjelder pasientskader i kommunene.   
Skal feil unngås må det identifiseres 
hva som er gått galt og hvorfor.  Dette 
skjer i for liten grad i kommunene og vi 
imøteser derfor en pålagt og regulert 
meldeordning også for de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene.   

Samhandling opp,  ned og på tvers 
I Buskerud ser vi heller ikke i 2014 at samhandlingsreformen har 
hatt en negativ effekt for pasientene slik mange fryktet. Det er et 
tettere og mer forpliktene samarbeid mellom sykehus og 

Det stod tydelig i henvisningen fra spesialist at inngrepet måtte 

gjennomføres med narkose. Sykehuset fikk ikke med seg dette og 

hadde kun bestilt lokalbedøvelse. Operasjonen måtte avbrytes og 

pasienten reise hjem.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://omegapg.org/386/9815064-water-vortex&ei=jri6VIuJLYnaOLH5gegF&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNGeSj8_thK5hUJCWR3reWumjtSN4A&ust=1421609375510214
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hjemkommune, og vi har få henvendelser hvor dette er 
problematisert.  
 
Vi ser imidlertid at det er utfordringer i noen kommuner med 
hensyn til rehabilitering. Det arbeidet som er gjort under 
innleggelsen på sykehus får ikke ønsket effekt fordi kommunen ikke 
kan imøtekomme og følge dette opp på samme måte.  Dette er 
skuffende for pasienter som naturlig nok ønsker å få flest mulig 
funksjoner tilbake slik at de kan mestre egen hverdag med minst 
mulig hjelp.   
 
Vi erfarer også at det er kommuner som ikke ser på 
spesialisthelsetjenestens vurdering av funksjonsnivå og 
helsetilstand som et godt faglig grunnlag for kommunale tjenester, 
men nærmest kategorisk ser bort fra dette og starter egne 
utredninger.   
 

 

 

Områder hvor det ikke blir gitt 

tilstrekkelig helsehjelp 

Ungdom med spiseforstyrrelser og samtidig 

rusavhengighet. 

Det regionale helseforetaket er pålagt å sørge for behandlingstilbud 
som dekker pasientenes behov for helsehjelp.  Oppfyller de ikke 
denne plikten kan pasienten få behandling i utlandet.  Vi ser at 
behandlingstilbudet til unge med både alvorlige spiseforstyrrelser 
og rusavhengighet ikke er godt nok. De faller utenfor de etablerte 
tilbudene og blir avvist fordi de er ”for syke” . Forsøk  på behandling 
i etablerte tiltak har ingen effekt, og de sendes fra medisinske 
sengeposter og psykiatriske avdelinger, ut i frivillige døgntilbud for 

En 61 år gammel slagpasient ville etter spesialisthelsetjenestens 

vurdering ha stort utbytte og nytte av fortsatt fysioterapibehandling. 

Dette ble avslått av kommunen fordi de ikke prioriterte å gi den type 

tjenester til pasienter med langtidsplass i sykehjem.  
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deretter å begynne på ny runde.  Ingen har komplett kompetanse til 
å møte disse pasientene med helhetlig behandling. Dette 
behandlingstilbudet må styrkes og kompetansen hos helsepersonell 
som møter denne problematikken må økes.  
 

 

 

Ungdom med alvorlige psykiske lidelser 

Denne pasientgruppen setter hjelpeapparatet på prøve på alle nivå 
og på alle måter.  Deres problematikk viser med all tydelighet hvor 
vanskelig det er for involverte instanser å samarbeide, være 
kreative og finne de gode løsningene sammen. I de vanskelige 
sakene øker frustrasjonen hos alle parter og ansvarsfraskrivelser og 
prinsipper blir styrende.  Pasienten blir sykere og pårørende mer 
redde og fortvilte.   
 
Vi ser store variasjoner mellom kommunene når det gjelder både 
kompetanse og tilbud til denne gruppen. Selv i de tilfellene 
spesialisthelsetjenesten har gjort det de kan, følger ikke 
kommunene opp med solide, planlagte og faglige gode tjenester.  
Situasjonen er håpløs når det ikke er noen sanksjoner mot de 
kommunene som ikke gir gode og helhetlige tjenester i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten.  I de verste tilfellene ender det med at 
ungdommen lykkes med å ta sitt eget liv.  
 
Ungdom som er innlagt i døgnbehandling i lang tid uttrykker også 
bekymring for at fraværet fra det ordinære livet utenfor sykehuset 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.water-incorporated-nederland.com/&ei=H7W6VMfnHc3JPciigFA&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNF1SnmkHdwx377qo0SmopOkFTj7eQ&ust=1421608592131285
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ødelegger grunnlaget for et vanlig voksenliv.  De får et stort fravær 
både fra skole og det sosiale liv ungdommer vanligvis har.  Disse 
ungdommene etterlyser en bedre lokal oppfølging og behandling 
slik at de kan være en del av det vanlige samfunnslivet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Psykisk syke pasienter i LAR 

Pasienter med både 
rusavhengighet og psykisk 
lidelse skal få en samlet 
utredning og behandling for 
dette.  Vi ser flere pasienter 
som mottar 

legemiddelassistert rehabilitering men som ikke opplever at de 
psykiske lidelsene blir håndtert og behandlet på en adekvat måte. 
Medikamentell behandling avslås fordi dette ikke er forenelig med 
LAR medisin, og kommunen har verken kompetanse eller ressurser 
til å gi pasientene behandling.  
 
Det gis tilbud om samtaler på DPS, men da med vilkår om rusfrihet – 
noe pasienten verken ønsker eller klarer.  Det gis med andre ord en 
rekke tilbud som i realiteten ikke er tilgjengelige for disse 
pasientene fordi de ikke kan tilpasse seg de tradisjonelle 
behandlingsregimene.  Alle er enige om at situasjonen er vanskelig, 
men vi ser ikke at det blir gjort endringer til det beste for 
pasientene.    

En søster som var bekymret for sin psykisk syke lillebror skrev flere 

bekymringsmeldinger som hun leverte personlig både til Fylkesmannen, 

kommunelege og fastlege, og hun ringte utallige telefoner. Det ble brukt 

mange dager på å konkludere med at andre hadde ansvaret, de som 

hadde ansvaret var på kurs, ingen visste hvem som hadde 

stedfortrederansvar, antatt diagnose ble stilt på telefon og til slutt fikk 

hun kjeft fordi hun ikke hadde gjort noe tidligere dersom hun mente 

situasjonen var så alvorlig. Etter 3 måneders kamp mot systemet ble han 

hentet i ambulanse og tvangsinnlagt med politibistand.   

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.urbanspasabaudia.it/percorsi-benessere/&ei=EQPIVPGnOIXXPZz-gNgN&bvm=bv.84607526,d.ZWU&psig=AFQjCNFS497gNInkAKZtU2B0XBNHwFH6EA&ust=1422477156645741
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Pasienter som ikke er i stand til å ta imot utredning eller 

behandling 

Vi har mottatt mange henvendelser fra fortvilte foreldre og 
pårørende til pasienter som åpenbart trenger helsehjelp og 
omsorgstjenester.  De involverte instanser kan ofte vise til lange 
lister over tilbud som er gitt, men som pasienten har takket nei til.  
Vi etterlyser mer motiverende arbeid med de riktige faglige 
verktøyene og metodene, mer brukermedvirkning, større samarbeid 
med pårørende, og økt engasjement og vilje hos hjelpeapparatet til 
å gjøre pasienten i stand til å ta imot tilbudene.   

Kommunale helse- og omsorgstjenester 
 

 2013 2014 

Fastlege  135 153 

Legevakt  36 29 

Heldøgnsinstitusjon, langtids 33 58 

Heldøgnsinstitusjon, korttid 22 34 

Hjemmesykepleie 21 46 

Omsorgsboliger 17 22 

Psykisk helsehjelp i kommunen 11 36 

Rusomsorg i kommunen 11 12 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 9 17 

Praktisk bistand - 13 

Avlastning 8 12 

Rehabilitering - 11 

Støttekontakt - 10 

Omsorgslønn 5 7 

Fengselshelsetjeneste 12 5 
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Vi har hatt en økning i henvendelser som gjelder kommunale helse- 
og omsorgstjenester i 2014. Dette er positivt fordi det indikerer at 
flere nå er kjent med at de kan ta kontakt med oss, og at terskelen 
for å klage ikke lenger er like høy.  Økning i antall henvendelser 
betyr ikke nødvendigvis at situasjonen i tjenestetildeling og 
tjenesteyting er forverret de siste årene, men er et signal om at 
brukere og pårørende ikke lenger aksepterer alle avgjørelser uten å 
protestere.  

 

Opphold i sykehjem  

Ved våre besøk på flere 
sykehjem i 2014,  fikk vi 
kunnskap om hvordan 
pårørende opplever 
situasjonen for beboerne.  
Dette har resultert i flere 
endringer i positiv retning, 
større bevissthet hos ledelsen 
om pasientopplevd kvalitet og 
en redusert klagefrykt hos de 
pårørende vi har snakket med.  I noen av sakene har situasjonen 
likevel vært så kritikkverdig at Fylkesmannen har konkludert med at 
pasienten ikke fikk forsvarlig behandling og pleie på sykehjemmet.  
 
Det kan likevel ikke være slik at det er nødvendig å klage for å få 
gode og riktige tjenester.  Svikt og uforsvarlig helsehjelp og pleie 
skal avdekkes og rettes gjennom interne avvikssystem. Det må 
jobbes mer målrettet med meldekulturen i de fleste kommunene.  
Varsel må ufarliggjøres og effekt av avviksrapportering må synes.   
 
 
 

 

 

En dement kvinne ble hentet i drosje og sendt alene til legevakt etter fall 

og antatt brudd. Hjemmetjenesten mente dette var pårørendes ansvar.  

Siden pårørende i dette tilfellet bodde på en annen kant av landet måtte 

pasienten reise alene uten å kunne redegjøre for hendelsen og uten å ha 

med seg noen hun kjente.  Lårhalsen var brukket og hun hadde store 

smerter. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://funmozar.com/water-drops-wallpapers/&ei=5eq7VJ_GEcfKPZbLgJAG&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNGOeASyNIWygGkcd8xThdt7x1YG4A&ust=1421687873212261
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Kommunens ansvar for sine innbyggere 

Vi ser dessverre at kommuner i for stor grad er opptatt av å finne 
begrensninger i sine ansvarsområder snarere enn å være kreative 
og se brukerens hjelpebehov under ett.  Kommunene bruker for 
mange ganger den kommunale selvråderetten til ugunst for 
innbyggerne.  Det er greit å drive ansvarsfraskrivelse, men denne 
øvelsen krever at det finnes et sted ansvaret kan overføres til.  I 
”Svarte Per”- spillet  om helsetjenester er pasienten sjelden 
vinneren.     

 

 

 
 

 

 

 

De endeløse kampene 

De vanskeligste og mest krevende sakene vi mottok i 2014 handlet 
om endeløse og fortvilende kamper for å få nødvendige tjenester til 
barn med funksjonsnedsettelser. Kommunens saksbehandlere 
driver uendelige og utmattende kamper mot foreldrene.   De lykkes 
i stor grad med sin taktikk fordi det stadig byttes ut saksbehandlere, 
mens foreldrene ikke kan sette inn stedfortredere eller gå over til 
andre stillinger.  Foreldrene oppfattes som vanskelige, kravstore og 
lite samarbeidsvillige.  Når de har fått dette stempelet av  ansatte i 
kommunene blir de ikke trodd,  de blir ikke hørt og de møtes ikke 
med den respekt de har krav på og fortjener.  
 
Saker som dette løses ofte ikke hos Fylkesmannen.  Selv foreldre 
som får medhold i sine klager opplever at de likevel ikke får det som 
er bestemt fordi kommunene nekter å respektere avgjørelsene eller 

En eldre psykisk utviklingshemmet mann fikk ikke følge av ansatt i 

kommunen til oppsatt kreftoperasjon i Oslo fordi virksomhetsleder 

mente dette ikke var en kommunal oppgave.  

Kommunen mente en ung rullestolbruker måtte finne seg i å sitte med 

ytterjakke, lue og votter på mens han spiste frokost før han tok  toget til 

jobb.  Som et av kommunens mange sparetiltak reduserte de hjelpen fra 

to til et besøk hver morgen. Retten til verdighet og medbestemmelse i 

eget liv var fraværende i prosessen.   
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igangsetter nye utredninger med påstand om endring i situasjon og 
hjelpebehov.   Maktesløsheten, frustrasjonen og sinnet hos 
pårørende øker tilsvarende.   
 
Vi ser det er mulig å løse disse fastlåste konfliktene gjennom 
målrettede meklingsmøter der begge sider opplever å bli hørt og 
der det legges planer for forpliktende løsninger som begge 
aksepterer og eierskap til.  Kommunen vil derfor være tjent med å 
øke sin kompetanse på konfliktsaker og ha ansatte som både kan 
mekle og som oppfattes som nøytral av begge parter.  Vi er 
overbevist om at dette er et ressursbesparende tiltak for begge 
parter.  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Å forstå at brukererfaringer er viktige 

Alle kommuner har langt igjen når det gjelder reell 
brukermedvirkning, både i enkeltsaker og på systemnivå.  
Gjennomføring av generelle brukerundersøkelser er ikke 
tilfredsstillende og gir ofte ikke et reelt bilde av situasjonen.  Vi 
erfarer fra våre besøk i sykehjemmene at pårørende er mer 
komfortable med å samles som gruppe når de skal gi tilbakemelding 
til virksomhetsleder. De er mer åpne og frittalende når de inviteres 
inn til å komme med sine meninger, og pårørende opplever respekt 

Kommunen avslo å innvilge BPA ordning til en familie med en 8 år 

gammel gutt med store hjelpebehov. Mor hadde likevel ansvaret for 

avlastningen i hjemmet og en BPA ordning ville vært en  mye mer 

fleksibel og fornuftig løsning slik at hverdagen ble overkommelig for 

familien. Kommunen så overhodet ikke dette perspektivet. 

Et barn fikk innvilget barnebolig sommeren 2014 og det skulle 

igangsettes tilvenning og en gradvis flytting fra foreldrene til boligen.  

Siden boligen på det tidspunkt ikke var ledig, måtte tilvenningen skje i en 

krok av fellesstua. Dette pågikk i flere måneder.  Kommunen fastholdt at 

dette var en  forsvarlig  løsning.  
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når de får aksept for at deres opplevelser av kvaliteten er like viktig 
som de ansattes vurderinger. I slike møter skapes gode relasjoner 
som er positivt for alle parter.  
 
Vi ser dessverre at noen virksomheter oppfatter pårørende som en 
trussel mot arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet trekkes inn og de ser på 
ingen måte at pårørende kan være en ressurs i kvalitetsarbeidet.    
 
 
 

 

Hvordan vet kommunen at de gjør det riktige? 

Fortsatt er det for mye synsing ute i den kommunale 
tjenesteytingen og det er store forskjeller mellom kommuner når 
det gjelder kvalitet og kompetanse.  Når vi etterspør 
dokumentasjon for faglige beslutninger får vi sjelden svar. Dette 
tror vi har sammenheng med at kravet til forskningsaktivitet på de 
kommunale tjenestene er for svak.  Forskning er like nødvendig for 
disse pasientene som for pasienter i spesialisthelsetjenesten.  
 
Vi ønsker alle at tjenestene skal være trygge, ha god effekt og at 
måten de utføres på skal være basert på best mulig tilgjengelig 
kunnskap på feltet.  Dette gjelder særlig ivaretakelse av pasienter 
med demenssykdom, psykisk lidelse og rusproblematikk.  Det må 
satses mye mer på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert 
kunnskap, brukerkunnskap og brukermedvirkning.   
 

 

Et sykehjem besluttet at pårørende ikke fikk besøke sin far på rommet 

hans  men kun i fellesarealene.  Pårørende måtte også ringe og varsle 

flere timer før de kom fordi  ansatte angivelig var redde for pårørende.    

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wallpapersfreedesktop.com/abstract-water-drops-blue-wallpaper.html&ei=jd7CVJ2cOcb2O8_JgJgL&bvm=bv.84349003,d.ZWU&psig=AFQjCNGeWIVZwTM4y0uZUQYhSqy40uMY7w&ust=1422143468647628
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Spesialisthelsetjenester 

 2013 2014 

Klinikk Drammen sykehus 283 200 

Klinikk Ringerike sykehus 48 48 

Klinikk Kongsberg sykehus 40 34 

Klinikk Bærum sykehus – kun henvendelser 

registrert i Buskerud 

6 14 

Klinikk psykisk helse og rus 86 109 

Klinikk prehospitale tjenester   6 

Klinikk medisinsk diagnostikk 2 1 

Klinikk intern service 0 0 

 

Holdninger til ulike pasientgrupper 

Vi registrerer at det på sykehusene oppstår situasjoner der psykisk 
syke personer ikke blir tilstrekkelig ivaretatt, hører nedlatende 
bemerkninger eller blir møtt på en lite respektfull måte.  I flere 
saker har pasientene fått medhold i at uttalelser i journalene ikke 
har sammenheng med den medisinske behandlingen og derfor skal 
fjernes.   

 
 

 

 

Ventetid  

Det er positivt at vi får færre henvendelser som gjelder ventetid og  
fristbrudd ved sykehusene i Vestre Viken.  De sakene vi mottar om 
dette handler i hovedsak om situasjonen ved sykehusene i Oslo-
området, og da særlig Rikshospitalet og Radiumhospitalet.  Ofte er 
det forsvarlig å vente, og legene har konferert seg i mellom om 
situasjonen, men glemmer å kommunisere dette til pasienten.  Vi 

Sykehuset viste liten vilje til å legge til rette for pasientens omfattende 

angstlidelser og klaustrofobi når han måtte gjennomføre langvarige 

poliklinisk behandling for en somatisk lidelse.  

 



 

26 

ser også at reduserte 
ventetider får 
konsekvenser for 
pasienter som skal 
følges opp med 
kontroller. Noen 
melder også tilbake at 
de opplever at det går 
urimelig og uforklarlig 
lenge før sykehusene sender pasientene videre til et høyere nivå 
fordi de ikke selv klarer å stille diagnosen eller lykkes med 
behandlingen.  
 

En avtale er en avtale 

I saker hvor situasjonen virker fastlåst og håpløs for pasienten 
velger vi å innkalle til møter med de involverte for å finne gode 
løsninger.  Vi møter ofte stor velvilje fra alle parter og møtene 
avsluttes med avtaler om hvordan pasienten skal følges opp videre, 
av hvem og hva som skal gjøres dersom de første tiltakene ikke 
lykkes.  Pasienten har en opplevelse av å ha medvirket til løsning av 
egen situasjon. Skuffelsen blir da tilsvarende stor når det kort tid 
etter viser seg at avtalen likevel ikke blir fulgt opp.  Vi ønsker større 
respekt fra den profesjonelle parten i dette avtaleforholdet. Avtaler 
må holdes og de tiltak og planer man blir enige om må følges og 
respekteres.    

Informasjon til pasienter som har fått skader eller 

komplikasjoner 

Til tross for økt rettighetsfesting ser vi fortsatt at det er usikkerhet 
og uklarheter knyttet til den informasjonen pasienter får når det er 
oppstått en uventet skade eller komplikasjon under 
sykehusoppholdet.   

Når det oppstår infeksjon eller trykksår blir det gitt liten informasjon 
om at dette er en skade som kan gi pasienten rett til 
pasientskadeerstatning.  De fleste oppfatter dette som en helt 

http://cerrawater.com/water-library/wp-content/uploads/2012/01/Water-80221521.jpg
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påregnelig risiko ved sykehusinnleggelsen selv om de får et lengre 
sykdomsforløp enn forventet, lengre jobbfravær, økonomiske 
kostnader og store smerter og ubehag. Det gis også forvirrende 
informasjon om hvor hendelser er rapportert, hvilke rettigheter de 
har i prosessen og det faktum at de kan sende inn selvstendig klage 
uavhengig av pågående interne undersøkelser. Det bør være enkelt 
å utarbeide rutiner som dekker disse situasjonene på en god måte.  

Oppførsel  

Antall klager på oppførsel hos ansatte i helsetjenesten har økt i 
2014. Vi ser at dette i større grad enn tidligere dreier seg om 
pleiepersonell.  Mange gjør en fantastisk jobb, men med økt 
arbeidspress og frustrasjon over ikke å strekke til, oppstår det 
situasjoner som ikke alltid takles like bra. Det må uansett vises 
forståelse for at pasienter er syke og har smerter som gjør at de kan 
være ekstra sårbare og krevende. Dette må takles profesjonelt uten 
at den ansatte tar dette som direkte og personlige fornærmelser.  
Sure og frekke kommentarer fra helsepersonell og mangel  på 
alminnelig folkeskikk kan ikke aksepteres.  

 

Registreringer per spesialitet 

 2013 2014 

Ortopedisk kirurgi 88 105 

Voksenpsykiatri  84 98 

Onkologi 68 35 

Nevrologi 52 31 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 41 45 

Generell indremedisin 28 20 

Barn/pediatri 27 13 

Hjertesykdommer  20 20 

Gastroenterolgisk kirurgi 24 38 

Generell kirurgi 19 15 
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Barne- og ungdomspsykiatri 16 10 

Infeksjonssykdommer 14 14 

Urologi 12 19 

Fordøyelsessykdommer 12 8 

Barnekirurgi 11 6 

Nyresykdommer 10 3 

Karsykdommer  10 

Øye  9 

Øre-,nese,- hals  8 

Gynekonologi  7 

 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenestene 
 
Også i 2014 registrerer vi svært lang saksbehandlingstid hos 
Fylkesmennene.  Dette svekker omdømmet til klage- og 
tilsynsmyndigheten. Fakta i saken blir vanskelig å etterprøve, og det 
er liten læringsverdi i avgjørelsene når de endelig foreligger.  Slik 
situasjonen er i dag er det fare for at Fylkesmennenes vurderinger 
og konklusjoner ikke brukes aktivt inn i virksomhetens 
kvalitetsarbeid. Dette bildet har dessverre ikke endret seg til det 
bedre de siste årene, og vi imøteser derfor en gjennomgang av 
Fylkesmennenes videre rolle.  Fylkesmannen har i utgangspunktet 
autoritet ute i helsetjenesten. Denne bør brukes til det gode for 
innbyggerne, for eksempel ved å delta som mekler i fastlåste 
konflikter mellom kommuner og tjenestemottaker.  
 
Også i Statens helsetilsyn ser vi at saksbehandlingstiden er lang og 
at dette påfører spesielt pårørende, en tilleggsbelastning.  Vi vil 
også be Statens helsetilsyn vise varsomhet med publiseringen av 
sine avgjørelser før involverte parter er informert om utfallet av 
saken. Selv om beslutningene anonymiseres når de sendes via 
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facebook, er det alltid noen som kjenner igjen saken.  Denne 
situasjonen bør pårørende være forberedt på.  
 

Grunner som oppgis for å ta kontakt med ombudet – 
både spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester 

 2013 2014 

Pasientskade/komplikasjon 187 200 

Venting  93 78 

Diagnoseproblematikk 84 69 

Forsinkelse i behandling/tjenesteyting 83 58 

Mangelfulle rutiner/systemsvikt  65 116 

Journalretting/innsynsrett 52 49 

Avslag  49 60 

Oppførsel  48 64 

Medisinering 46 60 

Informasjon  41 67 

Manglende oppfølging etter behandling 41 31 

Medvirkning og samtykke 30 52 

Avvisning av søknad 25 17 

Utskrivning  20 27 

Egenandeler/finansieringsspørsmål 20 35 

Tvang  18 25 

Valg av behandlingssted (fritt sykehusvalg) 17 12 

Samarbeid  16 8 

Personvern 15 14 

Manglende henvisning 15 22 

Manglende vurdering av henvisning 12 6 

Samhandling sykehus/kommune 10 14 

Saksbehandlingstid  15 

Fristbrudd 8 2 

Syketransport/pasienttransport  7 2 
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Pasient- og brukerombudet i Buskerud
 Postboks 1637, 3007 Drammen 

Tlf 32 23 52 00 

Buskerud@pasientogbrukerombudet.no 

www.pasientogbrukerombudet.no 
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Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Marit Lund 
Hamkoll, Halfdan Aass, Brit Elin 
Eidsvoll, Torgeir Vethe, Narve Furnes, 
Atle Olstad, Anne Berit Benum, Eli 
Årmot, Hilde Skredtveit Moen, Anne 
Marie Besseberg, Line Spiten, John 
Egil Kvamsøe, Nina Sandsbakk, Tom 
Henri Hansen. 

Møtedato: 13. april 2015 
Tidspunkt: 13 - 15 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Line Spiten 

Referent: Anita Svendsvoll Forfall: Anita Haugland Gomnæs 
 

Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
 Godkjenning av forrige referat  

Godkjenning av innkalling og agenda – orientert at sak 
19/2015 og 20/2015 er trukket. 
 

  

Muntlige 
orienteri
nger 

Orientering fra BHT v/Anne Marie Besseberg 
Aktiviteter: støymåling (Drammen sykehus), tilsyn 
vedrørende medvirkning ved omstilling/ 
endringsprosesser (Prehospitale tjenester) 
God bestillerkompetanse på individnivå 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/ Eli Årmot 
Svakt økende sykefravær i hele helseforetaket. 
Økende korttidsfravær på Drammen sykehus og Kongsberg 
sykehus skyldes influensa/virus, samt graviditeter på 
Kongsberg. 
Økt langtidssykefravær i Klinikk Internservice og Klinikk 
for medisinsk diagnostikk: det er store variasjoner i 
seksjonene og skal tas opp i neste AMU. 
Økning i langtidssykefraværet i Administrasjonen. 
 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll ytrer 
bekymring over økende sykefravær – ber om dette må 
følges opp i de lokale AMU’ene. 
 
Nina Sandsbakk spør om fraværet er arbeidsrelatert. 
Administrerende direktør Nils Wisløff ønsker å følge nøye 
med på utvikling – ber om å få en mer detaljert 
tilbakemelding på dette i neste HAMU. 
 
Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 
Økende brudd de siste tre månedene i 2015 i forhold til de 
tre første månedene i 2014. Det er nedsatt en 
partssammensatt arbeidsgruppe som skal redegjøre 
nærmere for hvordan man skal jobbe med dette. 

  



 
 
 

Blir redegjørelse i neste HAMU i juni 2015. Ny oppdatert 
oversikt over aml-brudd blir ettersendt sammen med 
referatet. 
 
Handlingsplan rusforebyggende arbeid v/Eli Årmot 
Det er utarbeidet en opplæringsplan for ledere. Ansvarlig 
er Anita Haugland Gomnæs som jobber for HR-avdelingen 
med rusforebyggende arbeid. Hun har holdt en testrunde 
for spesialrådgivere i HR, skal ha en runde med 
foretakstillitsvalgte. Det er utarbeidet en langversjon (3 
timers kurs) og en kortversjon (1 time +), vil reise ut mht 
opplæring. 
 
 
 

14/2015 Evaluering av hovedferieavviklingen 2014 og 
overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen for 
2015 v/ konst. HR-sjef Eli Årmot. 
I henhold til overordnede prinsipper for 
hovedferieavviklingen 2014 var det avtalt at det skulle 
gjennomføres evaluering innen utgangen av oktober 2014. 
Dette er nå gjort ute i samtlige klinikker, og behandlet i de 
respektive AMU. Det er mange sammenfallende 
konklusjoner fra klinikkene, både når det gjelder hva som 
fungerte godt, og hva som har vært utfordringer i denne 
hovedferieperioden.  
 
Fortsatt fokus på tidlig planlegging mht turnus, 
vikarrekruttering og den enkeltes ferieønske er avgjørende 
for å få til en best mulig drift gjennom sommerferien 2015. 
Klinikkdirektørene holder hverandre informert og 
oppdatert mht aktiviteter og planer. 
 
Foretaksvernombudet viste til anmerkning som ble gitt av 
Arbeidstilsynet om at ”vernetjenesten er lite involvert i 
vurdering av forsvarlighet når det gjelder 
arbeidstidsordninger”.  
Organisasjonene sa det var viktig at vikarer får 
opplæringsvakter. Det ble også stilt spørsmål om hvorfor 
det ikke blir etterspurt kompetanse som 
hjelpepleier/helsefagarbeider for ferievikarer. 
For øvrig sluttet organisasjonene og 
foretakshovedverneombud seg til de overordnede 
prinsippene for hovedferieavvikling 2015. 
 
 
Vedtak:  
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar evalueringen av 
sommerferien 2014 til orientering. 
 

  

15/2015 Utbedringer på PAT v/klinikkdirektør Torkil   



 
 
 

Clementsen. 
Patologibygget ble oppført i 1976. Patologbygget fikk et 
tilbygg i to etasjer i 1999, formålet var å dekke Buskerud og 
N. Vestfold med patologitjenester for ca 180.000 
innbyggere.  Etter etableringen av Vestre Viken og med 
overføring av aktivitet fra OUS, ble nedslagsfeltet økt til 
450.000. Det ble i 2010 utført ROS-analyse vedrørende 
areal. 
 
Risikovurdering – rapporter av 28.08.2013, versjon av 
16.12.13 og 24.02.14. 
 
Avdeling for Patologi ønsket en risikovurdering av 
arbeidslokalene med tanke på pasientsikkerhet, kvalitet på 
arbeidet, de ansattes arbeidsmiljø og brannsikkerhet. 
Bakgrunnen var befaringer fra klinikkens verneombud i 
april 2013, samt i juni 2013 der også HMS, BHT og 
brannvern deltok. 
 
Det ble fortløpende lukket avvik i 2013 og 2014. Tiltak for å 
lukke resterende avvik ligger i all hovedsak i arealutvidelse. 
Pga økonomiske endringer for 2015, kunne ikke avvik 
vedrørende arealutvidelse lukkes.  
Følgende alternativer er følgende: 

- Annet lokale i Bergstien. 
- Utrede muligheter for brakkeløsninger                                  

Disse alternativene vil bli vurdert i samarbeid med Klinikk 
for Internservice.  
 
Det er etablert en styringsgruppe som skal sikre at Klinikk 
for medisinsk diagnostikk og Klinikk Internservice finner 
mulige alternativer i 2015, samt kontinuerlig fokus på å 
lukke øvrige avvik ved avdelingen. 
 
Hovedvernombud Anita Haugland Gomnæs har følgende 
syn og har fremmet forslag til vedtak slik: 
 
HAMU ser med bekymring på at avvik ikke er lukket. 
HAMU ber om at følgende tiltak iverksettes: 
2015 
Styringsgruppen suppleres med klinikktillitsvalgt og 
klinikkhovedverneombud. 
Styringsgruppen vurderer og benytter alle tilgjengelige 
lokaler herunder alle kontorer for å løse de mest alvorlige 
avvik. 
2016 
Øvrige tiltak innarbeides og har høy prioritet i ØLP 2016. 
Ansvaret for oppfølging og rapportering ligger hos 
klinikkdirektør. 
HAMU ber om å bli løpende orientert til alle avvik er lukket. 
 



 
 
 

 
Vedtak:  
Hovedarbeidsmiljøutvalget ser med bekymring på at avvik 
ikke er lukket. Hovedarbeidsmiljøutvalget ber om å bli 
orientert om avklaring av areal og lukking av avvik.  
Hovedarbeidsmiljøutvalget forutsetter at det er 
tilstrekkelig involvering med tillitsvalgte og vernetjenesten 
i arbeidet. Hovedarbeidsmiljøutvalget ber om at dette 
vurderes i budsjett for 2016. Ansvar for oppfølging ligger 
hos klinikkdirektør. 
 
 

16/2015 
 

Årsrapport bedriftshelsetjenesten 2014 v/Anne Marie 
Besseberg. 
Bedriftsheletjenesten har utarbeidet en årsrapport på 
foretaksnivå over aktiviteter som er gjennomført i 
foregående år.  
    
Rapporten viser type aktivitet, tidsbruk og hvilke 
yrkesgrupper som er brukt i aktuelle oppdrag. Det er 
jevnlig statusmøter med HMS-avdelingen og klinikkene, 
utarbeidelse av klinikkvise handlingsplaner, 
yrkeshygieniske bistand, Det er i 2014 vært brukt 3000 
timer fordelt på alle klinikkene. I tillegg kommer kurs og 
opplæring. 
 
Anbefaling for 2015: 
Fortsatt systematisk arbeid i klinikkene.  
Videre anbefales fortsatt nært samarbeid mellom leder og 
verneombud med god involvering. 
Rutiner for konflikthåndtering må gjøres kjent og 
implementeres på en god måte. 
Analysere korttidssykefraværet (hyppig fravær) for å 
avklare tilretteleggingsbehov. 
BHT bistår ved behov og planmessig. 
 
Vedtak:  
Hovedarbeidsmiljøutvalget årsrapporten fra 
bedriftshelsetjenesten 2014 til orientering. 
 

  

17/2015 
 

Årsrapport BHT 2014 v/Atle Olstad 
Det er utarbeidet en årsrapport for HMS-lovgivningen for 
2014 som viser en oversikt over aktiviteter innen HMS – 
lovgivningen, unntatt i år er HR aktiviteter f.eks. 
sykefravær og IA som har valgt å levere egen årsrapport (se 
sak 10/2015).  
I 2014 ble det meldt 1220 hendelser i Synergi. 
Det er faste ukentlige møter med kvalitetsavdelingen der 
hendelser gjennomgås. 
Nedgang i yrkesskader meldt til Nav fra 2013 til 2014, fra 
65 til 54 meldte skader. 

  



 
 
 

Bistått og veileder ved risikoanalyser av ulike slag i 
foretaket på etterspørsel.  
Gjennomføring av opplæring i risikovurderinger, samt 
forenkling av prosedyrene og revidering av risikomatrisene 
sammen med kvalitetsavdelingen. 
 
Gjennomgang av årsrapport over strålevernsarbeid i 
VV 2014 av Gro Ellen Husby og Tara Ali: 
-Søkt om endring av godkjenning for nukleærmedisinsk 
seksjon. Ble innvilget i mars 2014.   
-Revidere og utarbeide strålvernsprosedyrer i e-håndbok. 
-Årlig kvalitetskontroller av fysiker på de fleste 
røntgenapparutene og gammakamera. 
-E-læringskurs og teoriundervisning i strålevern, 
strålebruk  og apparatspesifikkopplæring i enkelte 
avdelinger/seksjoner. 
-Nye innkjøp. 
-7 saker er meldt og behandlet i Synergi. 
-Oppfølging av to ansatte som fikk høyere dose enn grensen 
som er 20mSv. 
 
Vedtak: 
Hovedarbeidsmiljøutvalget årsrapporten 2014 til 
orientering. 
 
 

18/2015 
 

Tilbakemelding på tilsyn v/Atle Olstad 
Vestre Viken hadde i uke 45 2014 et tilsyn fra 
Arbeidstilsynet som omfattet hele foretaket, men ble 
gjennomført på Blakstad sykehus. 
Saken ble orientert i Hovedarbeidsmiljøutvalget den 
02.februar 2015, og det ble innen fristen 27.februar 2015 
sendt inn tilsvar med fremdriftsplan for lukking av pålegg. 
Arbeidstilsynet hadde anmerkninger til fremdriftsplanen. 
Tilsvar fra Vestre Viken ble sendt 08.04.15 etter avtale med 
Arbeidstilsynet. 
 
Vedtak: Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til 
orientering. 

  

19/2015 
 

Samlet risikovurdering for brann 
Utsatt 

  

20/2015 Arbeidsmiljøkonsekvenser ØLP 
Trukket 

  

Eventuel
t 

Tilsyn fra Arbeidstilsynet V/Atle Olstad 
Gjennomført tilsyn fra Arbeidstilsynet ved Prehospitale 
tjeneseter med varsel om oppgaver og funksjoner til lokalt 
AMU. Dette ble svart ut av klinikken innen fristen. Pålegg 
fra Arbeidstilsynet krysset svar. Pålegget er nå trukket 
tilbake og tilsyn avsluttet. 

  

 



 
 
 
Referat 
 

Møte: SKU Tilstede: Nils Fredrik Wisløff; Marit Lund 
Hamkoll; Britt Elin Eidsvoll; Jardar 
Hals; Narve H. Furnes; Eva Håheim 
Pedersen; Inger Lise Hallgren; Per 
Skaugen Bleikelia; Kirsten Hørthe; 
Torkil Clementsen; Halfdan Aass; 
Anita Haugland Gomnæs; Toril 
Krogsund; 'Anne-Lene Egeland 
Arnesen'; Mette Walberg; Hilde 
Skredtveit Moen; Elisabeth Kaasa; 
Anne-Lise Kristensen (Pasient og 
brukerombud Oslo/Akershus) 
Observatører; Tor-Arne 
Engebretsen; Ylva Sandness; Atle 
Olstad 

Møtedato: 14. april 2015 
Tidspunkt: 8-10 
Sted: Glitre 1 og 2 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 

Referent: Tuva Elgaaen Forfall: Hanne Juritzen 
 

Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
09/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ingen innsigelser, godkjent 
NFW  

10/2015 
 

Læring på tvers KIS 
”Gjør rent med nettbrett” 
avdelingssjef for renhold og tekstil Kjersti Lohne 
Enersen og Marit Søderstrøm orienterte: 
Begynte utprøving av styringsverktøy for renholderne 
på BS for 3 uker siden. Positivt: kommuniserer med 
renholder, har oversikt/status på rengjøring, kan 
omdisponere ressurser etter behov. 
Er mottatt positivt fra alle, ingen opplevelse av 
overvåking, men et stort bidrag til god 
pasientbehandling. 
 
Systemet skal etter hvert etableres i alle klinikker. 

  

11/2015 
 

Rapportering smittevern 
Smittevernsoverlege Mette Walberg orienterte om 
prevalens og NOIS: 
Gode tall for alle klinikker. Klinikkene oppfordres til å 
sette nye, lavere og  relevante mål. 
I 2015 rettes det fokus på basale smittevernrutiner, 
som man også håper kan være med å bidra til å bedre 
tallene på sikt. 
 
Saken ble tatt til orientering. 

MW  



 
 
 

12/2015 
 

Årsrapport pasient og brukerombudet i Buskerud 
og Oslo/Akershus 
Pasient og brukeombud Buskerud Anne-Lene Egeland 
Arnesen orienterte: 
Har hatt stand på DS i 2014, for å gi info til 
pasienter/pårørende, gode erfaringer med dette. Skal 
gjennomføres på de øvrige somatiske sykehusene i 
2015.  
 Positiv utvikling i 2014 for saker som går til Pasient og 
brukerombudet i VVområdet.   For eksempel er det 
færre klager på ventetid, bedre oversikt og ryddige 
tilbakemeldinger fra behandlere og sykehusene. Mange 
av sakene håndteres godt i avdelingene og samarbeidet 
med ombudet er godt. Men det er også områder hvor 
det er klart nødvendig med forbedringer – informasjon 
til pasienter og pårørende ift utskriving, manglende 
systematikk. Pasienter opplever også at overføring til 
mer spesialiserte sykehus og avdelinger tar tid. Det er 
manglende kunnskap og respekt fro 
saksbehandlingsregler. 
 
 Anne-Lise Kristensen, Oslo/Akerhus orienterte: 
Har ikke gode data fra 2014, men skal lage 
statistikk/rapport for Asker og Bærum fra 2015. 
Utfordringer (bl.a.)- Skrive og lese journaler godt nok, 
tilfeldig informasjon til og med pårørende. 
Bekymret for at nyansatte og vikarer liten grad er kjent 
med rutiner for når noe uventet skjer. 
 
Kommentarer: 
Verneombud samarbeider med pasientombudet på 
utfordrende og andre aktuelle områder. Det forventes 
at det tas tak i uønsket oppførsel fra ansatte. Er et 
lederansvar. 
 
Viktig at VV sørger for læringssløyfe.  
Pasientombudet presenterer gjerne til årsrapporten for 
styret. 
 
Saken ble tatt til orientering. Brukes i 
forbedringarbeidet. 

HAa  

13/2015 
 

Forenklet registrering av pasienters epost til bruk i 
den elektroniske brukerundersøkelsen i VVHF 
Spesialrådgiver Per-Erik Holo orienterte: 
VV får relativt få svar inn vi elektronisk undersøkelse 
(15-20%). Man antar at en del av utfordringen ligger i 
enkelt å kunne registrere pasientens e-postadresse. 
Planlegges pilot på BS, DS, KS og RS hvor fastmontert 
nettbrett gjøres tilgjengelig for pasienten som oppgir e-
postadresse. Høyere grad av besvarelse forer fortsatt at 
ansatte etterspør pasientens bidrag. 

HSM  



 
 
 

Saken ble tatt til orientering. 
14/2015 
 

Regionalt nettverk for kontinuerligforbedring - 
status 
Kvalitetssjef Hilde S. Moen orienterte: 
HSØ prosjektene for helsefag og kvalitet, slås fra 2015 
sammen til ett; Kontinuerlig forbedring, Hilde skal lede 
prosjektet. Nytt mandat skal vedtas i mai og inkluderer 
også deltagelse implementering av pakkeforløp og 
tilgjengelighetsprosjekt arbeid i HSØ. 
Saken ble tatt til orientering. 

HSM  

 
 

Referater og oversikter 
Ingen kommentarer. 

  

 Eventuelt   
 



 
 
 
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, Eric Johanssen 

Fra administrasjonen: AD Nils F. Wisløff 
(sak 20/15), spesialrådgiver Martin F. 
Olsen, rådgiver Tuva Elgaaen (sak 23/15), 
rådgiver Elisabeth Duvaland (sak 23/15), 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent)  

Møtedato: 20.4.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Anne-Lene Egeland Arnesen 
 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste: OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 16. mars 2015: OK 

 

 Videreføring av påbegynte saker 
 

02/15 Fordeling av oppgaver – klinikkfordeling  
Gjennomgangen er ikke ferdigstillet. 
 

  
20/15 Direktøren har ordet v AD/Nils F. Wisløff 

På styremøte om en uke kommer ØLP - Økonomisk langstidsplan opp. 
• Målbilde (på investeringsstrategi) som ble fastlagt for et år siden står fast: 

Nytt sykehus skal bygges og de tre andre somatiske sykehus og 5 DPS’er skal 
oppgraderes. Gjennomføres i perioden 2017-27) Investeringsramme anslått til 
mer enn 13,5 mrd. kr – krever bla. kontinuerlig effektivisering på 1,5 % pr år. 

• Et problem er økte pensjonskostnader gjennom pensjonssamarbeidet i 
Hovedstadens pensjonskasse. Gir økte kostnader på 170 mill/år – 
helseforetaket er i 2015 forespeilet betydelig økonomisk støtte fra HSØ i sine 
tiltak for å håndtere dette. 

• Bygging av nytt akuttbygg på Blakstad – utredes som et offentlig/privat 
samarbeid for å få private investorer. Det vil redusere investeringsbehovet 
med 300 mill. 

• Salg av boliger Bærum sykehus – inngår i finansieringsplanen. 
 

21/15 Pasientombudet har ordet 
Utgår p.g.a. fravær. 
 

22/15 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg:  
Denne gangen basert på skriftlig tilbakemelding – diskusjon om hvordan dette best 
bør gjøres. 



 
 
 

 
Problemstillinger: 

• Hva med det som kommer mellom utsending og neste BU-møte?  
• Behov for å melde når man ikke har deltatt på noe? 
• Fordel å skrive hvilket møte det gjelder i headingen til innlegget 

 
Vedtak: Vi fortsetter med skriftlig avmelding – frister oppgis av sekretær. Ved behov 
for utdyping på føres dette i tilbakemeldingen. Den skriftlige rapporteringen 
suppleres ved behov med muntlig tilbakemelding. 
 

23/15 Internkontroll og interne revisjoner v/rådgiver Elisabeth Duvaland og rådgiver Tuva 
Elgaaen 
Presentasjon av Internkontrollteamet i VV’s oppgaver. 
Se vedlegg. 
 

24/15 Parkeringsforholdene ved Drammen sykehus - orientering v/Hege Torseth 
Gjennomgang av arbeidet til arbeidsgruppa som har vært nedsatt for å se på dette. 
Se vedlegg. 
 

25/15 Veileder likepersonsarbeid og brukerkontor v/Martin F. Olsen 
Martin innledet med gjennomgang av utsendte veileder.  
Det ligger føringer der for LMS’ oppgaver – veilederen er derfor videresendt hit. 
Presentasjonen ligger ved. 
 
Vedtak: BU’s medlemmer setter seg inn i dokumentet og gir innspill til VV v/Martin 
senest 22.5, slik at de kan gjennomgås i AU 26.5 sammen med ev. innspill fra LMS. 
AU samstemmer innspillene og oversender HSØ innen høringsfristen 30.5. 
 

 Eventuelt 
• Avklaringer: 

o Det er nå mulig å opprette brukerråd på alle DPS’er  
o Brukerutvalget skal ha en representant i brukerrådet i Drammen DPS 

– Vedtak: Eric Johanssen påtar seg dette under forutsetning at 
møtedatoer passer 

o Brukerråd på klinikknivå krever ryddighet i forhold til representasjon 
og oppgavefordeling, for eksempel ved at et medlem i brukerutvalget 
deltar i brukerrådet. Det er ikke fattet noen sentral beslutning i VV om 
at alle klinikker skal ha brukerråd, men der dette etableres er det 
viktig det er god tråd i relasjonen mellom brukerutvalg, brukerråd når 
det gjelder ansvar, sammensetning, rolle etc. 

• Lillemor har fått en henvendelse fra HSØ vedrørende deltakelse i utredning av 
Trygg transport for psykisk syke. Det er bevilget midler til å utrede hvordan 
dette kan gjennomføres. Lillemor har overlatt dette til Toril. 

 
 



 

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 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

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. Salg av eiendommer? Helgerud, 

Lerberg, boliger Kongsberg 
 
Orienteringssaker 
4. Parkering ved DS 

 
Referater med mer 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 
• Årsmelding pasientombudet 

Tema 
Prehospitale tjenester/AMK 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. tertial 2015 inkl. oversikt HMS, 

eksterne tilsyn 
3. Møteplan styret 2016 
4. Ledelsens gjennomgang 
5. Konseptfase nytt akuttbygg 

Blakstad/Asker DPS 
Orienteringssaker 
Budsjettprosess 2016 
VV pensjonskasse – årsregnskap og 
beretning 
5. HR-strategi – årlig tilbakemelding 

( 2014) 
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 
Variasjoner i forbruk /dagkirurgi i 
Norge 
 

Status i konseptfasen NVVS 
Delfunksjonsprogram NVVS avsluttet  
 
 



 

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 
Brukerutvalg 
Samhandling  
 
Beslutningssaker 
1. tertial 2015 
2. Strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet – årlig 
melding om samlet 
måloppnåelse 

6. Idéfase Bærum, Ringerike 
og Kongsberg 
 

Orienteringssaker 
3. PasOpp 2014 
4. Status handlingsplan 

konsernrapport nr 5 2014 
         
Referater mm 

Tema 
HMS  
Internkontroll 
Møte med HTV 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
 
Orienteringssaker 
2. Referater mm 

Tema 
Budsjett 2016 
IKT 
 
Beslutningssaker  
Virksomhetsrapportering 
 
Orienteringssaker 
Referater mm 

Tema 
 
Beslutningssaker 
Virksomhetsrapportering 
Budsjett og mål 2016 
Konseptrapport NVVS 
Oppnevning av nye representanter til  
Brukerutvalget 2016 
 
Orienteringssaker 
Medarbeiderundersøkelsen 2015 
Referater mm 

Merk Status i konseptfasen NVVS 
24. september dialogmøte med 
kommunene 

Status i konseptfasen NVVS 
Reguleringsplan NVVS– KU /ferdig 
september for offentlig ettersyn vår 
2016 

Status i konseptfasen NVVS 
Skisseprosjekt NVVS avsluttet 
oktober 

Status i konseptfasen NVVS 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 
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