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 Dato: 20. august 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Telefonmøte 

Dato: 20. august 

Tidspunkt: Kl.18.15 -18.55 

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 
Gry Lilleås Christoffersen  Varamedlem 
Forfall:   
Harald Bergan              Styremedlem 
 
Brukerrepresentanten 
 
 
 Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør orienterte.  
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling ble godkjent. 
 
Tema: Orientering om Mandat for videre arbeid med konseptfasen for nytt sykehus 
i Drammen i Vestre Viken. 
 
Styreleder orienterte om bakgrunn for telefonmøtet.  
 
Administrerende direktør orienterte om den pågående prosessen mellom Helse  
Sør Øst og de nye rammebetingelsene for prosjekt Nytt Vestre Viken sykehus. 
 
Styret drøftet saken. 
 
Protokolltilførsel fra ansattes representanter og Toril Krogsund fra brukerutvalget:  
 
Vi vil med dette uttrykke vår bekymring for de kuttene som nå kommer i forbindelsen med 
planlegging av nytt sykehus.  
 
Det har siden høsten 2014 blitt brukt betydelige summer til planlegging av det nye sykehuset. 
Rundt 350 ansatte har deltatt i planleggingen, og brukt flere tusen arbeidstimer og fritid.  
 
Bekymringen for de faktorer som har blitt lagt til grunn for dimensjonering av det nye 
sykehuset, har blitt formidlet til prosjektet via tillitsvalgte og verneombud i styringsgruppen, 
og til styret i Vestre Viken HF uten at dette har blitt hensyntatt.  
 
Vi reagerer nå kraftig på mandatet fra HSØ, datert 6.juli, med reduksjon av rammen fra drøyt 
10 mrd. til 8 mrd. Her er hovedmålet at prosjektet i Vestre Viken nå skal iverksette tiltak som 
vil bidra til betydelige arealreduksjoner, og dermed reduksjon av investeringskostnadene.  Vi 
er bekymret for de negative konsekvenser dette kan få for pasientbehandlingen i framtida.  
 
Vi har hele veien uttrykt vår bekymring for at vi nå planlegger et sykehus som er for lite den 
dagen vi åpner. AHUS har betydelige problemer med korridorpasienter. Det nye 
Østfoldsykehuset er ikke i full drift ennå. Vi ser det derfor som kritikkverdig at HSØ baserer 
nye sykehus på et sykehus som de ikke har driftserfaringer fra.  
  
Dette sykehuset skal ivareta et forsvarlig helsetilbud til befolkningen i Vestre Viken.  
 
Vi skal bidra til å avlaste Oslo sykehusene som allerede i dag har betydelige 
kapasitetsproblemer jfr sak 108 – 2008 styresak i HSØ. I forbindelse med 
Hovedstadsprosessen har vi gradvis økt vår egendekning, og tanken bak det nye sykehuset har 
hittil vært å fortsette denne tendensen, noe man går tilbake på i mandatet.  
 
Vi frykter at Vestre Viken ikke vil ha kapasitet til å behandle våre egne pasienter, og at dette 
vil medføre store fremtidige driftskostnader i form av gjestepasientkostnader.  
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