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Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   21. september 
Møtetid:   kl. 10.00 – 17.00 
Møtested:  Kongsberg sykehus  
   

  
 
PROGRAM  Del 1 (DPS Kongsberg, biblioteket) 
Kl.10.00 – 11.30 Lier, Blakstad og Asker DPS (forslag om lukking av møtet jfr 

helseforetakslovens § 26 a pkt 2). 
 

Kl.11.30  Lunsj 
 
   Del 2 (Kongsberg sykehus, møterom i underetasje)  
Kl. 12.00 – 12.30  Kongsberg sykehus 
Kl. 12.30 – 14.00 Behandling av styresaker 

 
Kl.14.00 –   Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus etter nytt mandat.  
   Økonomisk langtidsplan 2017-2020 
   BRK-prosjektene 
    
 
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: 17. september 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 06. 2015 

 

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


 

2 
 

Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 21. september 

035/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. juni og 20. august 
 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 15. juni 2015 
2. Foreløpig møteprotokoll 20. august 2015 

 
 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
36/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. august/ 2. tertial  

 
Vedlegg 

1. Virksomhetsrapportering pr 31. august 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr 31. august 2015 
3. PasOpp – pasienterfaringer med norske sykehus 2014 – Vestre Viken HF  

 
37/2015 Samarbeid med Ringerike kommune om å oppføre et bygg for 

legevakt/ambulansestasjon på Ringerike Sykehus  
Vedlegg 

1. Saksprotokoll Ringerike kommune sak 44 (26.3. 2015) 
 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
38/2015 Status handlingsplaner – oppfølging av konsernrevisjonens rapport nr 5 

2014 
    
Vedlegg 

1. Handlingsplan virksomhetsstyring – fullmaktsstruktur 
2. Handlingsplan ressursstyring 
3. Handlingsplan utskrivning av pasienter i Vestre Viken til 

kommunehelsetjenesten 
    

39/2015 Orienteringer 
 
Vedlegg 

1. Styremøte i HSØ 18. juni - protokoll 
2. Brukerutvalget 24. august - referat 
3. Sentralt kvalitetsutvalg 8. september - referat 
4. Styremøte HSØ 10. september – foreløpig protokoll 
5. Brukerutvalget 14. september – referat (ettersendes) 
6. Invitasjon til dialogkonferanse med kommunene 24. september 
7. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 14. september 

40/2015 Lønnsoppgjør 2015 - lønnsjustering for administrerende direktør 
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Møtet lukkes i henhold til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 
13.3, forvaltningsloven § 13.c.  
 

 
ANDRE ORIENTERINGER 

 Administrerende direktørs orienteringer  
 

 
  

EVENTUELT 
 



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 27. april 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  35/2015 21.09. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 15. 06. 2015 
2. Foreløpig protokoll fra telefonstyremøte 20.08. 2015 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollene fra styremøtene 15. juni og 20. august godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 14. september 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 14. 09. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 15. juni 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

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

 
Dato: 15. juni  

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 17.16 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
Trine Magnus              Styremedlem 
 
Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør prehospitale tjenester (PHT) 
Narve Furnes Klinikkdirektør KIS 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Kl.12.00 – 13.00 
Klinikk for prehospitale tjenester v/ klinikkdirektør Inger Lise Hallgren orienterte om 
virksomheten.  
 
Kl.13.00 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 24/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27. april 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollen fra styremøte 27. april godkjennes.  
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 25/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. mai 2015 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av mai måned 
og nasjonale styringsindikatorer 2014. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av mai. 
  
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial til orientering.  

 
2. Styret gir sin tilslutning til å starte anskaffelsesprosess av medisinsk teknisk utstyr med 

en ramme på inntil 25 MNOK. Anskaffelsen gjennomføres som en finansiell leasing i 
samsvar med HSØ sine retningslinjer. 
 

3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst om godkjennelse 
av finansielle leiekontrakter med en verdi per anskaffelse på inntil 20 MNOK. 
 

Sak 26/2015 Del av eiendommen Kongsberg Sykehus selges/leies bort 
til Kongsberg kommune for oppføring av bygg til legevakt/ 
hjemmebaserte tjenester 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
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1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sørge for at Kongsberg kommune får 
bygge interkommunal legevakt på Kongsberg Sykehus, og mandat for å gå videre i 
forhandlinger med Kongsberg kommune. 

2. Salg/utleie av tomt gjennomføres etter gjeldende prosedyre i Helse Sør-Øst, og 
oversendes til Helse Sør-Øst for orientering. 

 
 

Sak 27/2015 Salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum 
 
Saken  ble trukket av administrerende direktør fra dagens saksliste. 
 
Sak 28/2015 Møteplan 2016 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 
Styret godkjenner møtekalender 2016 der følgende styremøter inngår:  
 
Mandag 15. februar 
Mandag 14. mars 
Mandag 25. april 
Mandag 20. juni 
Mandag 26. september 
Mandag 24. oktober 
Mandag 28. november 
Mandag 19. desember 
 
 
I tillegg skal det være en samling sammen med alle helseforetakstyrene i Helse SørØst  
i februar/mars 2016. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
Sak 29/2015 Leie av lokaler til Bærum BUP 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 

1. Styret gir adm. dir fulllmakt til å inngå leieavtale for lokaler for Bærum BUP. 
2. Styret ber administrerende direktør om å fremme søknad for fullmakt for Helse 

Sør-Øst RHF for inngåelse av kontrakt. 
3. Endelig avklaring av saken følges opp som del av budsjett for 2016. 

 
 
Sak 30/2015 Salg av Lier 
Behandlet i lukket møte (viser til styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c) 
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Orienteringssaker  
 
Sak 31/2015 Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2015 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 32/2015 Ledelsens gjennomgang 2015  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Styret tar ledelsens gjennomgang til orientering. 
 
Sak 33/2015 Budsjett 2016 – rammer for prosessen og styringssignaler 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
 
Saken tas til orientering. 
 
Sak 34/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Styremedlem Hildur Horn Øien stilte spørsmål: 
Hvilket ansvar har sykehusene/spesialisthelsetjenesten for at de kommunale 
institusjonene har kompetanse om livshjelp i siste fase? 
Fagdirektør Halfdan Aas svarte: Kommunene har ansvaret, og det skal være 
kommunikasjon mellom sykehus og kommune ved utskriving av pasienter og 
fylkesmannen har tilsynsmyndighet.  
Det er avtaler om utskriving mellom foretak/sykhus og mottakskommunene. 
Samhandlingsreformen pålegger foretaket å gi veiledning til kommunene. 
 
Temaet settes på dagsorden i dialogmøte mellom styret og kommunene til høsten. 
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Andre orienteringer 
• Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken. Orientering ved prosjektdirektør Frode 

Instanes og prosjektleder Rune Abramhamsen. 
o Dimensjonering av sykehusene i Vestre Viken i 2030 perspektiv 
o Status i planarbeidet 
o Ervervsprosess tomt Brakerøya 

• Økonomisk langtidsplan (ØLP). Orientering ved administrerende direktør Nils Fr. 
Wisløff. 

o Status investeringsportefølje 2016-2019 
 

Møtet ble lukkest med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 
13.3, forvaltningsloven § 13.c 

o Tilsynsrapport knyttet til PHR, Små Enheter Asker. Klinikkdirektør Kirsten 
Hørthe orienterte om tilsynsrapport og tilsvaret fra Vestre Viken. 

o Konkurransetilsynet og anskaffelser ved Drammen sykehus. 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte. 
 
Ansattes representanter i styret forlot møtet kl.17.10. 
 
Lønnsoppgjøret 2015. HR-sjef Karin Ask Henriksen orienterte. 

 
 
 
Drammen 15.06. 2015 
 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
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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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Drammen 20.08. 2015 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Gry Lilleås Christoffersen   John Egil Kvamsøe   Line Spiten 
 
 
  



 
 
 

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 

 

      
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 2. tertial 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 36/2015 21.9.2015 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr 2. tertial 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr 2. tertial 2015 
3. PasOpp – pasienterfaringer med norske sykehus 2014 – Vestre Viken HF 

 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor både innen somatisk virksomhet og innenfor 
det psykiske helsevernet. Resultatet viser et overskudd på 135,3 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 2. tertial til orientering.  
 

2. Adm. direktør gis fullmakt til å starte anskaffelsesprosess av medisinsk teknisk utstyr 
(MTU) for inntil 30 MNOK som skal dekkes av MTU-bevilgningen for 2016. 

 
 

 
 

 
 

Drammen, 14. september 2015 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 14.september 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 annen tertial 2015, og inkluderer 
årsprognoser for driftsresultat og øvrige måltavle parametre.  De viktigste resultatene knyttet til 
økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr august 2015:  
 

 
- Resultat i august viser et overskudd på 30 MNOK, som er 13,4MNOK foran budsjett.  

Overskuddskrav for 2015 er på 200 MNOK, periodisert til et overskudd på 16,67 MNOK per 
måned. Resultat hittil i år viser et overskudd på 135,3 MNOK mot budsjett på 133,3 MNOK.  
Resultatet er foran budsjett og foran samme periode i fjor. Prognosen for året er et 
overskudd på 200 MNOK i tråd med budsjettmål. 

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 528 poeng foran budsjett per august, 

og er 2988 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 4,7 % i fjorhold til i fjor.  
DRG-poeng i august måned er 183 foran budsjett. Prognosen for året gir 551 flere poeng enn 
budsjettert.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 8688 foran 

budsjett ved utgangen av 2. tertial. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 9,9 % foran 
samme periode i fjor. Prognosen for året gir 11524 flere konsultasjoner enn budsjettert. 

 
- Antall brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 

midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 
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Totale brutto månedsverk i september 2015 er 7377. Dette er 5 månedsverk mer enn 
budsjettert.  Hittil i år er det forbruk 24 månedsverk mer enn budsjettert.  Prognosen for 
året gir et overforbruk med 17 årsverk.  

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I juli er det rapportert 6,2 % sykefravær.  Dette er 

0,9 % mindre enn budsjettert og 1,7 % lavere enn i juli i fjor. Gjennomsnittlig sykefravær 
hittil i år er litt høyere enn budsjett, men er lavere enn ved samme periode i fjor.  

 
- Per 31. august er det en total gjennomsnittlig ventetid på 67 dager.  Dette er 2 dager lengre 

enn mål på 65 dager. Fra oktober i år skal gjennomsnittlig ventetid være på 65 dager i tråd 
med målet. 

 
- Fristbrudd for somatikken i august er på 1,5 %.   Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved 

samme periode i fjor.  
 

 
Hovedtrekkene i regnskapet pr 2. tertial 2015 
 

 
 
Resultatet i august viser et overskudd på 30 MNOK. Akkumulert per 2. tertial viser foretaket et 
overskudd på 135,3 MNOK.   
 
Totale inntekter pr august er på 5675,2 MNOK, og er 49,2 MNOK foran budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 5540 MNOK per august. Dette er 47,3 MNOK høyere 
enn budsjettert.  
 
Resultat per 2.tertial viser et overskudd på 135,3 MNOK mot budsjettert overskudd på 133,3 
MNOK. Resultatet er 1,9 MNOK foran budsjett, og 40,7 MNOK bedre enn per 2.tertial i fjor. 
Gangfart hittil i år gir et overskudd på om lag 17 MNOK pr måned, i tråd med budsjett.   
 

pr  2. tertial 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Basisramme - 433 262 - 433 262  - 3 676 889 - 3 676 890 - 1 0 %
ISF inntekter - 162 545 - 158 695  3 850 - 1 401 196 - 1 390 009  11 186 1 %
Gjestepasient inntekter - 10 799 - 8 463  2 336 - 74 681 - 66 585  8 096 12 %
Øvrige driftsinntekter - 60 680 - 57 878  2 801 - 522 478 - 492 542  29 937 6 %
SUM Inntekter - 667 285 - 658 298  8 987 - 5 675 244 - 5 626 026  49 218 1 %

Varekostnader  65 253  70 760  5 506  604 692  595 229 - 9 462 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  56 155  45 764 - 10 391  394 510  380 046 - 14 464 -4 %
Innleid arbeidskraft  6 669  6 128 - 541  27 852  18 516 - 9 335 -50 %
Lønnskostnader  426 610  430 700  4 090  3 794 643  3 771 587 - 23 056 -0,6 %
Avskrivninger  19 069  18 648 - 421  152 345  149 692 - 2 653 -2 %
Andre driftskostnader  62 409  68 184  5 774  551 102  566 037  14 935 3 %
Netto finanskostnader  1 100  1 448  348  14 828  11 585 - 3 242 -28 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  637 265  641 631  4 366  5 539 971  5 492 692 - 47 278 -0,9 %

Resultatet - 30 020 - 16 667  13 353 - 135 273 - 133 333  1 940 1 %
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Hovedtrekkene i regnskapet pr 2.tertial 2015 – klinikkene 
 
Resultatutvikling per måned per klinikk hittil i år: 

 
 
Per 2. tertial viser klinikk Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Psykisk 
helse og rus et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 1 % av totalt budsjetterte 
kostnader for perioden.  
 
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 august. 
 
Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av felles økonomi. 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 551 
poeng foran budsjett.  
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2015 2014 budsjett

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Hittil i år

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 -13 250 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 -14 225 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 1 784
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -4 094 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 129 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 -11 807 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 -31 
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 12 524
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 8 551
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 159 950
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 135 273
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Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er høyere enn budsjettert hittil i år, og høyere enn for 
tilsvarende periode i 2014. Estimat for året gir antall behandlinger over budsjett. 
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Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i år er 24 årsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i august var 5 mer enn plan.  Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 2,5 % i 
forhold til samme periode i fjor.   
 

 
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Administrerende direktør er godt fornøyd med resultatene i foretaket nå per 2. tertial.  
 
Siden siste rapportering har det blitt publisert nasjonal statistikk for foretaksvise resultater 
både hva gjelder økonomi, tjenestetilbud (Samdata) og kvalitet og brukertilfredshet. I oversikten 
over foretak som får mest mulig ut av de ressursene som stilles til disposisjon for 
pasientbehandling, kommer Vestre Viken best ut sammen med Sykehuset i Vestfold. Med et 
relativt kostnadsnivå på 84 % av landsgjennomsnittet er Vestre Viken HF og Sykehuset i 
Vestfold de mest kostnadseffektive i landet i 2014. 
 
Med et overskudd på 167 millioner kroner i 2014 er det kun St. Olavs Hospital og Helse Bergen 
som har et bedre resultat. Vestre Viken har dermed etablert seg som et av de fremste 
sykehusene om å nå målet om å ha økonomisk bærekraft for fremtidige investeringer. 
Administrerende direktør mener at dette er oppnådd gjennom god ledelse og styring i 
klinikkene. Nå i september ble spørreundersøkelsen rettet mot pasienter i hele landet (PasOpp-
undersøkelsen) offentliggjort. Den viser at pasienttilfredsheten i Vestre Viken er blitt noe bedre i 
den samme perioden som effektiviseringen har pågått.  

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 0 0 0
budsjett 6917 6860 6943 6897 6906 6901 7003 7313 7372 7056 7041 7066
2014 6783 6709 6808 6759 6756 6768 6842 7165 7227 6969 6947 6977
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Det er effektiv og god pasientbehandling i foretaket. Pasientene er godt fornøyde med 
behandlingen de får, og foretaket er blant de helseforetakene som har kortest ventetid og 
færrest fristbrudd. 
  
Det som imidlertid trekker brukertilfredsheten noe ned er blant annet knyttet til 
bygningsmessige forhold. Den investeringsevnen som nå gjenvinnes ved at foretaket har snudd 
underskudd til overskudd, vil være et godt utgangspunkt for også å forbedre tilbudet til 
pasientene med modernisering av utstyr og eiendom i årene som kommer.  
 
Regnskapet pr 2.tertial viser et overskudd på 135,3 MNOK, i tråd med budsjett.  
Administrerende direktør mener at økonomisk resultat per 2. tertial er tilfredsstillende. 
Årsbudsjettets krav om et overskudd på 200 MNOK er nå innenfor rekkevidde og derfor bedres 
prognosen fra 180 MNOK til 200 MNOK.   
 
Det er 2 forhold som spesielt vil virke positivt på økonomien for 3 tertial. Lønnsoppgjøret er vel i 
havn og vil gi en besparelse på lønnsområdet på om lag 18 MNOK. Salg av Lier sykehus vil gi en 
ytterligere gevinst på 23 MNOK ut over det som er lagt til grunn i driftsbudsjettet.  Disse to 
forholdene isolert gir positive effekter på resultatet på om lag 40 MNOK. 
 
På den annen side er det fortsatt svake resultater i flere av klinikker. Akkumulert hittil i år viser 
Drammen sykehus et negativ resultat på 13,3 MNOK, Bærum sykehus har et negativ resultat på 
14,2 MNOK og klinikk for psykisk helse og rus viser et negativ resultat på 11,8 MNOK.  Disse 3 
klinikkene følges særskilt og viser samlet et negativt resultat for 2. tertial på i overkant av 39,3 
MNOK. Resultatet for øvrige klinikker inklusive stabsområdet viser et positivt resultat på om lag 
14,6 MNOK per 2. tertial. Det at fellesøkonomien nå går bra betyr ikke at budsjettkravet til 
klinikkene er redusert. Administrerende direktør understreker derfor at 
resultatforbedringsarbeidet for 2015 fortsetter og mener det er mulig å ta ut ytterligere 
økonomiske resultater høsten 2015. Når det gjelder besparelse som skyldes lønnsoppgjøret på 
18 MNOK, vil ambisjonen være at dette skal fremkomme som et overskudd i klinikkenes 
regnskap i løpet av året. 
 
Klinikkene følger opp med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre riktig styringsfart inn 
i 2016.  
 
Alle klinikker har utarbeidet tiltaksplaner for ventetidsreduksjoner. Prognosen for utvikling av 
ventetidene for avviklede er på 65 dager fra oktober. Tallene per 2. tertial er bedre enn 
prognosen. Dette viser at tiltaksarbeidet virker, og arbeidet har stort fokus i hele organisasjon. 
 
Administrerende direktør er samlet sett fornøyd med utviklingen i foretaket så langt i år. 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. august 2015. Resultatet for VVHF per 2. tertial 
viser et akkumulert overskudd på 135,3 MNOK, i tråd med budsjett. Inntektssiden er 49,2 MNOK over 
budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 47,3 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I august måned var andel fristbrudd 1,5 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 67 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader og revidert budsjett 
Ny aktuarberegninger foretatt i mars 2015 gir en økning i pensjonskostnader på 341,3 MNOK for året 
ut over budsjettforutsetninger. 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.  
 
Det er i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til de regionale helseforetakene (RHF) for økning i 
pensjonskostnader.  Finansiering er fordelt til RHF’ene basert på den faktiske økning i 
pensjonskostnader i hver region, og ikke ved bruk av inntektsmodellen. HSØ har viderefordelt 
finansiering til helseforetakene i regionen etter samme prinsipp.  Som følge av dette er 2015 
basisbevilgning til VVHF økte med 347,7 MNOK.  Dette er 6,4 MNOK mer en økning i 
pensjonskostnader som følge av mars aktuaren.   
 
I juni ble budsjettet for 2015 endret til å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars 
aktuaren og finansieringen over basisramme. I revidert budsjett er overskuddskrav uendret på 200 
MNOK.  Finansiering ut over økning i pensjonskostnader bidrar til å redusere sentralisert 
budsjettrisiko. Budsjettendringer er periodisert med 1/12 pr måned ut året.  



 
 
 

3 
 

 
Salg av eiendom 
Det er budsjettert med gevinst ved salg av eiendom på 20 MNOK i 2015 knyttet til salg av Lier. Hittil i 
år er det i regnskapet bokført salg av eiendom til en verdi på 40 MNOK, og med en regnskapsmessig 
gevinst ved salg på 16,9 MNOK.   
 

 
 
Salg av Hallingdal Sjukestugu er resultatført i mars måned, og gir en bokført gevinst ved salg på 0,8 
MNOK. Salget genererte likviditet inn til foretaket tilsvarende MNOK 13.  
 
I mai måned er deler av eiendommen på Lier solgt for 23 MNOK. Regnskapsmessig gevinst knyttet til 
salget i mai er 12,6 MNOK. Det er videre inngått kontrakter for ytterligere salg av eiendom på Lier 
hvor beregnet regnskapsmessig gevinst er på om lag 30,6 MNOK. Gevinsten vil resultatføres høsten 
2015 når transaksjonen gjennomføres.  Salg av eiendom på Lier i 2015 vil totalt gi en 
regnskapsmessig gevinst på 43,1 MNOK. Dette er 23,1 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I juli måned er bolig Heimdal på Blakstad solgt. Salget gir en gevinst på 3,5 MNOK, og likviditet på 4,1 
MNOK.  I august er Granheim solgt for 4 MNOK, med en resultatmessig gevinst på 2,8 MNOK. 
 
Det jobbes videre for å realisere salg av eiendommer og bygg utover våren i henhold til oppsatt plan.  
Prognosen for året gir gevinst på salg av eiendom på om lag 47 MNOK.  Dette er ca 27 MNOK mer en 
budsjettert. Likviditeten fra salg av eiendom styrker finansieringsevnen og bidrar til å sikre planlagt 
investeringsnivå.  
 
Lønnsoppgjør 
Årets lønnsoppgjør er ferdig forhandlet og årslønnsvekst 2015 er beregnet til 2,7 % totalt. Det er i 
2015 budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 %, i tråd med forutsetninger fra Statsbudsjettet.  Årets 
lønnsoppgjør gir en beregnet besparelse på om lag 18 MNOK i forhold til budsjettforutsetninger. 
 
Lønnsoppgjøret inkluderer flere elementer: friske penger, overheng og glidning.  Overheng og 
glidning i 2015 er om lag 22 MNOK større enn budsjettert.  Dette gir løpende lønnskostnader som er 
høyere enn budsjettert, og er en av årsakene til det negativ avviket på lønnsområdet hittil år.   
 
”Friske penger” knyttet til årets lønnsoppgjør og som utbetales i løpet av året, vil gi en besparelse på 
om lag 40,7 MNOK i forhold til budsjett. Besparelsen hittil i år er beregnet til ca 15 MNOK, og er 
avsatt pr august på overordnet nivå.  Reduksjonen i årets oppgjør i forhold til budsjett vil vises i 
klinikkenes resultater når lønnsoppgjøret utbetales/effektueres (hovedsakelig i september og 
oktober). 
 
Besparelser på årets lønnsoppgjør er inkludert i prognosen.  
 

Eiendom Måned Salgsverdi Gevinst
Hallingsdal sjukestue, Ål 3 -13,0 -0,8 
Lier - del 1 5 -23,0 -12,6 
Heimdal, Blakstad 7 -4,1 -3,5 
Granheim 8 -4,0 -2,8 
SUM pr 2 tertial -40,1 -16,9 
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr 2. tertial 2015. 
  

 
* 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 2. tertial viser et underskudd på 135,3 MNOK. Dette er 1,9 MNOK foran budsjett og 40,3 
MNOK over resultatet pr 2. tertial i fjor. Driftsinntekter er 49,2 MNOK foran budsjett, men 
driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 47,3 MNOK 
hittil i år.  
 
Resultat i august måned viser et overskudd fra ordinær drift på 30 MNOK.  Dette er 13,4 MNOK foran 
budsjett. Inntekter i august er 9 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusiv finans viser et 
positivt avvik på 4,4 MNOK i forhold til budsjett.   

 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 49,2 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 19,2 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 29,9 MNOK over budsjett. Det 
positive avviket mot budsjett skyldes høye polikliniske inntekter og egenandeler, samt gevinst ved 
salg av eiendom.  
 
Driftsinntekter i august måned er 9 MNOK foran budsjett.  
 

pr  2. tertial 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 - 433 262 - 433 262  - 3 676 889 - 3 676 890 - 1 0 % - 3 213 626 14 %
ISF inntekter - 162 545 - 158 695  3 850 - 1 401 196 - 1 390 009  11 186 1 % - 1 302 631 8 %
Gjestepasient inntekter - 10 799 - 8 463  2 336 - 74 681 - 66 585  8 096 12 % - 76 325 -2 %
Øvrige driftsinntekter - 60 680 - 57 878  2 801 - 522 478 - 492 542  29 937 6 % - 434 365 20 %
SUM Inntekter - 667 285 - 658 298  8 987 - 5 675 244 - 5 626 026  49 218 1 % - 5 026 947 13 %

Varekostnader  65 253  70 760  5 506  604 692  595 229 - 9 462 -2 %  569 473 6 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  56 155  45 764 - 10 391  394 510  380 046 - 14 464 -4 %  361 032 9 %
Innleid arbeidskraft  6 669  6 128 - 541  27 852  18 516 - 9 335 -50 %  24 787 12 %
Lønnskostnader  426 610  430 700  4 090  3 794 643  3 771 587 - 23 056 -0,6 %  3 283 405 16 %
Avskrivninger  19 069  18 648 - 421  152 345  149 692 - 2 653 -2 %  153 161 -1 %
Andre driftskostnader  62 409  68 184  5 774  551 102  566 037  14 935 3 %  525 319 5 %
Netto finanskostnader  1 100  1 448  348  14 828  11 585 - 3 242 -28 %  14 766 0 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  637 265  641 631  4 366  5 539 971  5 492 692 - 47 278 -0,9 %  4 931 943 12 %

Resultatet - 30 020 - 16 667  13 353 - 135 273 - 133 333  1 940 1 % - 95 004 -42 %

pr  2. tertial 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 - 162 545 - 158 695  3 850 - 1 401 196 - 1 390 009  11 186 1 % - 1 302 631 8 %
Gjestepasient inntekter - 10 799 - 8 463  2 336 - 74 681 - 66 585  8 096 12 % - 76 325 -2 %

Polikliniske inntekter - 19 431 - 18 351  1 080 - 173 150 - 162 046  11 103 7 % - 150 316 15 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 1 817 - 1 415  402 - 18 502 - 18 978 - 477 -3 % - 17 617 5 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 583 - 3 561  22 - 28 682 - 28 488  194 1 % - 9 191 212 %
Utskrivningsklare pasienter - 465 - 1 257 - 792 - 7 364 - 9 825 - 2 461 -25 % - 8 400 -12 %
Andre driftsinntekter - 35 383 - 33 293  2 090 - 294 781 - 273 204  21 576 8 % - 248 841 18 %

Øvrige driftsinntekter - 60 680 - 57 878  2 801 - 522 478 - 492 542  29 937 6 % - 434 365 20 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 234 023 - 225 036  8 987 - 1 998 355 - 1 949 136  49 219 3 % - 1 813 321 10 %
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Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusiv finans pr 2.tertial viser et negativt avvik mot budsjett på 47,3 MNOK, og 
ligger 12 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i august måned viser et positivt avvik mot 
budsjett på 4,4 MNOK.  
 
Varekostnader er 9,5 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I august måned er varekostnader 5,5 
MNOK mindre enn budsjettert.  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 
hjemmebaserte kreftmedisiner er ca 24 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.  Det positiv avvik på 
biologiske legemidler og kreftmedisiner skyldes blant annet økt erstatningsbruk av Remsima 
istedenfor Remicade (Remsima er har en vesentlig lavere enhetspris enn Remicade), og for høyt 
budsjett for hjemmebaserte kreftmedisiner.  2015 er første år hvor hjemmebaserte kreftmedisiner 
inkluderes i ordningen, og budsjettet ble lagt uten tilgang til gode erfaringstall fra tidligere år.  
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 14,5 MNOK over budsjett pr 2.tertial.  Det er et 
overforbruk på 10,4 MNOK i august måned isolert.   
 
Lønnskostnader er 23,1 MNOK mer enn budsjett hittil i år.  I august måned er lønnskostnader 4,1 
MNOK mindre enn budsjettert, inklusiv beregnet besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør.  
Gjennomsnittlig overforbruk på lønnsområdet på om lag 2,8 MNOK pr måned. 
 

  
 
Innleie er 9,4 MNOK mer enn budsjett pr 2. tertial.  
 

pr  2. tertial 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  65 253  70 760  5 506  604 692  595 229 - 9 462 -2 %  569 473 6 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  56 155  45 764 - 10 391  394 510  380 046 - 14 464 -4 %  361 032 9 %
Innleid arbeidskraft  6 669  6 128 - 541  27 852  18 516 - 9 335 -50 %  24 787 12 %
Lønnskostnader  426 610  430 700  4 090  3 794 643  3 771 587 - 23 056 -0,6 %  3 283 405 16 %
Avskrivninger  19 069  18 648 - 421  152 345  149 692 - 2 653 -2 %  153 161 -1 %
Andre driftskostnader  62 409  68 184  5 774  551 102  566 037  14 935 3 %  525 319 5 %
Netto finanskostnader  1 100  1 448  348  14 828  11 585 - 3 242 -28 %  14 766 0 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  637 265  641 631  4 366  5 539 971  5 492 692 - 47 278 -0,9 %  4 931 943 12 %
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Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 3,2 MNOK. Det er et overforbruk på ca 0,4 
MNOK pr måned hittil i år.  Overforbruket er en følge av økte trekk på kassekreditt i forbindelse med 
økte pensjonskostnader.  Finanskostnader i august viser et positiv avvik mot budsjett på 0,3 MNOK. 
 

1.2 Resultat estimat per 2. tertial  

 
 
Prognosen per 2. tertial viser et overskudd fra ordinær drift på 200 MNOK, i tråd med budsjett for 
året.  Dette er 20 MNOK bedre enn prognose per 1.tertial. 
 
Inntekter er estimert til å øke med 55,3 MNOK som følge av høy produksjon og pasientrelaterte 
inntekter som forventes å gi en økning i ISF-inntekter og egendeler, og som følge av økt gevinst ved 
salg av eiendom.   
 
I estimatet er driftskostnader inklusiv finans til sammen 55,3 MNOK over budsjett. Overforbruket er i 
stor grad knyttet til høyt aktivitet med økte varekostnader, innleie og lønnskostnader.  Det er i tillegg 
et overforbruk på gjestepasientkostnader og kjøp av tjeneste, samt høyere avskrivninger og 
finanskostnader enn budsjettert. Prognosen inkluderer forventet innsparing på lønnsoppgjøret i 
forhold til budsjettforutsetninger.  
 
 

pr  2. tertial 2015
Budsjett

2015
Estimat

2015 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 633 414 - 5 633 414  0 %

ISF inntekter - 2 106 764 - 2 115 516  8 752 0 %

Gjestepasient inntekter - 102 875 - 112 875  10 000 10 %

Øvrige driftsinntekter - 784 177 - 820 677  36 500 5 %

SUM Inntekter - 8 627 230 - 8 682 482  55 252 1 %

Varekostnader  917 914  927 914 - 10 000 -1 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  577 091  597 091 - 20 000 -3 %

Innleid arbeidskraft  28 447  40 447 - 12 000 -42 %

Lønnskostnader  5 797 574  5 814 574 - 17 000 0 %

Avskrivninger  224 040  228 540 - 4 500 -2 %

Andre driftskostnader  864 786  850 537  14 249 2 %

Netto finanskostnader  17 378  23 378 - 6 000 -26 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 427 230  8 482 482 - 55 252 -1 %

Resultatet - 200 000 - 200 000  0 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk per april for henholdsvis inntekter, 
kostnader og driftsresultat.  
 

 
 
Per 2.tertial 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 -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat pr klinikk pr måned hittil i år.   
 

 
  
I august måned viser de fleste klinikker positive resultater.  Klinikk Bærum sykehus, Ringerike sykehus 
og Kongsberg sykehus viser underskudd i august måned. 
 
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Hittil i år

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 -13 250 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 -14 225 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 1 784
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -4 094 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 129 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 -11 807 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 -31 
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 12 524
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 8 551
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 159 950
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 135 273
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader per 2.tertial er 23,1 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 budsjettert.  
 
Fastlønn er totalt 1,0 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 10,8 %. 
Offentlige refusjoner er 7,6 % foran budsjett som følge bl.a. av høyere sykefravær og 
svangerskapspermisjoner enn forventet.  Høye offentlig refusjoner delvis kompenserer for økte 
lønnskostnader. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 27,9 MNOK på innleie av personell. Dette er 9,3 MNOK mer enn budsjettert, og 
3,1 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i august er 0,5 MNOK mer enn budsjettert, og 
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er om lag på samme nivå som i august i fjor.  Utvikling følges nøye med men må sees i sammenheng 
med høyt aktivitet og sykefravær i år. 
 

1.6 Likviditet  
Likviditetsutvikling

 
 
Per august var opptrekk på driftskreditten på 1765 MNOK. Dette er 147 MNOK mindre enn budsjett, 
og 274 MNOK under kredittrammen på 2038 MNOK.  Prognosen for år viser forbruk som er innenfor 
bevilget kredittrammen hver måned, og lavere enn budsjettert. 
 

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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Egenkapitalinnskudd pensjon 
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  
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 holdt tilbake en liten 
budsjettbuffer for å møte akutte hendelser.  
 
Finansiell leasing – MTU og ambulanser 
I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: 

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

 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 20 062                     18 000                     -2 062                      28 000                     28 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 30 409                     32 000                     1 591                       51 000                     51 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 37 592                     61 000                     23 408                     70 000                     70 000                     

Øvrige Bygginvesteringer -                           
Klinikk BS 6 694                       10 419                     3 725                       16 000                     16 000                     
Klinikk KS 29                             3 907                       3 878                       6 000                       6 000                       
Klinikk RS 7 514                       7 358                       -156                         11 300                     11 300                     
Klinikk PHR 9 258                       6 316                       -2 942                      9 700                       9 700                       

Sum øvrige bygginvesteringer 23 495                     28 000                     4 505                       43 000                     43 000                     

Andre investeringer -                           
MTU 35 695                     37 000                     1 305                       57 000                     57 000                     
Beh.hj.midler 10 353                     8 571                       -1 782                      15 000                     15 000                     
Ambulanser 58                             1 143                       1 085                       2 000                       2 000                       
Planlegging BRK 1 398                       2 500                       1 102                       5 000                       5 000                       
Rustfritt og rullende 3 312                       1 714                       -1 598                      3 000                       3 000                       
Overskuddsdisp. av klinikker 3 866                       4 286                       419                           7 500                       7 500                       

Sum andre investeringer 54 684                     55 214                     530                           89 500                     89 500                     

Sum bokførte investeringer VVHF 166 243                   194 214                   27 972                     281 500                   281 500                   

IKT-ordinære investeringer 4 585                       3 336                       -1 249                      5 000                       5 000                       
IKT-overskuddsdisp. Av klinikker 3 348                       -                           -3 348                      
Egenkapital innskudd pensjon

-                           -                           -                           
26 500                     26 500                     

Sum investeringsramme VVHF 174 176                   197 550                   23 375                     313 000                   313 000                   

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2015 Budsjett 2015 Prognose 2015
Budsjett hittil 

2015
Avvik hittil 

2015
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Helse Sør Øst har inngått følgende avtaler for finansiell leasing gjeldende fra 1.7.15: 
 

Type utstyr Finansieringsselskap 
Medisinsk teknisk utstyr Siemens Financial Services 
Annet (herunder ambulanser) Siemens Financial Services 
IKT Danske Bank 
Modulbygg - brakker Danske Bank 

 
I henhold til HSØ finansreglement skal HSØ godkjenne alle leasingavtaler. Vestre Viken HF sendte 
1.juli 2015 søknad til HSØ om å inngå avtale om finansiell leasing av følgende utstyr: 
 

Utstyr Kjøpspris 
MR Bærum 8 638 009 
CT Drammen 9 712 500 
Skjellettlab HSS 3 455 204 
LCMS KMD 2 393 650 
6 stk ambulanser 7 454 880 

 
Søknaden ble innvilget av HSØ 14. august 2015, og det er pr 1.september inngått følgende avtaler om 
finansiell leasing: 
 
Utstyr Dato Månedsleie Total leie Levering 
CT Drammen 25.8.15 108 656 9 127 125 Okt 2015 
LCMS KMD 28.8.15 29 629 2 488 836 Okt 2015 
3 stk ambulanser 1.9.15 96 672 4 640 220 Okt/Nov 2015 
Alle beløp er inklusiv mva. 
 
Årsaken til at forskjellene mellom kjøpspris og total leie varierer fra objekt til objekt er at noe av 
utstyret vil ha en restverdi etter leieperiodens utløp, mens noe vil være helt nedskrevet (for 
eksempel ambulansene). 
 
Kontrakt for leasing av MR Bærum vil bli inngått en av de nærmeste dagene. Kontrakt for leasing av 
ytterligere 3 ambulanser forventer inngått i løpet av uke 38 for levering i november/desember. 
 
Det er budsjettet i 2015 med 6 MNOK i kostnader knyttet til leasing av MTU og ambulanser. Det er 
fra før inngått leasing kontrakter for ambulanser med en årlig leie på om lag 2 MNOK.  Kostnader for 
kontrakter som er inngått i løpet av året estimeres til 1,5 MNOK.  Totale leasing kostnader i 
prognosen er ca 3,5 MNOK, som er ca 2,5 MNOK lavere enn budsjett. 
 
Drammen Sykehus 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er i hovedsak ferdigstilt og tatt i full drift. 
Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus går nå mot slutten.  Oppgraderingen forventes 
ferdigstilt i løpet av juni 2015. Det er kun mindre ting som gjenstår. Operasjonsstuene forventes å 
være i full drift fra september. 
 
Konseptfase nytt Vester Vike Sykehus 
Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus følger planen og er i rute. Kostnader til 
konseptfase nytt sykehus i Vestre Viken er budsjettert med 53 MNOK i 2015. Som følge av 
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merarbeid knyttet til nytt mandat vil det medgå 7 MNOK ut over dette. Dette vil finansieres 
innenfor tilgjengelig investeringslikviditet i 2015. 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 528 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 2988 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 4,9 % hittil i år i forhold til 2014 nivå.  DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 438 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er i tråd med budsjett.   
 
Per 2.terital er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,6 døgn hittil i 
år, som er litt kortere enn budsjett.   
 
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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Faktisk DRG-produksjon pr måned er bedre enn budsjett i alle måneder unntatt januar og mai.  
Estimat ut året gir DRG-produksjon per måned ut året som er i tråd med bedre enn budsjett.   
 
Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske 
klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg).  Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og 
støttefunksjoner, men kun tar utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer.  Den gir så dann en 
god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.   
 

 
 
I august 2015 er DRG-produksjon per brutto månedsverk innenfor somatikk i tråd med plan, og litt 
over august i fjor. Det er i august måned produsert 2,06 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,06 i 
budsjett og 1,97 i august i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,31 poeng per månedsverk.  Dette er i tråd med budsjett og litt over 
samme periode i fjor.  Det gjenstår noe kvalitetssikring av koding for annen tertial som forventes å 
øke antall DRG-poeng noe, med påfølgende økning i DRG per månedsverk. Prognosen for året gir 
DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan. 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
 

1.9 Aktivitet psykisk helse og rus   

 

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80

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

DRG pr månedsverk somatikk

budsjett faktisk i fjor



 
 
 

14 
 

 
Samlet aktivitet innenfor psykisk helse og rus er 5,2 % foran budsjett per 2.tertial 2015, og er 7,6 % 
foran samme periode i fjor.  Prognosen for året gir en samlet økning i aktivitet på 4,6 % i forhold til 
budsjett. 
 
Total antall polikliniske konsultasjoner er 6,2 % foran budsjett og 9,9 % foran samme periode i fjor. 
Antall utskrevne pasienter er 9,1 % foran budsjett, og ligger 232 foran samme periode i fjor. Antall 
liggedøgn viser positiv avvik mot budsjett på 3 % hittil i år er 2130 foran samme periode i fjor.   
 
Produktivitet psykisk helse og rus 
Produktiviteten måles ved å se på total antall polikliniske konsultasjoner utført i klinikken pr årsverk.  
Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men kun tar utgangspunkt i de 
årsverk som klinikken styrer. Den gir som så dann en god indikasjon av utvikling i klinikken over tid.   
 

 
 
Produktiviteten hittil i år i klinikk for psykisk helse og rus er bedre enn budsjettert og foran samme 
periode i fjor.  
 
”Den gylne regel”   
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling 
(TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, 
ventetider og kostnader.  
 

 
 
Hittil i år er aktivitetsvekst innfor psykiatri og rus større enn i somatikken.  Aktivitetsveksts er på 9,9 
% i psykiatrien mot 4,5 % i somatikk.  Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 
62 dager, og lavere enn i somatikken.  

Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 4,5 % 9,9 %

Endring årsverk hiå 1,8 % 1,6 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 68 62

Vekst kostnader hiå 6,9 % 6,6 %
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I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister hensyntas. 
Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. 
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd ligger stadig lavt med 1,5 % i august 2015. Det er ingen endring fra juli, og 
det forventes fortsatt lav andel fristbrudd fremover. Det er nødvendig med løpende oppfølging av 
ventelister for å sikre at pasientene får time før frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 67 dager i august. I løpet av sommeren vil 
andelen hastepasienter som får behandling være større – det betyr at gjennomsnittlig ventetid 

Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Gj.snitt
12 mndr

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,2 %

Somatikk 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 1,3 %
Psykisk helsevern og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 0,9 %

pr klinikk
Drammen sykehus 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 1,0 %
Bærum sykehus 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 2,9 %
Ringerike sykehus 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,6 %
Kongsberg sykehus 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 1,0 %
Psykisk helse og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 0,9 %
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avviklede vil være lavere den første delen av sommeren, for å øke mot slutten av sommeren. 
Prognose om 65 dagers gjennomsnittlig ventetid ved årets slutt for avviklede pasienter er uforandret. 
Antall langtidsventende (ventet > 1 år) gikk litt opp fra juli. Ved månedsskiftet august/september er 
om lag 100 pasienter som har ventet > 1 år. Målet om at det ikke skal være langtidsventende er 
realistisk å fastholde.   
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
Ventetider vurderes også ved å se på hvor lenge de som står og venter på behandling i gjennomsnitt 
har ventet – ventetid for ventende. Gjennomsnittlig ventetid for ventende har vært uforandret i juni 
og juli – en forventet utvikling. Imidlertid er gjennomsnittlig ventetid for ventende om lag 40 dager 
lavere enn for samme tidspunkt i 2014, noe som er en stor forbedring. Dette utgangspunkt har 
styrket forventningen i 2015 om å nå et stabilt nivå på gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter <65 dager. 
 
   
 
 

Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 81 81 71 72 67 58 51 67 73
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 64 59 54 60 56 50 50 59 57
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 104 109 92 89 82 70 52 79 94

pr klinikk
Drammen sykehus 98 96 85 83 74 67 61 72 87
Bærum sykehus 71 74 62 68 69 55 34 63 68
Ringerike sykehus 57 57 51 54 51 49 42 60 54
Kongsberg sykehus 75 59 50 55 47 39 34 57 54
Psykisk helse og rus 53 50 49 52 52 47 45 62 49
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Gjennomsnittlig ventetid ventende for alle nyhenviste pasienter: 

 
 
Ventetiden utvikler seg således positivt, og helseforetaket er på god vei til målet om gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede på pasienter < 65 dager. Arbeidet følges tett opp i oppfølgingsmøter med 
klinikkene. Vestre Viken deltar også i regionalt arbeid med økt tilgjengelighet. 

1.10.3 Sykehusinfeksjoner 
Sykehusinfeksjoner (helsetjenesteassosierte infeksjoner) overvåkes bl. a. som 
forekomstundersøkelser (prevalensundersøkelser) på nasjonal basis. Det gjennomføres 4 
undersøkelser årlig. Ved prevalensundersøkelser registreres andel av inneliggende pasienter som har 
en sykehusinfeksjon én spesiell dag. Både pasienter som har fått en infeksjon ved Vestre Viken og 
pasienter som er inneliggende i foretaket med en infeksjon ervervet ved en annen helseinstitusjon, 
regnes med. 
 
Målet i Helse Sør-Øst er at andel pasienter med sykehusinfeksjoner er under 3 % målt ved 
prevalensundersøkelser. Årets to første prevalensundersøkelser viser at andel inneliggende pasienter 
med sykehusinfeksjon på de aktuelle dager var henholdsvis 3,5 % og 3,7 %. Andelen i 2014 var samlet 
4,6 % i Vestre Viken (med variasjon fra 4,1 til 5,6 % ved de fire målingene) mot 4,3 % i Helse Sør-Øst 
og 4,8 % for landet som helhet. 
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Arbeid med reduksjon av sykehusinfeksjoner pågår kontinuerlig. Utover generelle smitteverntiltak 
arbeides det spesielt med forebyggelse av urinveisinfeksjoner og infeksjoner knyttet til sentrale 
katetre i blodbanen som del av pasientsikkerhetsprogrammet samt med forebyggelse av 
postoperative infeksjoner.     

1.10.4 Korridorpasienter 
Bortsett fra april måned var andel korridorpasienter i juli og august lavere enn årets tre første 
måneder. Det er ikke gjort nye tiltak på området, men det arbeides kontinuerlig med å gjøre antallet 
korridorpasienter så lavt som mulig. 

1.10.5 Pakkeforløp for kreft 
Den tidligere indikator «Forløpstider ved kreftsykdom» erstattes nå av «forløpstider for pakkeforløp 
kreft». Det overordnete mål er at 70 % av alle pasienter som henvises med mistanke om kreft skal 
inngå i pakkeforløp. Virksomhetstall for de fire forløpene brystkreft, lungekreft, prostatakreft og 
tykk- og endetarmskreft viser at om lag 70 % er behandlet innen behandlingsfristen for standard 
forløpstid.  
 
Vestre Viken behandler et stort volum av pasienter for brystkreft og gir tilbud å kombinere 
operasjonen med brystrekonstruerende kirurgi. I utgangspunktet ligger ikke dette tilbud til grunn for 
de nasjonalt definerte målepunkter. Valg om å kombinere operasjon for brystkreft med 
brystrekonstruksjon forlenger tid til oppstart av behandling, men den økte ventetid innebærer ingen 
utvidet risiko for pasienten. Om lag 65 % av pasienter i dette pakkeforløp er behandlet innen 
standard forløpstid.  
 
Om lag 80 % av pasienter i pakkeforløp med tykk- og endetarmskraft har startet behandling innen 
standard forløpstid, mens bildet er mellom 80-100 % både for lungekreft og prostatakreft.  
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Pasienter behandlet innenfor frist – alle forløp

 
 

1.11 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
En del nasjonale kvalitetsindikatorer for 2014 ble publisert i begynnelsen av mai 2015 
www.helsenorge.no. Det gjelder blant annet de prosessindikatorene innen somatikk som inngår i 
kvalitetsbasert finansiering, for eksempel: Andel pasienter med hjerneinfarkt < 80 år behandlet med 
trombolyse, andel fristbrudd, andel korridorpasienter, epikriser sendt innen 7 dager, utsettelse av 
planlagte operasjoner og andel pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer. I 2015 er også 4 
prosessindikatorer innen psykisk helsevern og rus inkludert i den kvalitetsbaserte finansieringen: 
Epikrisetid for psykisk helsevern og for rus samt registrering av hovedtilstand for psykisk helsevern og 
for rus. Det foreligger ikke nye tall for nasjonale kvalitetsindikatorer fra forrige rapportering etter 1. 
tertial. 

1.11.1 Trombolytisk behandling ved hjerneslag (hjerneinfarkt): 
Det er et nasjonalt mål at 20 % av pasienter under 80 år skal få trombolytisk (blodproppløsende 
behandling) ved hjerneinfarkt. Behandling må gis innen 4,5 timer etter sykdomsstart, og det må 
gjøres CT av hjernen før behandlingsstart for å utelukke hjerneblødning. Tabellen nedenfor viser 
andel pasienter under 80 år med diagnosen som har fått trombolytisk behandling i Vestre Viken og 
nasjonalt: 
 2013 (hele) 2014 (hele) 2015 – 1. tertial 
Vestre Viken 16,2 % 15,6 %  17,9 % 
Helse Sør-Øst 16,4 % 13,3 %  13,0 % 
Nasjonalt 15,5 % 14,1 %  14,5 % 
 
Som det fremgår har det vært økning i andel behandlede fra 2014 til 1. tertial 2015 i Vestre 
Viken, Helse Sør-Øst og nasjonalt. Målet på 20 % er nærmere, og mye tyder på at et viktig grep for å 
øke andelene er fortsatt å informere publikum slik at pasienter/pårørende søker hjelp raskt. Så langt 
kommer omtrent bare halvparten tidlig nok for å kunne vurderes for trombolytisk behandling.  
 
Vestre Viken har arbeidet mye med pasientinformasjon. I tillegg er det viktig å sikre god logistikk når 
pasienten kontakter helsevesenet. Dette involverer legevakt, AMK, akuttmottak, avdeling for 
bildediagnostikk, nevrologisk og medisinsk avdeling. Gode felles rutiner er etablert i Vestre Viken, og 

http://www.helsenorge.no/
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det følges opp at rutiner følges. Arbeidet inngår også i pasientsikkerhetsprogrammet (se status 
senere). 

1.11.2 Øvrige prosessindikatorer somatikk 
Øvrige prosessindikatorer somatikk 1. tertial 2015 – tall for hele 2014 og 2013 er anført omvendt 
kronologisk i parentes 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
Andel fristbrudd somatikk 0,9 % (1,7 % -3,6 %) 6,6 % (6,7 % - 7,0 %) 5,1 % (5,5 % - 6,6 %) 
Andel epikriser sendt < 7 dager 
somatikk 

88,1 % (81,2 % - 88,4 %) 78,6 (64,4 %* - 87,4 %) 68,6 % 
(68,6 %* -84,8 %) 

Andel korridorpasienter somatikk 2,6 % (1,8 % - 1,8 %) 2,0 % (1,5 % - 1,6 %) 2,1 % (1,5 % - 1,6 %) 
Andel av planlagte operasjoner 
som utsettes 

4,9 % (6,3 % - 5,4 %) 5,4 % (5,8 % - 5,9 %) 5,5 % (5,8 % - 6,0 %) 

Andel pasienter med 
lårhalsbrudd operert innen 48 
timer 

94,3 % (95,6 % - 97,7 %) 93,8 %  
(92,8 % - 90,4 %) 

94,3 % (93,3 % - 92,1%) 

*) Tall for epikriser i Helse Sør-Øst i 2014 sannsynligvis falsk lave grunnet mangelfull rapportering fra enkelte foretak. 
 
Vestre Viken har bedre resultater enn Helse Sør-Øst og landsgjennomsnittet på andel fristbrudd, 
andel epikriser sendt innen 7 dager og andel pasienter med hoftebrudd operert innen 48 timer både i 
2013 og 2014. Andel epikriser har gått opp igjen i 1. tertial, sammenliknet med hele 2014. Andel 
korridorpasienter er noe høyere enn regionalt og nasjonalt. Andel av planlagte operasjoner som 
utsettes er så langt redusert, sammenliknet med tall for 2013 og 2014. Det nasjonale mål er at 
andelen skal være lavere enn 5 %. Det er gledelig når det samtidig has i erindring pågående 
renovering av operasjonsstuene i Drammen.  
 
Resultatene brukes til forbedringsarbeid i klinikkene. 

1.11.3 Øvrige prosessindikatorer psykisk helse og rus 
Øvrige prosessindikatorer psykisk helse og rus 1. tertial 2015 – tall for hele 2014 og 2013 er anført 
omvendt kronologisk i parentes 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
Registrering av 
hovedtilstand: 

   

Psykisk helse voksne 95,2 % (97,6 % - 99,6 %) 95,9 % (98,0 % - 97,4 %) 95,5 % (97,9 % - 97,6 %) 
Rus og avhengighet 98,1 % (99,2 % - 96,7 %) 91,5 % (94,9 % - 93,6 %) 90,2 % (92,8 % - 92,0 %) 
    
Andel epikriser sendt 
innen 7 dager 

   

Psykisk helse voksne 73,7 % (75,5 % - 83,4 %) 73,2 % (69,2 % - 68,3 %) 73,8 % (71,9 % - 58,5 %) 
Rus og avhengighet 83,3 % (80,9 % - 87,8 %) 71,7 % (56,0 % - 74.9 %) 73,9 % (63,4 % - 73,4 %) 
 
Grunnen til at registrering av hovedtilstand (hoveddiagnose) brukes som kvalitetsindikator er at det 
er viktig for å sikre god behandling av pasienten og god kommunikasjon mellom behandlere. Det skal 
i minst mulig grad brukes uspesifikke diagnoser (observasjon). De fleste pasienter innen psykisk 
helsevern får spesifikk diagnose, mens andelen er lavere nasjonalt når gjelder tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Vestre Viken ligger imidlertid høyt også for denne gruppen. Foretaket ligger også godt 
an når det gjelder epikrisetid innen fagområdene, men det har vært en reduksjon også sammenliknet 
med 2014. Det må arbeides videre med forbedring av dette område.  
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1.12 Status pasientsikkerhetsprogrammet 2. tertial 2015 
Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender skal redusere pasientskader ved hjelp av 
målrettede tiltak i hele helsetjenesten. 

 
Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og viderefører arbeidet som ble 
startet under pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013). Programmets styringsgruppe har besluttet at 
alle aktiviteter knyttet til tiltak og målinger fra kampanjen skal opprettholdes og spres i programmet. 
Alle innsatsområder skal spres til alle relevante enheter innen utgangen av 2016. 

1.12.1 Oppfølging og rapportering 

Klinikkene har utarbeidet handlingsplaner som følges opp av kvalitetsavdelingen. Det gjennomføres 
målinger av etterlevelse på de ulike områdene ved mange enheter. 

Tall på spredning 
  

  
  

Innsatsområde Antall relevante 
enheter 

Antall enheter 
som har 
implementert 
tiltakene 

Prosentvis mål på 
spredning 

Trygg kirurgi 42 42 100 
Behandling av hjerneslag 8 8 100 
Samstemming av legemiddellister 56 38 68 
Infeksjon ved Sentralt VeneKatheter 11 11 100 
Trykksår 46 34 74 
Fall 39 31 79 
Urinveisinfeksjoner 54 42 78 
Forebygging av selvmord 17 16 94 
Forebygging av overdosedødsfall 4 4 100 

 

Utvikling og status for Vestre Viken samlet sett er illustrert i søylediagrammet under 
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1.13 Noen utvalgte innsatsområder 

1.13.1 Samstemming av legemiddellister 
For å forebygge feil legemiddelbruk og pasientskader må legemiddellister samstemmes. Helse Sør-
Øst arrangerer felles læringsnettverk for samstemming i høst hvor Vestre Viken er godt representert, 
med klinikere i team fra hvert sykehus.   
 
Det er et komplekst innsatsområde, med mange aktører og programvarer som ikke er harmonisert. 
Bruk av eResept vil forenkle dette noe. I Vestre Viken er pilotfasen for eResept avsluttet og utrulling 
pågår med forventet avslutning i november.  
 
I 2015 er det i samarbeid med tilsynsfarmasøytene gjennomført et implementeringsprosjekt 
(VIMPEL) knyttet til nettopp kampanjeområdet samstemming av legemiddellister ved mange 
avdelinger i 3 av sykehusene.  Tilnærmingen er å nå flest mulige leger i form av korte 
undervisningssekvenser. VIMPEL er også et virkemiddel i arbeidet med gjennomføring av 
anbefalinger gitt av konsernrevisjonen omkring utskrivning av pasienter (se orienteringssak Status 
handlingsplaner – oppfølging av konsernrevisjonens rapport nr 5 2014) 
 

1.13.2 Trygg kirurgi 

Formålet med innsatsområdet trygg kirurgi er å redusere komplikasjoner under kirurgi, med særlig 
fokus på postoperative sårinfeksjoner. Tiltakspakken består av 4 områder: 1) bruk av sjekklisten, 2) 
sikre at hårfjerning er gjort korrekt, 3) sikre at pasienten ikke blir nedkjølt og 4) sikre at 
antibiotikaprofylakse gis i henhold prosedyre. Den nasjonale ambisjon er at sjekklisten skal benyttes 
ved alle operasjoner der den er relevant. Effektmålet skal på sikt realiseres gjennom redusert 
forekomst (insidens) av postoperative sårinfeksjoner, målt i henhold til Nasjonal Overvåking av 
Infeksjoner i Sykehus (NOIS). 

Oversikt i bruk av «Trygg kirurgi» per sykehus i Vestre Viken 

 

  
 



 
 
 

23 
 

1.13.3 Forebygging av trykksår 
Trykksår medfører store lidelser for pasienten og medfører store kostnader for samfunnet. Vestre 
Viken er i en prosess på å bytte ut alle gamle madrasser til nye standardmadrasser av god kvalitet 
samt at det er etablert et system for å leie spesialmadrasser til høyrisikopasienter. Det gjennomføres 
også mye undervisning på sengepostene. Det har vært jobbet veldig grundig og godt med 
forebygging av trykksår ved de fleste sengeposter og ved årets slutt planlegges en 
forekomstundersøkelse (prevalens) ved alle aktuelle enheter i VV. 
 
Sengeposter der trykksår har særlig risiko følger daglig forekomsten, og angir blant annet tiden fra 
siste hendelse med nyoppstått trykksår som effektindikator – illustrert i bildene under. 
 

 
 

1.13.4 Forebygging av selvmord  
Det jobbes med å implementere en tiltakspakke for å forebygge selvmord knyttet til opphold i 
psykiatriske døgnavdelinger. 16 av 17 aktuelle enheter gjennomfører målinger på etterlevelse av 
tiltakspakken. 

1.13.5 Overdosedødsfall i psykiatriske avdelinger 
En stor andel av overdosedødsfallene skjer i forbindelse med utskrivelse fra institusjon, eller som 
følge av avbrudd i behandling. Forskning viser at risikoen for å dø av overdose de fire første ukene 
etter behandling er 16 ganger større enn ellers. Det også her utarbeidet en tiltakspakke og det 
gjennomføres målinger av etterlevelse ved 4 av 4 enheter.  
 

1.14 Pasienterfaringer ved norske sykehus i 2014 (PasOpp) – nasjonal undersøkelse 
Kunnskapssentret gjennomfører årlig en nasjonal undersøkelse om pasienterfaringer ved 
norskesomatiske sykehus, PasOpp. Tilsvarende undersøkelse som høsten 2014, ble gjennomført i 
2006, 2011, 2012 og 2013, slik at resultatene kan sammenliknes. Det gjennomføres tilsvarende 
undersøkelse denne høsten. Hensikten er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes 
erfaringer med sykehusene som ledd i faglig kvalitetsforbedring, virksomhetsstyring, støtte til 
brukervalg og samfunnsmessig legitimering og kontroll. Resultatene for 2014 ble offentliggjort i 
begynnelsen av månedsskiftet august/september. 
 
Pasientene blir ved bruk av spørreskjema med 52 spørsmål bedt om å vurdere ulike aspekter knyttet 
til det å motta behandling ved et sykehus. Det er innlagte pasienter som er forespurt. Pasientene får 
tilsendt et spørreskjema en tid etter innleggelsen. Pårørende kan besvare undersøkelsen på vegne av 
pasienten. I alt besvarte 896 pasienter undersøkelse i Vestre Viken, dvs. en svarprosent på 60 % som 
også er svarprosent for hele landet. 
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Svarene samles i grupper som gir 10 ulike indikatorer som presenteres på en skala fra 0 til 10. Det 
korrigeres de ulikheter ved pasientsammensetning som er kjent å kunne påvirke resultatene. I 
undersøkelsen er resultatene sammenliknet med tilsvarende undersøkelser i 2011, 2012 og 2013. 
Det utarbeides resultater på nasjonalt og regionalt nivå, og på foretaks- og sykehusnivå. 
 
Tabellen nedenfor viser oversikt over resultater for Vestre Viken totalt sett. Det er også angitt 
signifikante forskjeller fra landsgjennomsnitt og endringer fra 2011, 2012 og 2013. 
 

 
Hovedinntrykket av undersøkelsen er at Vestre Viken scorer som landsgjennomsnittet, og fremdeles 
er det små forskjeller fra tidligere år. Ingen verdier er signifikant forskjellige fra landsgjennomsnittet - 
noen verdier ligger nominelt litt under. Scoren på de enkelte parametre er på de fleste områder 
bedret siden undersøkelsen i 2013, men ingen av disse endringene er signifikante. For hele perioden 
2011-2013 er signifikante forbedringer for faktorene pleiepersonalet, legene, informasjon og 
organisering, sammenliknet med hele perioden 2011-2014, i likhet med Helse Sør-Øst og landet som 
helhet. 
 
Vestre Viken har størst bedring i verdiene fra 2013 til 2014, og i hele perioden 2011-2014 er på 
”ventetid” - 5 prosentpoeng over landsgjennomsnitt.  
 
Innen området pasientsikkerhet ses ingen bevegelse fra tidligere år. 
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Brukererfaringer er viktige tilbakemeldinger. Funnene i undersøkelsen blir gjennomgang i klinikker og 
på foretaksnivå, med tanke på forbedringsarbeid. Klinikkene vil bli bedt om å rapportere på tiltak. 
 
 

1.15 Medarbeidere status  
 
Brutto månedsverk 
Grafen viser utvikling i totale brutto månedsverk til og med september 2015 (faste og variable 
månedsverk).   Inkludert i brutto månedsverk er alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 
midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig 
timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk.  
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Brutto månedsverk i september er tilnærmet likt med budsjett.  
 
Som forventet, og grunnet utbetalinger etter sommerferien, er antall utlønnede variable månedsverk 
høyere i juli, august og september. Det samme forventes i oktober. Det er en økning i variable 
månedsverk med nesten 300 månedsverk fra juni måned og nesten 400 månedsverk fra januar 
måned, men dette følger trenden fra foregående år. 
 
Det er imidlertid høyt fokus i linjen på å følge opp månedsverkene så snart utbetalingene i 
forbindelse med ferieavvikling er utført. Variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og 
overtid) og vil først vises som månedsverk måneden etter faktisk forbruk.   
 

 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 0 0 0
budsjett 6917 6860 6943 6897 6906 6901 7003 7313 7372 7056 7041 7066
2014 6783 6709 6808 6759 6756 6768 6842 7165 7227 6969 6947 6977
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Høyere andel månedsverk som er variable i juli, august og september skyldes 
sommerferieavviklingen, da disse først kommer til utbetaling måneden etter faktisk utført arbeid.  
 
Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som 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.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Andel deltidsansatte viser en svak synkende tendens sammenlignet med fjoråret.  
 
Arbeid med heltidskultur er satt i gang og vil bli forsterket i løpet av høsten.  På de somatiske 
sykehusene hvor det er en høy andel kvinnelige ansatte, i tillegg til helgearbeid, er det en høy andel 
ansatte som frivillig ønsker å jobbe deltid.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid*, vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne Indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid. HR avdelingen påminner 2 ganger i året om registrering av 
deltid, slik at dette er oppdatert. 
 
*)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.  
  

25,0 % 
26,0 % 
27,0 % 
28,0 % 
29,0 % 
30,0 % 
31,0 % 
32,0 % 
33,0 % 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
I år 2014 



 
 
 

28 
 

Sykefravær 

 
 
Totalt sykefravær i Vestre Viken var i gjennomsnitt i 2014, 7,5 %.   Korttidsfraværet var 2,2 % og 
langtidsfraværet var 5,3 %.   
 
Sykefraværet er redusert og er under 2014-nivå. Fra og med april ligger sykefraværet under det som 
har vært prognostisert.  Sykefraværet i juli er på 6,2 %.  Dette er 0,7 % lavere enn i juni, og 0,9 % 
lavere enn forventet. Sykefraværet i juli er 1,6 % under samme periode i fjor.  Sykefraværet hittil i år 
er 0,3 % høyere enn prognosen.  
 
HR-rådgivere og kontaktpersoner fra Arbeidslivsenteret har hatt et særskilt fokus på opplæring 
knyttet til det nye kravet om aktivitetsplikt innen 8 uker / funksjonsvurdering fra 1.septmeber 2015.   
Opplæringsaktivitetene fortsetter utover høsten.  I tillegg er det gjennomført opplæring i 3 timers 
rusforebyggende arbeid for ledere, tillitsvalgte og verneombud ved alle klinikker.  Dette arbeidet 
fortsetter også utover høsten.   
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.   
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

 
 
Antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven følger samme utvikling så langt i 2015 
som tilsvarende periode i 2014.  Bruddene ligger noe over 2014 tall i hele perioden.  
 
Økte brudd i sommerperioden henger sammen med avvikling av ferie, og følger mønsteret fra både 
2013 og 2014.  
  
Første kvartal i 2015 var sykefraværet høyt. Høyt antall AML brudd i februar og mars måned har 
sammenheng med dette.   
Det pågår et arbeid med organisasjonene for å finne tiltak som kan bidra til å redusere antall brudd. 
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
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Tabellen viser status pr. august måned 2014 og 2015.  Bærum sykehus, Ringerike sykehus, 
Prehospitale tjenester og Medisinsk diagnostikk viser en positiv utvikling i forhold til 2014. 
 
Bærum og Kongsberg sykehus har fremdeles flere brudd på arbeidstidsbestemmelsene pr. ansatt. 
Dette er mindre sykehus, med færre ansatte, og som derav er mer følsomme for AML brudd især i 
ferieperioder 
 
Klinikkene med hovedvekt av dagarbeidere som Intern service og administrasjonen reduserer 
gjennomsnittlig brudd på arbeidstidsbestemmelsene.  
  
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.  Som nevnt tidligere var det mange brudd i begynnelsen av året, men trenden 
er nå tilsvarende fjoråret (nedadgående). 
 
36 % av antall brudd er knyttet til ansatte som er timelønnede vikarer og innleide. Det blir sjelden 
registrert dispensasjoner hos denne gruppen, og de har andre typer arbeidstidsordninger.  
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Antall brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene per klinikk per måned fra januar2014 til august 2015  
 

 
 

 
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene har stadig høyt fokus i klinikkene. Ledere blir fulgt opp i linjen, 
og det jobbes kontinuerlig med å redusere antallet. Generelt så følger alle klinikkene en økt trend 
med flere AML brudd i sommermånedene.  
 
Klinikk for psykisk helse og rus har høye tall, men det er også en av de største klinikkene. 
Sammenlignet med tabellen tidligere har de færre brudd per ansatt.  
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2 Omstillingsutfordring    
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per 2. tertial 2015 på 135,3 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangseffekter på 16,8 MNOK, forsinket effekt av budsjettert tiltak på 1,2 MNOK, og 
periodiseringseffekter på 0,4 MNOK.  Kvalitetssikring av koding i forbindelse med stenging av 2. 
tertial forventes å gi inntekter på 2,5 MNOK som bokføres i september.  Styringsfart pr august 
korrigert for disse er 119,3 MNOK, eller om lag 14,9 MNOK pr måned.  Om trenden forutsetter ut 
året vil det gi et samlet resultat på 59,6 MNOK i 3. tertial, og et akkumulert resultat for året på 194,9 
MNOK. 
 
Ut året er det forventet periodiseringseffekter og engangseffekter som vil redusere resultatet med 
resultat med 30 MNOK, og det vil brukes 4,1 MNOK på driftsendringer for å redusere svar- og 
ventetider.  Lønnsoppgjør vil gi en beregnet besparelse på 25,7 MNOK i forhold til budsjett 
forutsetninger.  Etter disse korreksjoner er estimert overskudd 186,4 MNOK for året, og totalt 
omstillingsbehov for å oppnå budsjett på 200 MNOK er på om lag 13,6 MNOK.  
 
Klinikkene har pr august identifisert og igangsatt tiltak med en beregnet verdi på 13,6 MNOK ut året.  
Årsprognose gir dermed et overskudd på 200 MNOK forutsatt at tiltakene oppnår ønsket effekt.  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 i tråd med budsjettert resultatkrav for året. 
 

1. Resultat hittil i år 135 273
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak -1 200 
Engangseffekter (grouper m.m) -16 837 
Forventet effekt kvalitetssikring av koding 2 500
Periodiseringseffekter -450 
Korrigert styringsfart hittil i år 119 287
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 59 643
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 194 917
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -10 995 
Periodiseringseffekter -19 122 
Effekt av lønnsoppgjør 25 700
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -4 100 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 186 400
Budsjettert resultatkrav 200 000
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -13 600 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 13 600

Prognose for året 200 000
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3 Overordnet risikovurdering pr 2. tertial - Oppdrag og Bestilling 
 
Som et ledd i oppfølging av oppdrag- og bestillingsdokumentet foretas det er risikovurdering 
av måloppnåelse hvert tertial.  Gjennomgang foretas på overordnet nivå og rapporteres til 
eieren Helse Sør-Øst. 
 

 
 
  
Risikovurderingen pr 2. tertial er endret i forhold til 1. tertial på følgende områder:  

• ”Glemt av sykehuset” er inkludert fra og med 2. tertial.  Her vurderes risiko for åpne 
dokumenter som ikke er kvittert ut, og risiko ved åpne henvisningsperioder uten 
planlagt ny kontakt. 

• Konsekvens ved manglende innfrielse av gjennomsnittlig ventetid avviklede <65 er 
redusert fra moderat til liten. Styringsindikatorene viser både stor reduksjon i antall 
pasienter med lang ventetid, og redusert gjennomsnittlig ventetid for de som venter 
på helsehjelp. 

• Risikoområdet for «måloppnåelse pakkeforløp kreft» er utvidet fra 4 til å omfatte 
vurdering av de nå 28 pakkeforløp totalt som er implementert per 1.september.   
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4 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko pr 2.tertial vurderes som mindre til lav.  Risiko for negativ 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 6,4 MNOK 
bak 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.   
 

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 2.tertial er det et overforbruk på 9,3 MNOK. 
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2015, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd 
med mål.  Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av 
forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette 
tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av styringsfart og 
omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. 
 
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.  Resultatet i år 
vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått.  Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere 
verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt).  I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for 
eksempel ved fristbrudd).  Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med 
økt verdi. 
 

 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 
Drammen sykehus har økt antall behandlede pasienter og har en positiv utvikling i reduksjon av 
ventetider. ISF inntektene er lavere enn budsjettert og sykehuset har hatt et for høyt kostnadsnivå de 
to første tertialene i 2015. Klinikkdirektøren ser alvorlig på det høye kostnadsnivået, og dette har et 
særskilt ledelsesfokus. 
 

 
 
 
Økonomi  
Drammen sykehus har pr august 2015 et negativt budsjettavvik på 1,3 %. Aktiviteten ved sykehuset 
har vært høy målt i antall pasientbehandlinger, men de aktivitetsbaserte inntektene er til tross for 
dette bare 2 mill foran budsjett. Det er i resultat pr august avsatt 2,8 mill (137 DRG poeng) i forventet 
kvalitetssikring av pasientdata for 2 tertial. Analysesenteret har i mai vurdert registrering av 
pasientoppholdene ved Drammen sykehus. I dette arbeidet ble det avdekket at Drammen sykehus 
har hatt en sterkere negativ groupereffekt enn det som ble korrigert for i budsjettprosessen, 
tilsvarende 4,1 millioner på årsbasis. Dette ble kompensert. En del av dette bildet er at de 125 285 
polikliniske konsultasjonene de to første tertial, har gitt lavere indeks enn budsjettert. Om 
budsjettindeks hadde vært oppnådd, ville DS hatt en ekstra inntjening på 5,1 mill (250 DRG poeng) 
 
Andre driftskostnader 0,6 mill foran budsjett, varekostnader har et positivt budsjettavvik på 1,9 mill 
og lønn viser et overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 15,3 mill. 
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Aktivitet 
Hittil i 2015 er det behandlet 10 237 flere pasienter enn budsjettert, og 15 020 flere enn i samme 
periode i 2014. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 
har samlet sett vært stabil i antall opphold. Ombyggingsprosessen for operasjonsstuer er ferdig, og 
dette vil gi positiv effekt for pasientbehandlingen framover.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Per august er månedsverkene i gjennomsnitt 24 over budsjett. Korttidsfraværet i perioden fra nyttår 
til april var 4 % høyere enn i 2014. Dette utgjør omregnet ca 10 månedsverk ekstra utlønnet i denne 
perioden. Klinikken er pr august i budsjettbalanse for innleie fra vikarbyrå, noe som har medført 
behov for flere vanlige lønnstimer. Ombyggingsprosessens sluttfase har også vært krevende og 
medført noe ekstra lønnsresurser for å opprettholde pasientbehandlingen i operative fag. For øvrig 
er årsverksavviket knyttet til den høye aktiviteten ved Drammen sykehus, og noe til planlegging av 
Nytt Vestre Viken sykehus.  
 

 
 
Kvalitet og ventetider 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere 
avdelinger gjennomfører poliklinikkprosjekter, med siktemål å forbedre rutiner relatert til 
planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre driftseffektivitet. 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengligheten, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 72 dager, antall 
langtidsventende over ett år er redusert til 19 pasienter og antall ventende over seks måneder er 
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halvert fra desember 2014. Fra februar har fristbruddsandelen vært under 1 %. I august er andelen 
en prosent, noe som er relatert til hovedferieavviklingen.  
 
Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er i positiv 
utvikling. 
 
Alle pakkeforløp for kreft er fra 1.september implementert, og forløpskoordinatorer er etablert for 
de 28 forløpene. 
 
Produktivitet 

 
 
Produktivitet målt i DRG poeng mot brutto månedsverk er over budsjett de tre siste måneder, men 
er noe bak plan samlet sett. Øvrige beskrivelser i styresaken relatert til aktivitet og årsverk belyser 
dette. Lav DRG indeks spesielt for poliklinikk, gir også lav uttelling på denne effektivitetsindikatoren. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Drammen sykehus har pr august et krevende budsjettavvik. Hoveddelen av dette er knyttet til lønn.  
Noe av lønnsavviket korrigeres likevel ut som en engangseffekt i styringsfartssammenheng. 
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DRG pr månedsverk Drammen

budsjett faktisk i fjor

1. Resultat hittil i år -13 250 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 1 450
Korrigert styringsfart hittil i år -11 800 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 900 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -19 150 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 300
Effekt av lønnsoppgjør 4 900
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -13 950 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 9 050

Prognose for året -4 900 



 
 
 

6 
 

Hovedgrunnen er at det har vært en ekstraordinær krevende vinter på sengepostene, på grunn av 
mye sesongbasert sykefravær 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 i operasjonsmodul, medførte noe nedgang i gjennomført 
elektiv kirurgi i starten av året. 
 
Videre har det i tillegg vært brukt mye tid til deltagelse i medvirkningsgrupper ved planlegging av 
Nytt Vestre Viken Sykehus i disse månedene. Omfanget av timer medgått til dette arbeidet er mer 
enn forutsatt. Dette ses på som en engangseffekt i forhold til aktivitetsgjennomføring. 
 
Tiltaksplan 

 
 
Drammen sykehus har høyt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for god kvalitet i 
pasientbehandlingen og godt arbeidsmiljø.  
 
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 nå ved hver avdeling konkretisert en 
portefølje av ekstratiltak for å komme i økonomisk balanse. 
 
Tiltakene er i hovedsak innenfor følgende områder; 
- Driftsoptimaliserende tiltak i operasjonsavdeling og innenfor operative fag, relatert til nye 

operasjonsstuer 
- Forbedret drift av poliklinikker 
- Reduksjon av varekost – samarbeid med innkjøpsavdeling 
- God sengepostdrift med riktige pasientforløp, og kontinuerlig vurdering av ressursbehov ved 

fravær på enkeltvakter 
- Ekstraordinær uke til uke oppfølging for ressursplanlegging og bruk av overtid og vikarbyrå 
- Nærværsarbeid – reduksjon av sykefravær 
- Noe begrenset uttak av overlegepermisjoner til høsten 
- Stillingsstopp knyttet til stillinger utenfor turnus 
 
I utvidet ledermøte den 21.mai, med nivå 2-, 3- og 4 ledere, samt arbeidstakerrepresentanter på 
klinikknivå og klinikkhovedverneombud, presenterte hver avdelingssjef forankrede tiltak i egen 
avdeling. Presentasjonen innehold fremskrevet utfordringsbilde, tiltaksbeskrivelser, forventet 
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kostnadseffekt og eventuelle restutfordringer. Samlet ved klinikk Drammen sykehus, er det 
konkretisert tiltak for 9 millioner med virkning i de fire siste måneder av året.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose er pr august 4,9 millioner i overforbruk. Ledergruppen fortsetter arbeidet med 
gjennomføring av tiltak, for å komme i balanse inn mot 2016.  
  



 
 
 

8 
 

BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikken har et regnskapsmessig underskudd på 14,2 MNOK per august. Klinikkens aktivitet og 
tilhørende inntekter er i henhold til plan. 
 
I forbindelse med kvalitetssikring av pasientdata for andre tertial forventer klinikken økte DRG poeng 
med tilhørende økte inntekter utover regnskapet per august. Reelt driftsmessig resultat per august er 
derfor noe bedre enn regnskapet tilsier. Dette vil gi utslag i september regnskap. 
 
Store deler av lønnsoppgjøret for 2015 er effektuert i september lønn. Lønnsområdet viser et positivt 
resultat på ca 5,2 MNOK i september. En del av denne effekten er tilhørende tidligere 
regnskapsperioder i 2015, men synliggjøres først fra september regnskap. En del er mindreforbruk av 
lønn i september. 
 
Høyere kostnader enn budsjett er hovedforklaringen til det regnskapsførte underskuddet per august 
og består av følgende: 

• Lønnskostnader 
• innleie fra eksterne vikarbyråer 
• varekostnader  

 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 366 -14 225 -7 890

Mål 0 0 0

Avvik -3 366 -14 225 -7 890

I fjor -1 317 1 205 4 879

2 Virkelig 2 049 17 846 27 552

Mål 2 106 17 831 27 252

Avvik -57 15 300

I fjor 1 978 16 822 25 504

3 Virkelig 985 942 943

Mål 993 940 942

Avvik -8 2 2

I fjor 964 913 917

4 Virkelig 5,4 6,8 7,1

Mål 6,8 7,2 7,1

Avvik -1,4 -0,4 0,0

I fjor 6,8 6,7 6,7

5 Virkelig 63 62 66

Mål 66 66 66

Avvik -3 -4 0

I fjor 83 66 70

6 Virkelig 2,2 % 2,9 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 2,2 % 2,9 % 0,0 %

I fjor 3,3 % 1,4 % 1,9 %

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
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)

Bærum 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
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Merforbruk i varekostnader, lønn og innleie må ses i sammenheng med en ikke ubetydelig økning i 
antall opphold (døgn, dag og polikliniske konsultasjoner) i forhold til fjoråret og tilsvarende i forhold 
til budsjett innenfor døgn- og dagopphold. 
 
I første tertial 2015 var det et svært meget belegg på våre sengeposter. Ved Medisinsk avdeling lå 
gjennomsnittet på rundt 115 prosent mens det på Bærum sykehus som helhet lå på om lag 105 
prosent. Det var nødvendig med tiltak for å redusere mulig risiko i pasientbehandlingen. Det ble 
besluttet å bemanne opp 6 senger ved sengepost for Geriatri, slag og rehabilitering fra 1. mai, som et 
strakstiltak. I beslutningen lå også en oppbemanning av 4 senger på Generell medisinsk sengepost, 
som var den andre av de sterkest belastede sengepostene. Det var også meget høy belastning og 
belegg på flere andre sengeposter på Medisinsk avdeling og til dels innefor de operative fag 
(kirurgisk, ortopedisk og intensiv). Den vanskelige situasjonen var ytterligere forsterket av at 
Infeksjonsmedisinsk sengepost hadde strenge tiltak og begrensninger på pasientinntak og belegg 
(inntaksstopp) på grunn av krevende infeksjoner. Det ble vurdert at oppbemanningen av senger ved 
de to nevnte medisinske poster, ville avhjelpe situasjonen tilstrekkelig som en helhet for Bærum 
sykehus i den belastningen på de medisinske sengepostene før tiltakene hadde hatt ringvirkninger 
også til øvrige sengeposter. I tillegg til hensynet til forsvarlig pasientbehandling var det også 
utfordringer knyttet til høyt sykefravær, som ga utfordringer med tilstrekkelig bemanning i forhold til 
pasientbelegget. 
 
Som følge av økning i sengetall og noe endring i pasienttilgangen, bedret beleggssituasjonen seg frem 
mot sommeren, hvilket medførte at den planlagte oppbemanningen på Generell medisinsk 
sengepost ikke ble gjennomført.  I etterkant av sommeren er det en ny økning i pasienttilgang og 
belegg. Situasjonen blir fulgt kontinuerlig og vil bli evaluert. 
 
På tross av disse bemanningsmessige tiltak er brutto månedsverk i august og september lavere enn 
plan. Imidlertid har den anstrengte situasjonen gjennom flere måneder ført til høye kostnader til 
ekstern innleie og overtid. Noe av de økte lønnsutgifter kan også henføres til arbeid i forbindelse 
med reduksjon av gjennomsnittelig ventetid. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten per august er 1024 DRG poeng foran samme periode i fjor, og 15 poeng foran periodisert 
plan, før endelig kvalitetssikring av pasientdata for 2. tertial. Medregnet vår egen vurdering av 
gjenværende DRG 470 og kvalitetssikring av pasientdata foretatt etter lukking av regnskap for august 
er klinikken anslagsvis 120 DRG poeng foran plan per august (og det gjenstår fortsatt kvalitetssikring 
av pasientdata). 
 
Hovedprofilen i budsjett 2015 for Klinikk Bærum sykehus er å øke aktiviteten, ved å behandle flere 
pasienter, ut fra viten om etterspørsel og ventelister innenfor de forskjellige områdene. Det er lagt 
inn dedikerte årsverk til denne aktivitetsøkningen, bl.a. ved gjenopprettelse av et 7. operasjonsteam. 
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 for andre tertial 2015 medfører ytterligere økning i 
DRG poeng. Klinikken prognostiserer med en vekst på 300 DRG poeng utover budsjett for året som 
helhet. 
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HR – Brutto månedsverk 
I august hadde klinikken 3 brutto månedsverk færre enn budsjett, og i september er det 8 brutto 
månedsverk færre enn budsjett. I gjennomsnitt for årets 9 første måneder er det utlønnet 2 brutto 
månedsverk flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt belegg på sengepostene, med tilhørende 
høy aktivitet i årets første måneder.   
 
Med hensyn til månedsverk budsjett 2015 mot 2014, se forklaring under avsnitt om aktivitet. 
 

 
 
HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet i juli er på 5,4 prosent hvilket er en nedgang fra sykefravær i forhold til tidligere 
måneder og også lavere enn tilsvarende periode i 2012, 2013 og 2014. Det vil bli fulgt hvordan dette 
potensielt kan påvirke lønnsutgiftene positivt fremover. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet  
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets to første tertial er på 62 dager, hvilket er bedre 
enn målsettingen vår på 66 dager og 3 dager bedre enn HSØ sin målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 10 fristbrudd på behandlede pasienter i august 2015, hvilket utgjør 2,2 prosent. 
Dette er en nedgang i antall fristbrudd sett mot mai, juni og juli.  
De foregående uønskede høye tall for fristbrudd forklares i hovedsak av spesielle forhold som var 
utenfor vår påvirkningsmulighet innenfor screeningsprosjektet (CRC-prosjektet). Det har vært dialog 
med Kreftregisteret (CRC-prosjektet) for å unngå fremtidige opphopninger og etterskuddsvise 
forsendelser av henvisninger fra dette og til Bærum sykehus. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 913 934 941 930 926 926 948 975 985 - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 953 943 943
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. Etter innføring av stedlig ledelse i 2012 
økte produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014. 
 
Samlet for årets 8 første måneder er det en økning i produktiviteten på ytterligere 2,7 prosent fra 
samme periode i fjor. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 13,8 prosent, 
hvilket er betydelig, både i seg selv og i sammenlikning med andre sykehus. Den forventede 
kvalitetssikring av pasientdata for andre tertial 2015 vil medføre ytterligere noe økning i DRG poeng 
og dermed bedring av produktiviteten i samme periode. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Regnskapsført resultat per august er – 14,2 MNOK.   
 

 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 Bærum

budsjett faktisk i fjor

1. Resultat hittil i år -14 225 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 5 695
Forventet effekt kvalitetssikring av koding 2 500
Korrigert styringsfart hittil i år -6 030 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 015 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -17 240 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 3 400
Effekt av lønnsoppgjør 5 200
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -8 640 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 750
Prognose for året -7 890 
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Det er synkende tendens i sykefravær de siste måneder, sammen med trenden med synkende 
belegg, underbygger at klinikken bør forvente lavere kostnader til variabel lønn og innleie. 5,7 MNOK 
tas ut av kostnadsmassen i gangfartsanalysen over for å korrigere styringsfarten ut året. 
Arbeidet med å bedre kvaliteten på den medisinske kodingen i tertial 2 antas å utgjøre 120 DRG 
poeng (135 DRG poeng foran plan) hvilket igjen vil gi en merinntekt på regnskapet på 2,5 MNOK.  
 
Den prognostiserte økningen på aktivitet til 300 DRG poeng foran plan medfører at aktiviteten i 03. 
tertial vil måtte være 165 DRG poeng foran plan. Dette gir en fremtidig forventet merinntekt utover 
plan på 3,4 MNOK. 
 
Lønnsoppgjøret for frontfagene er sluttført med en kostnad i 2015 på 2,7 prosent. Klinikken har 
budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 prosent i 2015. Klinikkdirektøren forventer at egen klinikk vil 
havne på samme kostnad som frontfagene, hvilket gir en antatt positiv resultateffekt på 5,2 MNOK i 
2015. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Det gjennomføres prosjekter på henholdsvis Kirurgisk-ortopedisk poliklinikk, Føde – og Barsel 
seksjonene og Medisinsk poliklinikk (med bistand fra prosjektgruppe fra Sykehuspartner) med 
forventet forbedring av ressursutnyttelse tilsvarende 0,75 MNOK. 
 
Økonomisk prognose 
 Klinikken prognostiserer med et underskudd på 7,9 MNOK ved utgangen av året. Gitt underskuddet 
per august underbygger dette en positiv styringsfart inn i 2016. 
 
Det arbeidets med tiltak for å bedre prognosen innenfor følgende områder: 

• Operasjonsaktivitet – fast-track innenfor flere pasientkategorier. Arbeid er i gang og 
gjennomføres i dag på enkeltområder. 

• Tiltak for kontroll og reduksjon av ekstern innleie  
• Reduksjon i bemanningsplaner 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
August viser negativt avvik på 0,3 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,6 
MNOK og kostnader er negativt med 0,9 MNOK.  Det positive avviket på inntektssiden skyldes høyere 
aktivitet enn plan innen døgnbehandling og dagkirurgi. På kostnadssiden er det merforbruk på lønn, i 
hovedsak på vikarer og vakansvakter som følge av ferieavvikling. 
 
Samlet resultat pr august er positivt med 1,8 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 9,8 MNOK og 
kostnader er negativt med 8 MNOK. Inntekter for døgnbehandling og dagkirurgi er positivt med 11,7 
MNOK, mens inntekter for poliklinikk er negativt med 2 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader 
og gjestepasientkostnader (lab analyser) negativt med 2 MNOK, innleie fra byrå er negativt med 3 
MNOK, og lønn er negativt med 3 MNOK. Avviket på varekost skyldes høyere aktivitet enn 
budsjettert, mens avviket på innleie fra byrå skyldes mangel på egne vikarer samt vanskeligheter 
med å dekke fravær på sengetun i helger. Lønnsavviket hittil i år skyldes i hovedsak merforbruk av 
variabel lønn som følge av høy aktivitet og ferieavvikling, samt sykdom og permisjoner som utløser 
vakansvakter hos legene. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -272 1 784 0

Mål 0 0 0

Avvik -272 1 784 0

I fjor 146 -2 129 5 547

2 Virkelig 1 106 9 964 14 723

Mål 1 061 9 485 14 508

Avvik 45 479 215

I fjor 1 084 9 233 14 145

3 Virkelig 568 536 538

Mål 564 542 542

Avvik 4 -5 -4

I fjor 553 528 529

4 Virkelig 3,9 6,1 6,5

Mål 7,1 6,6 6,5

Avvik -3,2 -0,5 0,0

I fjor 7,9 6,8 6,9

5 Virkelig 60 53 55

Mål 55 55 55

Avvik 5 -2 0

I fjor 64 50 52

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,2 % 0,8 % 0,6 %

Ringerike 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 
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 
I august var samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 171 opphold foran plan, som tilsvarer 45 
DRG-poeng foran plan. Samlet aktivitet pr august var 853 opphold foran plan, hvorav halvparten er 
på døgnbehandling. Dette tilsvarer 479 DRG-poeng foran plan hittil i år. Det er produsert 2153 flere 
opphold på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, som tilsvarer en økning på 732 DRG-
poeng (8 %).  
 
HR - brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er 4 høyere enn plan i september grunnet noe merforbruk på ferievikarer og 
variabel lønn i september. Akkumulert pr september er klinikken 5 brutto månedsverk lavere enn 
plan.  

 
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i juli var 3,9 %, mot 5,0 % foregående måned og 7,9 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr juli er 6,1 %, mot 6,8 % i samme periode i fjor. Av totalt sykefravær 
hittil i år utgjør korttidsfravær 1,9 % og langtidsfravær 4,2 %. Mål for sykefraværet i 2015 er 6,5 %. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid pr august var 60 dager, som er 5 dager lavere enn nasjonal målsetting. I 
driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 55 dager. Snitt for 
klinikken de siste 12 måneder er 54 dager i avviklet ventetid. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble avviklet 2 fristbrudd i august. Hittil i år er andel avviklede fristbrudd 0,7 %. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 519 529 528 523 532 535 564 568 - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 541 540 542
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 6,3 % foran plan hittil i år, og 6,4 % høyere enn samme 
periode i fjor. Planlagt økning i produktivitet fra 2014 til 2015 var 0,1 %. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov    

 
 
I klinikkens resultat hittil i år ligger et inntektstap på 1,2 MNOK for bortfall av KAD-senger i obsposten 
fra 1. juni (0,4 MNOK pr måned), samt en økning i basisramme på 1,4 MNOK for korrigering av 
negativ groupereffekt. Av engangseffekter ut året forventes fortsatt merforbruk på varekostnader og 
innleie, da det fortsatt forventes høy aktivitet og liten bedring i vikarsituasjonen. Bortfall av inntekter 
for ovennevnte KAD-senger fortsetter også resten av året. Videre er det forventet positiv effekt av 
lavere lønnsoppgjør i 2015 med 3,2 MNOK, samt fortsatt kompensasjon for groupereffekt ut året 
med 0,7 MNOK. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken har fortsatt målsetting om resultat i balanse for 2015.  

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

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

DRG pr månedsverk Ringerike

budsjett faktisk i fjor

1. Resultat hittil i år 1 784
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak -1 200 
Engangseffekter (grouper m.m) 1 400
Korrigert styringsfart hittil i år 1 984
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 992
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 2 775
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -6 675 
Effekt av lønnsoppgjør 3 200
Korrigering for groupereffekt 700
Prognose for året 0
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i august et negativt avvik på 0,3 MNOK. Det er et negativt avvik pr 
august på 4,1 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 1,6 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 
5,7 MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, lønn og andre driftskostnader. Merforbruket på 
varekostnader er knyttet til høyere medikamentkostnader enn budsjettert. Merforbruket på lønn er i 
stor grad knyttet til høyt sykefravær ved starten av året, flere svangerskapspermisjoner enn 
budsjettert og økte kostnader på grunn av høyere aktivitet. 
 
Aktivitet 
Det er flere pasienter enn plan på døgnbehandling, dagopphold og poliklinikk. Det er høyere aktivitet 
enn budsjettert på medisinsk og gynekologisk avdeling. Det er færre pasienter enn budsjettert på 
dagkirurgi innenfor kirurgi og ortopedi. Det er et positivt avvik på 103 DRG-poeng pr august.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Klinikken har 6,5 årsverk flere i fødselspermisjon enn budsjettert. Det har vært høy aktivitet gjennom 
sommeren som har medført økte kostnader på overtid og innleie. Dette sammen med høyere 
sykefravær gjør at klinikken ligger over planlagt nivå på brutto månedsverk. Klinikken har hittil i år 4,1 
MNOK mer i refusjoner enn budsjettert. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -313 -4 094 -2 931

Mål 0 0 0

Avvik -313 -4 094 -2 931

I fjor -916 -2 119 -548

2 Virkelig 628 5 254 7 944

Mål 583 5 151 7 883

Avvik 45 103 61

I fjor 543 5 007 7 712

3 Virkelig 337 323 323

Mål 329 317 317

Avvik 8 6 5

I fjor 323 310 311

4 Virkelig 4,5 7,1 6,7

Mål 6,6 6,5 6,4

Avvik -2,1 0,6 0,3

I fjor 7,9 6,7 6,7

5 Virkelig 57 52 57

Mål 57 57 57

Avvik 0 -5 0

I fjor 62 53 56

6 Virkelig 3,1 % 0,8 % 0,5 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 3,1 % 0,8 % 0,5 %

I fjor 1,9 % 1,1 % 1,2 %

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
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)

Kongsberg 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
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 4,5 % i juli. 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 august 57 dager, som er målet for klinikken. Kirurgien inngår ikke i 
klinikkens resultatrapportering på ventetid. Dette fordi det er Drammen sykehus som har fagansvaret 
for kirurgien på Kongsberg sykehus.   
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Pr august har det vært 11 fristbrudd, som tilsvarer 0,8 %. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene 
for å sikre at klinikken unngår fristbrudd.  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 314 325 321 318 316 321 336 337 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 318 320
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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Produktivitet 

 
 
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 august har klinikken et negativt avvik på 4,1 MNOK. Det er engangseffekter hittil i år på lønn på 
grunn av høyt sykefravær i vinter. I tillegg er det engangseffekter på varekostnader.  
 
Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølging av vedtatte tiltak og budsjettavvik gjennom 
månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/økonomicontroller og ledere på alle nivåer. 
Det jobbes med ytterligere konkretisering av tiltak for å justere styringsfarten ut året og forberede 
budsjett 2016. 
 
Det er estimert en innsparing på lønnsoppgjøret som er tatt med i vurderingen av styringsfart og 
økonomisk prognose for året.  
 

1. Resultat hittil i år -4 094 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 1 300
Korrigert styringsfart hittil i år -2 794 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 397 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -5 491 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 360
Effekt av lønnsoppgjør 1 600
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -3 531 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 600

Prognose for året -2 931 
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Tiltaksplan 

 
 
Kapasitetsutnyttelse 
Det er igangsatt prosesser for å se på kapasitetsutnyttelsen ved flere avdelinger og som det forventes 
effekter av de siste måneder av året. 
 
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.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose vurderes til et negativt avvik på 2,9 MNOK ved årets slutt. 
  

Tiltak sept Okt nov des
Total ut 

året
Kapasitetsutnyttelse - 40 - 70 - 70 - 70 - 250
Kalenderplan  - 110 - 120 - 120 - 350
SUM - 40 - 180 - 190 - 190 - 600
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et overskudd i august på 1,9 MNOK.  Akkumulert viser resultatet et underskudd på 
4,1 MNOK. I august skyldes overskuddet IKT området ved at leie/leasing av pc-skjermer med mer 
skjer i en lavere takt en forutsatt, samt utsatt lønn ved at to stillinger blir ansatt senere. Videre er det 
denne måneden et lite overskudd på lønnsområdet og på vedlikehold av medisinskteknisk utstyr.   
 
Akkumulert resultat viser et underskudd som i hovedsak skyldes merforbruk på kostnader til 
behandlingshjelpemidler som pasienten bruker hjemme, samt vedlikehold av bygg- og utstyr og lønn. 
Lønnsområdet viser positiv utvikling den siste måneden, og effekt av årets lønnsoppgjør forventes å 
bidra til at lønnsområdet er på budsjett ved årets slutt. Energiområdet har flatet ut målt mot budsjett 
de siste månedene men viser et overskudd akkumulert. Overskudd på forbruk av energi skyldes 
gunstige temperaturforhold tidlig på året, og 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 behandlingshjelpemidler, samt varekostnader knyttet til det 
høye salget i kioskene. Årsaken til merforbruket på behandlingsmidler skyldes økt forbruk av 
driftsmateriell for diabetes pasienter. Analyser viser at det er flere brukere i 2015 enn i fjor men 
økningen er ikke større enn forutsatt. Kostnadsveksten relaterer seg derfor til bruk av dyrere 
materiell enn tidligere. Utviklingen innen behandlingshjelpemidler har blant annet ført til at en 
trådløs pumpe har blitt foretrukket, og denne er vesentlig dyrere enn den pumpen som har vært 
brukt tidligere.   
 
Lønnsområdet akkumulert viser et merforbruk på grunn av høye kostnader de første 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 følges spesielt opp og kostnadene viser 
positivt resultat siste måned. Årets lønnsoppgjør vil gjøre at budsjettavvik reduseres framover. 
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  Merforbruk er hovedsakelig 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. Det er 
akkumulert lavere forbruk av energi enn forutsatt. 
 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er for denne måneden og akkumulert bedre enn planen. 
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 denne måneden brukt 21 årsverk mindre enn plan, i juli var situasjonen omvendt. 
Dette skyldes i hovedsak frekvensen på uttak av ferie. Hittil i år er det i gjennomsnitt brukt 4 årsverk 
mindre. Dette skyldes blant annet lavere sykefravær. Det er fokus i klinikken på å holde budsjettet 
innenfor dette området.  
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HR – Sykefravær 
Intern Service har for juli et sykefravær som er 1,2 % poeng lavere enn målet.  Akkumulert er 
sykefraværet i henhold til plan. 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 kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
perioden. Resultatet er ikke på plan for perioden, men akkumulert er resultatet bedre. 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 
konsolidert 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 
reduksjonen bedre enn forutsatt.  
 
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 noe 
høyere enn for tilsvarende periode i fjor. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 531 545 532 532 538 561 573 571 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547 556 556
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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Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å gjennomføre dette fullt ut i hele organisasjonen, og ser 
krevende ut å nå årets målsetning fullt ut. 
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Intern Service har et negativt resultat pr august på 4,1 MNOK. Det ligger inne periodiseringseffekter 
ved at flere mindre servicekontrakter som gjelder hele året er kostnadsført i sin helhet. Klinikken vil 
også få reduserte lønnskostnader framover, ved at årets lønnsoppgjør gir lavere kostnad enn 
forutsatt i budsjettet. Samtidig vil en nødvendig omdisponering av arealene gi noe lavere 
leieinntekter til foretaket framover. Samlet er det derfor behov for en omstillingspakke for å levere 
et resultat i tråd med budsjettet for året.  
 
Tiltaksplan   
For å oppnå et resultat i tråd med budsjettet for 2015 har det vært nødvendig å iverksette tiltak 
utover det som allerede ligger i budsjettet. Dette er: 
 
IKT området: 
Det vil komme besparelser målt mot budsjett som følge av reduserte leasing-/leiekostnader for 
periferiutstyr (pc, skjermer med mer) i 2015, samt reduserte lønnskostnader ved at to årsverk 
ansettes senere enn forutsatt. Tiltakene har allerede hatt effekt med 1,0 MNOK som er innarbeidet i 
resultat hittil i år. Det forventes en ytterligere effekt på til sammen 0,5 MNOK ut året. 
 
Vedlikhold bygg: 
Vedlikeholdskostnader til bygg viser merkostnader hittil i år. Det er satt i verk tiltak for å redusere 
dette merforbruket ut året. Forventet effekt av tiltaket er 1,0 MNOK som beregnes å gi effekt fra 
september måned. Tiltakene er konsentrert om driftsstedene Drammen og Kongsberg og betyr en 
svært streng prioritering av hvilket vedlikehold som utføres. 
 
Vedlikehold medisinskteknisk utstyr og reduserte kostnader BHM:  
For behandlingsmidler som pasientene bruker hjemme (BHM) viser analyser at det er en vridning til 
mer bruk av dyrere behandlingsmidler enn tidligere. Det er dialog med fagmiljøet for å sikre at det 

1. Resultat hittil i år -4 129 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Periodiseringseffekter 600
Korrigert styringsfart hittil i år -3 529 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 764 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -5 893 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -543 
Periodiseringseffekter 211
Effekt av lønnsoppgjør 3 725
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -2 500 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 2 500

Prognose for året -0 
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økonomiske perspektivet ivaretas ved valg av type behandlingsmiddel som rekvireres. Økonomisk 
effekt av dette er ikke beregnet.  
 
Det er videre lagt en plan for reduksjon av merforbruk av vedlikehold av medisinskteknisk utstyr med 
en forventet gjenstående effekt ut året på 1,0 MNOK. Tiltakene er i hovedsak konsentrert om 
Bærum, men også noe ved Kongsberg og Ringerike. Tiltakene medfører en svært streng prioritering 
av hvilket vedlikehold som utføres.  
 
Økonomisk prognose 
Basert på resultat hittil i år hensyntatt engangs- og periodiseringseffekter hittil i år og gjennomføring 
av iverksatte tiltak 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 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Inngangen til 2015 var preget av høyt belegg på sykehusavdelingene og høyt forbruk av variabel lønn. 
Denne utviklingen har snudd. Forbruket av variabel lønn er nå nede på et mer normalt nivå, men det 
var en oppgang i september knyttet til sommerferieavviklingen. 
 
Det er innført et tettere oppfølgingsregime på sykehusavdelingene når det gjelder bruk av variabel 
lønn. I tillegg er det i gang en prosess med gjennomgang av alle bemanningsplaner i klinikken. Videre 
vurderes behov for ansettelse i vakante stillinger som ikke går i turnus, samt reduksjon i deltakelse på 
kurs. Forsinket innfasing av ny døgnseksjon Sikta, samt forsinket etablering av BET-tilbud har også 
bidratt til en bedre økonomisk situasjon. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker og 
Bærum, har gitt betydelige merkostnader  i  2015. Det er en stor risiko knyttet til dagens 
finansieringsmodell. Hittil i år har det medført en ekstrabelastning for klinikken på 2,3 MNOK. 
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Gjestepasientoppgjøret er også en betydelig risikofaktor. Det har gjennom våren og sommeren vært 
et par meget krevende enkeltsaker som har gitt klinikken betydelige merkostnader. Totalt har det 
vært et netto merforbruk på 2,3 MNOK hittil i år. 
 
Aktivitet 
Det skjedde et positiv trendskifte utover høsten 2014. Hittil i 2015 er både aktiviteten og 
produktiviteten høy.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Merforbruket på brutto månedsverk de fem første månedene er i hovedsak variabellønnede 
månedsverk knyttet til den utfordrende driftssituasjonen som beskrevet over. Gjennomførte tiltak 
har bidratt til å snu utviklingen. 
 

 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid hittil ligger omtrent på målet som er 50 dager. Dette er betydelig under 
kravet på 65 dager i oppdragsdokumentet.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Pasienter i PHR opplever svært sjeldent fristbrudd. Det har likevel vært en økning de siste månedene 
knyttet til en utfordrende situasjon ved Ringerike BUP. De har opplevd en økning av antall 
henvisninger. Det er satt i verk følgende tiltak: 1) gjennomgang av registreringsrutiner, 2) møte med 
ledelsen i Ringerike kommune, 3) nøye vurdering av henvisninger i forhold til rett til helsehjelp, 4) 
midlertidig engasjement på timebasis. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1832 1824 1831
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 – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 5,8 % pr august 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.   
 
Metoden som er brukt til denne beregningen er forandret siden forrige rapportering. Det vises til 
eget vedlegg for nærmere spesifisering. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Styringsfarten viser et antatt merforbruk på 15,2 MNOK forutsatt samme styringsfart ut året 
(korrigert for engangseffekter – Kjøp av private plasser ved Incita).  Korrigert for 
periodiseringseffekter/trendskifte og forventet besparelse knyttet til årets lønnsoppgjør, ligger 
klinikken an til balanse ved årsslutt. 
 
Tiltaksplan 
Det vises til tidligere rapportering som redegjorde for en rekke planlagte tiltak. Disse tiltakene er 
godt i gang og har påvirket økonomien i riktig retning. Forventet besparelse knyttet til årets 
lønnsoppgjør, medfører at det ikke er behov for ytterligere tiltak på kort sikt. 
 
Klinikken er godt i gang med budsjettprosessen for 2016. Det jobbes med tiltaksarbeid som kan 
kategoriseres i tre innretninger: 

1) Forbedringsarbeid: Bedre ressursstyring - redusere variable lønnskostnader 
2) Produktivitet: Tilrettelegge for økt poliklinisk aktivitet og økt produktivitet både i 

poliklinikk- og døgndrift 
3) Strukturelle tiltak 

 

Radetiketter Pr 31.08.15 Pr 31.08.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,37 2,24 5,8 %
Distrikspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,46 2,43 1,2 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,23 1,96 13,8 %

1. Resultat hittil i år -11 807 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 5 059
Korrigert styringsfart hittil i år -6 748 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 374 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -15 181 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 3 633
Effekt av lønnsoppgjør 11 548
Prognose for året 0
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Økonomisk prognose 
Trenden med store negative avvik pr måned i begynnelsen av året er snudd ved hjelp av tiltaksarbeid. 
Forventet besparelse knyttet til årets lønnsoppgjør bidrar også til at det forventes balanse i 
økonomien ved årsslutt. 
 
Prognosen er beheftet med en viss risiko, spesielt knyttet til dagens finansieringsmodell for 
Strandveien boliger og store variasjoner i gjestepasientoppgjøret. Variasjon i påtrykk av spesielt 
krevende pasienter er også et risikoområde. 
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Vedlegg 1 – Produktivitetsberegning – ny metode 
 

- Måler antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 
- Tar utgangspunkt i de dagsverkene poliklinikkene krever inn åpningstidsrefusjon for. 
- Permisjoner, ferier og sykefravær som varer lengre enn arbeidsgiverperioden er 

trukket ut. 
- Ikke pasientrettet arbeid er trukket ut. 
- Gir et godt svar på produktiviteten til dem som faktisk er på jobb og jobber med 

pasientbehandling 
- Kan være forskjeller mellom avdelingene ifht hvor mye man trekker ut som ikke 

pasientrettet arbeid 
- Har kun tatt med rene polikliniske seksjoner i grunnlaget. Poliklinisk aktivitet på 

døgnseksjoner er holdt utenfor 
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i august viser 1,0 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er lavere 
lønnskostnader og lavere kostnader til pasientreiser enn budsjettert. 
 
Etter 2.tertial har klinikken et resultat i balanse. Lønnskostnadene ligger 3,4 MNOK høyere enn 
budsjett for perioden januar tom august 2015. Lønnskostnadene i ambulansetjenesten viser et 
positivt budsjettavvik i august bl.a. som følge av bedre sommerferieplanlegging. Lønnsoppgjøret vil 
bli lavere enn budsjettert og vil slå positivt ut i resultatet for september og ut året. Nettokostnader til 
pasientreiser ligger 1,1 MNOK lavere enn budsjett. Kostnader til utstyr og bilkostnader ligger lavere 
enn budsjett. 
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom august ligger på 26 709 eksklusiv 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 1,6 % og 421 høyere enn i samme periode i 
2014. 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. Klinikken følger utviklingen i responstider nøye. 
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Utvikling brutto månedsverk  

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 309 i gjennomsnitt for perioden januar tom september. 
Overforbruk årsverk for perioden januar tom september er 7 årsverk. Overforbruk av månedsverk i 
september ligger på 3, som skyldes overforbruk på overtid og vikarer. Høyt sykefravær og mangel på 
vikarer i ambulansetjenesten er hovedårsaken til overforbruk av årsverk. Sykefraværet er betydelig 
redusert siste måned. 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.august 2014. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 304. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i Prehospitale Tjenester (PHT) er høyt, men klinikken ser en positiv utvikling. 
Sykefraværet i perioden januar til juli ligger på 8,7 % mot budsjettert 8,0 %. Korttidsfraværet ligger på 
1,9 % og langtidsfraværet på 6,8 % for perioden januar til juli. Sykefraværet i 2014 lå på 9,6 %.   
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Lønnsoppgjøret er kostnadsberegnet 1,0 MNOK lavere enn budsjett. Engangseffekter i tabellen over 
gjelder overforbruk lønn ut året på enkelte avdelinger i klinikken. 
 
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. Lederne i PHT har jobbet mye med sykefraværsoppfølging som viser seg å gi resultater. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 0 med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden jobbe 
med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. Klinikkdirektør har stort ledelsesfokus på resultat i 
balanse. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag etter avsluttet 2.tertial 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i august på 1,2 MNOK og hittil i år på 12,5 
MNOK. Det positive avviket skyldes hovedsakelig økning i polikliniske inntekter og at totale 
lønnskostnader hittil i år ligger under budsjett. 
 
Inntektene for august ligger 1,0 MNOK over budsjett og 9,8 MNOK over budsjett hittil i år. Det 
positive avviket skyldes en økning i polikliniske takster på Brystdiagnostisk senter og en økning i 
polikliniske inntekter i Avdeling for mikrobiologi grunnet oppstart av ny analysemetode (Malditof) og 
økt aktivitet (influensadiagnostikk) utover budsjettert aktivitet.   
 
Varekostnadene for august viser et overforbruk på 0,3 MNOK i august og et overforbruk hittil i år på 
1,1 MNOK.  Det negative avviket er knyttet til aktivitetsøkningen på Avdeling for mikrobiologi. 
 
Lønnskostnadene for august har et negativt avvik mot budsjett på 0,2 MNOK, men et positivt avvik 
hittil i år på 2,2 MNOK. Avviket hittil i år skyldes økte sykelønnsrefusjoner, og at det har vært 
vanskelig å rekruttere riktig vikarkompetanse på kort sikt. 
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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 9 % hittil i år sammenlignet med 2014. 
Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 18 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 6 % hittil i år. Økningen i aktivitet var spesielt høy i begynnelsen av 
året og skyldes i stor grad influensautbrudd. 
 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 12 % hittil i år sammenlignet 
med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 11 % og poliklinikk en 
økning på 12 %. 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 3 % sammenlignet med 2014. BDS 
har hatt en aktivitetsøkning hittil i år på 2 % og aktiviteten på Seksjon for Nuklærmedisin har økt med   
4 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved avdelingen har i snitt økt med 3 %. Den polikliniske 
aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 2,3 % sammenlignet med 2014 mens inneliggende aktivitet 
har økt med 3 %. Avdelingen ser fortsatt en kraftig vridning fra enkle til mer ressurskrevende 
undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet, men vridningen er størst for 
inneliggende. Ressurser må prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. 
Den totale økningen i inneliggende aktivitet samt innføring av ytterligere pasientadministrative 
forhold/IKT i forbindelse med kreftpakkeforløp har medført økende svar- og ventetider innenfor flere 
modaliteter. 
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsreduksjon på 7,6 % hittil i år sammenlignet med 2014. 
Aktivitetsreduksjonen er knyttet til antall cytologiprøver som p.t. er sendt til OUS på grunn av 
kapasitetsutfordringer, mens de mer ressurskrevende histologiprøvene har økt med 2 % 
sammenlignet med 2014. Reduksjonen i aktivitet er største for polikliniske prøver, 8 %. 
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har i august hatt en nedgang i antall blodtappinger 
på 4 % sammenlignet med 2014, men er på samme nivå som 2014 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 i august økte 
med 10 % sammenlignet med 2014, men ligger omtrent på samme nivå hittil i år som i 2014. 
Rekrutteringen av nye blodgivere begrenses av mangel på egnet areal. Klinikken vurderer tiltak for å 
øke kapasiteten på rekruttering av blodgivere. 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – juli har vært høyere enn måltallet.  7,5 % sykefravær mot 
måltallet 6,1 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,6 % og langtidsfraværet på 4,9 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en økning på 1,5 %, hvorav 1,4 
% er økning i langtidsfraværet. 
 
Måltallet for klinikkens gjennomsnittlige sykefravær i 2015 er 6,3 %. Sykefraværet og tiltakene følges 
tett og fortløpende i alle avdelingene, og sykefraværet har gått ned de siste månedene sammenlignet 
med begynnelsen av året. 
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HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – september har klinikken brukt i snitt henholdsvis 575 månedsverk mot 
budsjettert 577 månedsverk. I både august og september har klinikken brukt 2 årsverk mer enn 
budsjettert. Avviket skyldes bruk av vikarer pga høyere sykefravær enn målsettingen. 
 
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 august ligger på 7,6 uker, men ventetiden varierer mellom de 
ulike sykehusene, fra 4 til 12 uker. Snittet hittil i år ligger på 8,3 uker. Måltallet for 2015 er 8 uker.  
 
Gjennomsnittelig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter på en undersøkelse. Ventetiden i august og hittil i år er henholdsvis 14 
og 13 uker mens snittet i 2014 var på 7 uker. Målet for 2015 er satt til 6 uker, men klinikken ser at 
dette kan bli utfordrende å nå pga av manglende kapasitet av radiologer. Økningen i ventetid skyldes 
innføring av nye pasientadministrative systemer (DIPS) i forbindelse med oppstart av 
kreftpakkeførløp-registrering, relativt høyt sykefravær samt stor økning av aktivitet med 
rettighetspasienter (prioriterte pasienter). Klinikken vurderer fortløpende effekt og behov for tiltak 
for å styrke kapasiteten både med bemanningen på radiolog- og merkantilside og økt IKT-støtte for å 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Faktisk 559 559 574 567 569 570 587 595 599 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 585 588
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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kunne redusere den økte ventetiden for normalprioriterte pasienter. For prioriterte pasienter er 
ventetiden fortsatt mellom 1-2 uker.  
 
Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte analyser (histologiske prøver) ved Avdeling for patologi 
var i august 17,7 virkedager og 11,3 virkedager hittil i år. Økningen i svartid i perioden juni til august 
skyldes mangel på ledig kompetanse for å erstatte sykdomsfravær, men svartiden forventes å gå ned 
igjen de neste månedene. Gjennomsnittlig ventetid for normalprioriterte analyser i 2014 var 12 
dager. Måltallet for 2015 er 10 dager. Avdelingen har 1- 3 dager på svartider på prioriterte analyser 
(ø-hjelp og svar til pakkeforløp). I budsjettet for 2015 er det lagt inn styrking av personalressursene. 
Dette skal bidra til fortsatt korte svartider på prioriterte analyser svarende til forventninger i 
kreftpakkeforløpene, samt redusere svartider for normalprioriterte analyser. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har i perioden januar - august 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, hovedsakelig grunnet influensautbrudd. Den høye aktivitets- og inntektsøkningen 
knyttet til denne diagnostikken forventes ikke å gi noen ytterligere effekt de neste månedene. 
 
Klinikken forventer en økning i service-/vedlikeholdskostnader og varekostnader utover året da 
varekostnad synesikke å treffe periodiseringen av disse kostnadene i budsjettet. Klinikken ser også 
behov for å styrke vedlikeholdet av mammografibussene inneværende år. 
 
Lønnsoppgjøret vurderes til å bli lavere enn budsjettert, og det er estimert en besparelse for 
klinikken på ca. 3,7 MNOK. 
 
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.  

1. Resultat hittil i år 12 524
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) -6 740 
Periodiseringseffekter -1 050 
Korrigert styringsfart hittil i år 4 734
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 2 367
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 14 891
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -2 850 
Periodiseringseffekter -1 282 
Effekt av lønnsoppgjør 3 682
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -4 100 
Prognose for året 10 341
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Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2015 er estimert til et overskudd på 10,3 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. 
  

• •• • VESTRE VIKEN • 
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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



 

 

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014  
 
Vestre Viken HF 

Rapport om brukeropplevd kvalitet 

  



 

 

 

Tittel  Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Vestre Viken HF 

English title Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2014. Vestre Viken 

HF 

Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Ansvarlig Magne Nylenna, direktør 

Forfattere Olaf Holmboe, forsker, Nasjonalt kunnskapssenter for 

helsetjenesten 

Øyvind Andresen Bjertnæs, forskningsleder, Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten 

Datainnsamling, 

IKT-

systemutvikling  

Tomislav Dimoski, IKT-systemarkitekt monitorering, Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten 

Administrativ 

datainnsamling 

Inger Opedal Paulsrud, prosjektkoordinator, Nasjonalt 

kunnskapssenter for helsetjenesten 

ISBN 978-82-8121-961-8 

ISSN 1890-1565  

Rapport PasOpp-rapport nr 2-2015 

Prosjektnummer 1015 

Publikasjonstype PasOpp-rapport 

Antall sider 15 (33 med vedlegg) 

Oppdragsgiver Helsedirektoratet 

Emneord (mesh) Inpatients; patient satisfaction; health care surveys; questionnaires; 

hospitals; Norway 

Sitering Holmboe O, Bjertnæs ØA. Pasienters erfaringer  med norske 

sykehus i 2014. Vestre Viken HF. PasOpp-rapport nr. 2−2015. Oslo: 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015. 

 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fremskaffer og 

formidler kunnskap om effekt av metoder, virkemidler og tiltak og 

om kvalitet innen alle deler av helsetjenesten. Målet er å bidra til 

gode beslutninger slik at brukerne får best mulig helsetjenester. 

Kunnskapsenteret er formelt et forvaltningsorgan under Helse-

direktoratet, men har ingen myndighetsfunksjoner og kan ikke 

instrueres i faglige spørsmål. 

 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Oslo, August 2015 



 

 3  Vedlegg 

Innhold 

 
 

1. OM RAPPORTEN 4 
Formal 4 

Sp0rreskjemaet og pasienterfaringsindikatorene 5 

Usikkerhet i statistiske unders0kelser 6 

Svar~rosent 7 

Hvordan lese tabellene 7 

2. RESULTATER FOR PASIENTERFARINGSINDIKATORER 10 

3· RESULTATER FOR ENKELTSP0RSMAL 11 

4· PASIENTOPPLEVD PASIENTSIKKERHET 14 

5· VEDLEGG 16 
Vedlegg A: Sp0rreskjema 17 

Vedlegg B: Pasienterfaringsindikatorer og underliggende sp0rsma.l 25 

Vedlegg C: Sp0rsmal som inngar i indikatoren for pasientopplevd 27 

pasientsikkerhet 

Vedlegg D: Resultater pa pasienterfaringsindikatorer for aile 29 

sykehus, foretak og regioner 



 

 4  Om rapporten 

1. Om rapporten 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte høsten 2014 

en nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved somatiske sykehus. 

Slike undersøkelser har vært gjennomført en rekke ganger tidligere, og årlig siden 2011. 

Oppdragsgiver for undersøkelsen var Helsedirektoratet.  

 

Denne rapporten presenterer resultatene for Vestre Viken HF. Resultatene presenteres som 

beskrivende statistikk på 52 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti indikatorer generert fra 

disse spørsmålene (se vedlegg B og C). En oversikt over resultater på pasienterfarings-

indikatorer for alle sykehus, helseforetak og regionale helseforetak presenteres i vedlegg D.  

 

Årlige undersøkelser gjør det mulig å registrere endringer over tid. For enkeltspørsmålene fra 

spørreskjemaet presenteres endringer fra foregående år. For pasienterfaringsindikatorene 

presenteres endringer både fra foregående år og fra 2011. 

 

Spørreskjemaet inneholdt også en side hvor pasientene fikk mulighet for å skrive 

forbedringsforslag til sykehuset og mer om sine erfaringer.  Disse opplysningene kan danne 

grunnlag for forbedringsarbeid på det enkelte sykehus. De senere årene har en analyse av 

utvalgte kommentarer inngått i den overordnede rapporteringen av resultater. Det er 

ressurskrevende arbeid å gå gjennom hele dette materialet, og tematisk er det små endringer på 

overordnet nivå fra år til år. Vi har derfor valgt å ikke presentere kvalitative kommentarer i årets 

rapport, men hvert sykehus kan få tilgang på kommentarene dersom de ønsker det. 

 

Formål 

Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes 

erfaringer med sykehusene som et ledd i:  

 

 Faglig kvalitetsforbedring (verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten) 

 Virksomhetsstyring (verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten) 
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 Støtte til forbrukervalg (informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i valg 

mellom leverandører av helsetjenester)  

 Samfunnsmessig legitimering og kontroll (gi allmennheten innsikt i 

helsetjenestens ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng) 

 

Pasientene blir ved bruk av spørreskjema bedt om å vurdere ulike aspekter ved sykehuset. 

Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra, samt hvilke 

områder sykehuset bør jobbe med for å forbedre. Fordi alle sykehusene i Norge er inkludert i 

denne undersøkelsen kan resultatene for hvert sykehus aggregeres til regionale resultater. 

Ledere og kvalitetsrådgivere på ulike nivå i helseforvaltningen kan derfor få resultater i 

sammenfattet form på relevant nivå.  

 

Brukererfaringer er en av flere kilder til informasjon om kvaliteten på og ytelsene til 

helsetjenesten. Annen informasjon om sykehusene, som for eksempel kliniske resultatmål og 

produktivitetstall, må også tas i betraktning. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er 

derfor viktig når resultatene skal fortolkes. Endring over tid kan være interessant om man for 

eksempel har jobbet med kvalitetsforbedringstiltak på spesifikke områder.  

 

Spørreskjemaet og pasienterfaringsindikatorene  

Spørreskjemaet inneholdt 52 spørsmål om erfaringer med sykehuset når det gjelder strukturer, 

prosesser, pasientsikkerhet og ventetid før oppholdet (Vedlegg A). For å utdype de kvantitative 

resultatene var to åpne spørsmål inkludert avslutningsvis i spørreskjemaet. På det ene 

spørsmålet ble pasienten bedt om å angi sine forslag til forbedringer basert på sine erfaringer, 

mens de på det andre ble bedt om å skrive om eventuelle feil, unødvendige problem eller 

komplikasjoner de hadde i løpet av oppholdet. Det var også inkludert sju spørsmål til 

kreftpasienter på siste side. Disse er utelatt her og inngår i før-måling for nasjonale 

kreftforløpspakker som Kunnskapssenteret skal rapportere senere. 

 

Svarene på spørsmålene er analysert enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene sammen i ni 

indikatorer som beskriver pasientenes erfaringer med sykehusoppholdet og én 

pasientsikkerhetsindikator. Disse indikatorene består av et antall enkeltspørsmål som 

pasientene ble bedt om å vurdere på en skala fra 1=ikke i det hele tatt til 5=i svært stor grad, 

med unntak av indikatorene ventetid og pasientsikkerhet. Detaljerte beskrivelser av 

indikatorene finnes i vedlegg B og C. For alle disse indikatorene gjelder det at pasientene må ha 

svart på minst halvparten av de aktuelle spørsmålene for å telle med, og at svarene er omregnet 

til en skala fra 0 til 100 hvor høy skåre angir en positiv vurdering av sykehuset. 
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Følgende indikatorer brukes i denne rapporten:   

1. Pleiepersonalet  (7 spørsmål) 

2. Legene   (7 spørsmål) 

3. Informasjon (3 spørsmål) 

4. Organisering (4 spørsmål) 

5. Pårørende  (2 spørsmål) 

6. Standard  (6 spørsmål) 

7. Utskriving  (2 spørsmål) 

8. Samhandling (2 spørsmål) 

9. Ventetid   (1 spørsmål) 

10. Pasientsikkerhet (12 spørsmål) 

 

Usikkerhet i statistiske undersøkelser  

Vekting for å korrigere for frafall  

Tallene som presenteres i denne rapporten har blitt vektet for å gjøre resultatene mest mulig 

representative for hele populasjonen av pasienter på norske sykehus. Teknikken som ble brukt 

heter ”response homogeneity groups”5. Denne teknikken innebærer å dele inn populasjonen i 

grupper som har tilnærmet lik svarsannsynlighet. I praksis betyr dette at ulike svarergrupper 

tillegges ulik betydning på en måte som totalt sett er beregnet å øke utvalgets representativitet. 

For hver gruppe estimeres svarsannsynlighet, og denne brukes i vektingen. Følgende variabler 

inngår i beregningen av svarsannsynlighet: pasientens alder, pasientens kjønn, antall diagnoser, 

om pasienten var innlagt akutt eller elektivt og liggetid. Generelt er disse korreksjonene små.  

 

En studie blant ikke-svarere viser at denne gruppen ikke skiller seg systematisk fra svarerne. 

Disse resultatene er overførbare til undersøkelsen av pasienter ved somatiske døgnenheter i 

2014. Det er imidlertid enkelte pasientgrupper som resultatene ikke er generaliserbare for. Dette 

gjelder for de aller sykeste, pasienter som ikke kan norsk og pasienter uten fast bopel6.  

 

Korreksjon for ulik pasientsammensetning 

Når man skal sammenligne ulike enheter som sykehus eller undersøkelsesår må man ta med i 

betraktningen at sammensetningen av pasienter kan være forskjellig fra sykehus til sykehus, og 

fra et år til et annet på samme sykehus. Dette gjøres ved å justere tallene for viktige 

bakgrunnsvariabler. I denne rapporten sammenligner vi skårene på indikatorene med 

landsgjennomsnittet, og med tilsvarende skåre for tidligere år for det enkelte sykehuset. Disse 

resultatene er derfor både vektet og justert. 

                                                        
5 Särndal CEJAWJ. Model Assisted Survey Sampling. New York: Springer Verlag; 1992. 
6 Guldvog B, Hofoss D, Ebbesen J, Rønning OM. PS-RESKVA- pasienttilfredshet i sykehus. Tidsskr Nor Laegeforen 

1998;118(3):386-91. 
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Flere variabler ble vurdert som potensielle justeringsvariabler. Felles for variablene som ble 

vurdert var at de var uavhengige av kvaliteten på behandlingen ved institusjonen. Med 

bakgrunn i dette arbeidet valgte Kunnskapssenteret ut følgende justeringsvariabler for 

sammenligningstallene som presenteres i våre rapporter: Pasientenes egenvurderte helse, 

pasientens alder, innleggelsesmåte (akutt eller elektiv), Charlson komorbiditetsindeks (mål på 

sykelighet), hvem som har fylt ut spørreskjemaet (pasienten selv eller pasientens pårørende) og 

antall innleggelser i løpet av de to siste årene.  

 

Vi har ikke justert indikatoren ventetid. Bakgrunnen for dette er at tidligere analyser viste at 

pasientkarakteristika forklarte for en svært liten del av variasjonen i ventetid. Denne 

indikatoren skiller seg også ut fra de andre indikatorene, fordi den kun inkluderer pasienter som 

er innlagt elektivt og er veldig konkret (består kun av ett enkeltspørsmål om ventetid før 

innleggelsen).  

 

Indikatoren pasientsikkerhet er heller ikke justert. De fleste bakgrunnsvariablene er i liten grad 

empirisk relatert til indikatoren, og er heller ikke logisk sett assosiert med spørsmålene i 

indikatoren (f.eks. kontroll av identitet og håndvask). Et par variabler (egenvurdert helse og 

reinnleggelse) er relatert til indikatoren, men disse kan karakteriseres som resultatindikatorer. 

Disse kan helt eller delvis være et resultat av pasientsikkerhetsfeil, noe som gjør det 

problematisk å benytte dem i case-mix justering. Manglende case-mix betyr at det bør utvises 

forsiktighet ved sammenligning mellom sykehus, og heller sammenligne hvert sykehus med seg 

selv over tid.  
 

Svarprosent  

Vi mottok i alt 896 svar fra pasienter ved Vestre Viken HF, noe som gir en svarprosent på 60. 

Totalt i hele landet besvarte 13 187 pasienter undersøkelsen (60 prosent).  

 

Hvordan lese tabellene   

Resultatene i denne rapporten presenteres i separate tabeller for indikatorer for enkeltspørsmål. 

Her presenteres både årets resultater og endringer over tid. Endringene markeres med en pil 

som forteller om endringen er statistisk signifikant eller ikke. Grønn pil oppover (⬆) betyr en 

signifikant forbedring av resultatene på det aktuelle spørsmålet. Rød pil nedover (⬇) betyr 

signifikant negativ endring. Grå, flat pil (⬌) betyr at det ikke er noen signifikante endringer på 

den aktuelle pasienterfaringsindikatoren. For institusjonsnivå og helseforetaksnivå er 
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endringene testet med et signifikansnivå på 0,05, mens endringer på regionalt og nasjonalt nivå 

er testet med et signifikansnivå på 0,01. 

  

Tabell 1 gir en oversikt over ni pasienterfaringsindikatorer. Her oppgis antall svarere og  

gjennomsnittsskåre på hver indikator samt en sammenligning med det nasjonale 

gjennomsnittet. I tillegg viser vi hvordan skårene har utviklet seg over tid ved å vise om de er 

signifikant endret fra 2011 og fra 2013. I tillegg inneholder tabell 1 en totalvurdering av 

sykehuset hvor resultater på alle pasienterfaringsindikatorer er hensyntatt, uttrykt som et tall 

fra 1-5, hvor 1 er dårligst og 5 er best. Denne vurderingen er ikke foretatt for helseforetak, 

regioner eller på nasjonalt nivå. 

 

Tabell 2 inneholder resultater på enkeltspørsmål om pasientens erfaringer i løpet av 

sykehusoppholdet. Tallene som presenteres tar utgangspunkt i svarskalaen i spørreskjemaet 

(Figur 1). For hvert enkelt spørsmål presenterer vi følgende tall: 
 

- Antall svar: Hvor mange pasienter/pårørende som har svart på dette spørsmålet. 

- Gjennomsnitt: Gjennomsnittlig skåre på skalen fra 1 til 5. Generelt betyr dette at  en høy 

skåre er positivt. Enkelte spørsmål kan imidlertid være formulert slik at en lav skåre 

indikerer mer positiv vurdering. Disse er markert i tabellen.  

- Prosentandel som har svart ”Ikke i det hele tatt” eller ” I liten grad” . 

- Prosentandel som har svart ”I noen grad”. 

- Prosentandel som har svart ”I stor grad” og ”I svært stor grad”. 

- Endring i skåren på hvert spørsmål fra 2013. 

 

 
Figur 1: Svarskala på erfaringsspørsmål 

 

Tabell 3 viser prosentvis svarfordeling i de opprinnelige svarkategoriene på øvrige 

pasienterfaringsspørsmål, bakgrunnsspørsmål og demografiske spørsmål i spørreskjemaet. 

 

Tabell 4 inneholder resultater på pasientsikkerhetsindikatoren. Vi oppgir antall svarere, 

gjennomsnittsskåre, hvor stor andel av svarerne som har gitt kun positive vurderinger samt 

endringer fra 2011 og 2014. 
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Tabell 5 og 6 inneholder resultater på spørsmål omhandlende pasientopplevd pasientsikkerhet 

i løpet av oppholdet, samt endringer på disse spørsmålene fra 2013. Tabellene er på samme 

format som tabell 2 og 3. 
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2. Resultater for 
pasienterfaringsindikatorer 

Tabell 1 viser resultatene på ni pasienterfaringsindikatorer. Den gjengir også det nasjonale 

gjennomsnittet og hvordan Vestre Viken HF sammenlignes med dette. Resultatene presenteres 

på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er best. Vedlegg B viser hvilke enkeltspørsmål som inngår i 

hver av de ni indikatorene. Vi viser også om vurderingen av sykehuset har endret seg over tid. 

Kolonnene til høyre viser endring fra foregående år og fra 2011.  

 

 

Tabell 1: Resultater på indikatorene for Vestre Viken HF. Skala 0-100 der 100 er best.  
 

Indikator 
Antall svar 

2014 
Gjennomsnitt 

2014 Landssnitt 2014 

Endringer 

2013-2014 2011-2014 

Pleiepersonalet 841 76 76  ⬌ ⬆ 

Legene  840 76 76  ⬌ ⬆ 

Informasjon 837 73 73  ⬌ ⬆ 

Organisering  882 67 68  ⬌ ⬆ 

Pårørende  664 76 80  ⬌ ⬌ 

Standard  887 70 72  ⬌ ⬌ 

Utskriving  728 58 58  ⬌ ⬌ 

Samhandling  550 62 63  ⬌ ⬌ 

Ventetid  245  70 65 +**  ⬆ ⬆ 
+/-: Bedre/dårligere enn landsgjennomsnittet: . p< 0.1, * p<0.05 , ** p<0.01 , *** p<0.001  
Resultatene er vektet og justert, unntatt Ventetid som kun er vektet. Ventetid er beregnet kun med elektivt innlagte pasienter, testet 
mot landsgjennomsnittet kun med signifikansnivå p<0,01, og ikke justert for pasientsammensetning 
Blanke felter under sammenligning med landsgjennomsnittet indikerer at sykehuset ikke skiller seg signifikant fra dette. Blanke 
felter under endringer betyr at det ikke finnes sammenlignbare data. 
 

 



11_ Resultater på enkeltspørsmål 

 

3. Resultater på enkeltspørsmål 

Tabell 2: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer ved Vestre Viken HF. Antall og 

gjennomsnitt 2014. Skala fra 1 til 5 hvor 5 er best. Prosentandel på tredelt kategorisert skala og 

endring fra 2013. 

Spm 
nr Spørsmål 

Antall 
svar 

Gjennom-
snitt 

Ikke i det 
hele tatt / i 
liten grad 

I noen 
grad 

I stor grad / 
i svært stor 

grad 

Endr-
ing fra 
2013 

PLEIEPERSONALET  

4 
Snakket pleiepersonalet til deg 
slik at du forstod dem?  

841 4.3 3 9 88 ⬌ 

5 
Opplevde du at pleiepersonalet 
hadde omsorg for deg?  

844 4.3 3 10 88 ⬌ 

6 
Har du tillit til pleiepersonalets 
faglige dyktighet?  

839 4.2 2 11 87 ⬌ 

7 
Fikk du fortalt pleiepersonalet alt 
du mente var viktig om din 
tilstand? 

829 4 6 15 80 ⬌ 

8 
Opplevde du at pleiepersonalet 
var interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

824 4 7 17 76 ⬌ 

9 
Ble du tatt med på råd i spørsmål 
som omhandlet din pleie? 

810 3.3 24 28 48 ⬌ 

10 
Hadde pleiepersonalet tid til deg 
når du trengte det? 

838 4 5 18 77 ⬌ 

LEGENE  

11 
Snakket legene slik at du forstod 
dem? 

844 4.2 5 11 84 ⬌ 

12 
Opplevde du at legene hadde 
omsorg for deg? 

835 4.1 6 15 79 ⬌ 

13 
Har du tillit til legenes faglige 
dyktighet? 

835 4.3 3 9 88 ⬌ 

14 
Hadde legene tid til deg når du 
trengte det? 

819 3.8 10 26 64 ⬌ 

15 
Fikk du fortalt legene alt du mente 
var viktig om din tilstand? 

827 3.9 8 20 73 ⬌ 

16 
Opplevde du at legene var 
interessert i din beskrivelse av 
egen situasjon? 

829 3.9 9 19 72 ⬌ 

17 
Opplevde du at behandlingen var 
tilpasset din situasjon? 

829 4.1 6 11 83 ⬌ 

INFORMASJON 

18 
Fikk du vite det du syntes var 
nødvendig om hvordan prøver og 
undersøkelser skulle foregå?  

833 4 7 17 76 ⬌ 

19 
Fikk du vite det du syntes var 
nødvendig om resultatet av 
prøver og undersøkelser?  

835 3.8 9 23 68 ⬌ 
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Spm 
nr Spørsmål 

Antall 
svar 

Gjennom-
snitt 

Ikke i det 
hele tatt / i 
liten grad 

I noen 
grad 

I stor grad / 
i svært stor 

grad 

Endr-
ing fra 
2013 

20 
Fikk du tilstrekkelig informasjon 
om din diagnose/dine plager?  

837 3.9 10 21 69 ⬌ 

ORGANISERING  

21 
Opplevde du at det var en fast 
gruppe pleiepersonale som tok 
hånd om deg?  

872 3.5 16 30 53 ⬌ 

22 
Opplevde du at én lege hadde 
hovedansvaret for deg?  

873 3.4 26 21 53 ⬌ 

23 
Opplevde du at sykehusets arbeid 
var godt organisert?  

870 3.8 8 20 72 ⬌ 

24 
Opplevde du at viktig informasjon 
om deg hadde kommet fram til 
rette vedkommende?  

861 3.9 9 17 75 ⬌ 

PÅRØRENDE 

25 
Ble dine pårørende tatt godt imot 
av personalet på sykehuset?  

636 4.1 5 12 83 ⬌ 

26 
Var det enkelt for dine pårørende 
å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset?  

575 3.9 10 19 71 ⬌ 

STANDARD  

27 
Fikk du inntrykk av at sykehusets 
utstyr var i god stand? 

863 3.9 7 16 77 ⬌ 

28 
Fikk du inntrykk av at sykehuset 
for øvrig var i god stand? 

863 3.7 10 26 64 ⬌ 

29 
Var rommet du lå på 
tilfredsstillende? 

885 3.9 9 20 71 ⬌ 

30 
Var muligheten for ro og hvile 
tilfredsstillende? 

884 3.8 12 22 66 ⬌ 

31 Var maten tilfredsstillende? 881 3.8 10 21 69 ⬌ 

32 Var renholdet tilfredsstillende? 878 3.8 9 24 67 ⬌ 
FORBEREDELSE TIL TIDEN ETTER UTSKRIVING  

43 
Ble du informert om hva du selv 
kunne gjøre hjemme ved 
eventuelle tilbakefall? 

630 3.3 27 21 52 ⬌ 

44 
Ble du informert om hvilke plager 
du kunne regne med å få i tiden 
etter sykehusoppholdet? 

658  3.2 32 21 47 ⬌ 

SAMHANDLING  

46 
Opplever du at sykehuset har 
samarbeidet bra med fastlegen 
din om det du var innlagt for? 

493 3.4 23 21 56 ⬌ 

47 

Opplever du at sykehuset har 
samarbeidet bra med 
hjemmetjenesten/andre 
kommunale tjenester om det du 
var innlagt for? 

224 3.6 23 16 61 ⬌ 

SAMLET VURDERING AV SYKEHUSET 

48 
Var pleien og behandlingen du 
fikk på sykehuset, alt i alt, 
tilfredsstillende? 

850 4.2 4 10 86 ⬌ 

49 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, 
av behandlingen på sykehuset? 

830 4 8 16 76 ⬌ 
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Tabell 3: Resultater på resten av pasienterfaringsspørsmålene, bakgrunnsspørsmål og demografiske 

forhold. Antall svar og prosentandeler på svarkategorier. Resultatene i spørsmål 1 til 3 er vektet, 

resten av spørsmålene er uvektede.  
Spm 

nr Spørsmål 
Antall 
svar Svarkategori 

Prosent
andel 

Endring 
fra 2013 

1 
Måtte du vente for å få et tilbud ved 
sykehuset?3 

245 

Ja, alt for lenge 4 

↑ 
Ja, ganske lenge 14 

Ja, men ikke lenge  50 

Nei 32 

2 
Ved innleggelsen, hadde du med deg 
en oppdatert liste over medisiner du 
brukte? 

659 
Ja 65 

⬌ 
Nei 35 

3 
Valgte du selv det sykehuset du har 
vært innlagt ved? 

510  
Ja 37 

 
Nei 63 

50 Stort sett vil du si din helse er… 842 

Utmerket 5 

 

Meget god 21 

God 34 

Nokså god 28 

Dårlig 11 

51 
Hvor mange ganger har du vært 
innlagt på sykehuset de siste to 
årene? 

829 

1 gang 45 

 

2 ganger 24 

3-5 ganger 25 

6-10 ganger 4 

Mer enn 10 ganger 2 

52 
Var det noen som hjalp deg med å 
fylle ut dette skjemaet? 

853 
Ja 17 

 
Nei 83 

 Kjønn 896 Prosentandel kvinner 52  

 Alder 896 Gjennomsnittsalder 65 år  

 

                                                           
3 På spørsmål 1 gjengis resultatene kun for pasienter som er elektivt innlagt. 
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4. Pasientopplevd pasientsikkerhet 

Pasientsikkerhet blir i denne rapporten målt som svar på i alt 12 enkeltspørsmål. Disse 

spørsmålene har blitt dikotomisert slik at liten forekomst av en gitt hendelse (positivt) har fått 

verdien 1 og større forekomst (negativt) har fått verdien 0. Indikatoren er beregnet som 

prosentandel av de besvarte spørsmålene som har fått verdien 1, og er beskrevet nærmere i 

vedlegg C. 

 

Tabell 4: Vektede resultater på pasientsikkerhetsindikatoren. 

Antall svarere 

Gjennomsnitt på 
skala 0-100, hvor 

100 er best 

Prosentandel 
pasienter med 
toppskåre på 
indikatoren 

Endringer 

2013-2014 2011-2014 

883 86 40 ⬌ ⬌ 

 

 

Tabell 5: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet. Antall og 

prosentandeler på svarkategorier, samt endringer fra 2013.  
Spm 

nr Spørsmål 
Antall 
svar Svarkategori 

Prosent-
andel 

Endring 
fra 2013 

34 

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet? (For eksempel rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ble ikke innkalt som avtalt, avtalte 
undersøkelser ble ikke bestilt). 

883 

Nei 86 

⬌ 
Ja, én gang 10 

Ja, flere 
ganger 

4 

35 
Opplevde du at personalet glemte å kontrollere 
identiteten din? 

884 

Nei 95 

⬌  
Ja, en gang 4 

Ja, flere 
ganger 

1 

36 
Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

880 

Nei 90 

⬌ Ja, en gang  7 

Ja, flere ganger  3 

41 

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (For eksempel betennelse/puss i 
operasjonssår, lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr).  

812 
Ja 11  

⬌ 
Nei 89 

45 
Ble en oppdatert liste over medisinene dine 
gjennomgått med deg da du ble utskrevet fra 
sykehuset?  

565 
Ja 66 

⬌ 
Nei 34 
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Tabell 8: Vektede resultater på enkeltspørsmål om pasientopplevd pasientsikkerhet. Antall og 

gjennomsnitt på en skala fra 1 til 5. For spørsmål 24 og 42 er 5 best, for de øvrige er 1 best. Prosentandel 

på tredelt kategorisert skala, samt endringer fra 2013.  

  
Antall 
svar 

Gjenn
om-
snitt 

Ikke i det 
hele tatt / i 
liten grad 

I noen 
grad 

I stor grad 
/ i svært 
stor grad 

Endring 
fra 2013 

24 

Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende?  

861 3.9 9 17 75 ⬌ 

33 
Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
selv kan bedømme)? 

869 1.4 87 8 5 ⬌ 

37 
Fikk du feil eller forsinket diagnose i 
forbindelse med sykehusoppholdet? 

733 1.4 89 6 6 ⬌ 

38 
Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av at kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 

706 1.4 87 7 7 ⬌ 

39 
Opplevde du å få feil medisiner eller på 
annen måte å bli feilmedisinert? 

804 1.3 92 4 4 ⬌ 

40 
Opplevde du mangelfull håndhygiene 
(håndvask) blant personalet? 

781 1.3 93 4 3 ⬌ 

42 

Hvis du opplevde feil eller unødig problem 
i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen på en 
tilfredsstillende måte? 

281 3.1  35 16 48 ⬌ 
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5. Vedlegg 
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Vedlegg A: Spørreskjema 

 

lkunnskapssenteret 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten 

Til deg som nylig har vCErt pa sykehus 

j_ 

Om dine erfaringer med sykehuset 

Malet med unders0kelsen er a forbedre 
kvaliteten pa tilbudet ved norske sykehus. 

Dine erfaringer er viktige og vi haper du vii 
bruke noen minutter pa a fylle ut dette spq>rreskjemaet! 

j_ 
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F0r sykehusoppholdet 

...L 
. > • Ia. If . 

l .ttor llc.tHke m~n lb· lt.kf 
.:nge lenre le.19e tlei -i'.:tt~l: 

1. Matte du vente for a fa et t ilhud ved D D D D D sykehuset? 

Br.ll\.t·: 
i:;."(o: 

2 . Ved innleggelsen, hadde du med deg I• li<'!i nF,1 i~irf'r 

en oppd atert liste over med isiner D D D 
du bruk lcl 

lf1~lge lovverke1 ha r pasienler rei I Iii a velge r;l hvil kel sykehus he hancl li ngen shl forelas. 
lnnh!gl 

:~h• ll/ltk~:> 
at.cut-ft 

3· Va lgte du selv det sykehuset du ha r 
VU:,r l innh1gl ved I 

Under sykehusoppholdet: Pleiepersonalet 
IU.: id~:>l 
he!e U:t 

4· Snakkc l plcicpcrsonakl til <kg slik al D du forstod dem'! 

5 Opplevde d u at p le·iepersona let hadd e 
omsorg for deg? 

D 

6. Har du lillil til pleiepersonalels D 
faglige dyktighetl 

7. Fikk du fonalt pleie persona let alt du D 
menle var vikt ig om din til stand I 

8. Opplevde du at plciepersonalet va r 
D i 11teressert i din beskrivelse av egen 

siluasjon? 

g. Ble du l<tl l med pit r[ld i sp~~rsm~l sum D 
omhandlet din pleie'l 

10. Hadde pleiepersonalet tid t il deg 11~r 
du trcngtc dct l 

D 

2 

D D 

...L 

l ~ !;m l (l(h:li I ~lOI I w~•<~ l 
•Jrad (11 -~d ~rad >TCf ·~ '.ad 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 
...L 

D D D D 

D D D D 

...L 
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Under s kehuso holdet: Le ene 

..L ~~~( i d~·l l .ilcn I I;(.;( if 1-.lc; b \':l'l l 
he!e !:Itt gud gr:d qrad stor ~rJO 

11. Sn<lklwl k'gcnc til dcg slik <ll du D D D D D forslod deml 

12. Opplcvdc du at lcgcnc hnddc omsorg D D D D D 
for degl 

13. Ilnr du t ill it tillcgcncs fagligc D D D D D 
dyklighell 

14. Hadde legene t id til deg nar du 
t rengte detl 

D D D D D 

1.~· Pikk du fort a lt legene alt du mente 
var viktig om din t ilstand'l 

D D D D D 

16. Opplevde du at legene var interessert 
i din beskrivelse av egen situasjon'l 

D D D D D 

'1 7- Oppl•vd• tlu ~I h•h~ntll ing•n v" r 
tilpa~set din sit uasjon? 

D D D D D 

..L 

Under sykehusoppholdet: lnformasjon 

l ~ t~ i dft I rt~n I nrn>n 1 ~01 I ,.,,,,t 
lwk· ldl qwU l)ldd o"d '>l:.:r qm~ 

IR. Fikk du vire det du :;ymes va r 
D D D D D n.~dvend ig mn hvnrda n prl')ver ng 

undcrs~kclscr skullc forcgn I 

l<j. Fikk du vire det du ~ymes va r 
D D D D D nodvendig om resu ltater av pr0ver 

og unders€1kelser'l 

:lO. Fikk du t ilstrekkelig informasjon 
om din diagnose/dine plager'l 

D D D D D 

..L 
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Under sykehusoppholdet: Organisering 

...!.. lUx .;.d l lih'n I no~· ·• I ~tOI 1 w.~·r~ 

h~ l€ tatt ~rad ~IJd gu d ;toJr gra :1 

2 l.. Opplevde du at det var en fast gruppe D D D D D ple iepersot1ale snm tok h~t1d om deg? 

2 2. Opplcvdc du <ll en kgt' had<k D D D D D 
hover.!.msv"r~t for cl~g ? 

2.3. Opplevde du. <ll sykehuse ls arbeid D D D D D 
v:.tr gotH org&J n is~rl ? 

24. Opplevde du at viktig informasjon 
D D D D D om dcg had<k kommcl fram til rcllc 

vedkommende? 
...!.. 

Under sykehusoppholdet: Parorende 
1 ~3~ i d-:. l li~n I uter I ~Lt: · I ~\·x· L 1 ~3 ;t 

h~t<' t; n <tr•~~ (1 '.:<1 qr.:~o S-:(lf (lfJcl .:tw~t 

zs. lllc dine par0rcndc tatt godt imot av D D D D D D personalet pi> sykehuset ? 

26. Var det enkclt for dine parorende a 
D D D D D D ra informasjon onl deg mens d u var 

in n lagl pd sykehuse l? 
...l.. 

Standard og omgivelser 
lUx \ld l lih'n I no~· ·• I ~tOI 1 w.~·r~ 

h£1£ tatt ~rad ~IJd gu d ;toJr gra:l 

27 . fikk d u innlrykk <LV a t sykt,huscts D D D D D utsty r var i god Stat1d? 

28. Fikk d u innlrykk <LV at sykehuset for 
~1vrig var i god stanU? 

D D D D D 

29. V'" rommel tlu I~ p~ D D D D D 
ti lfredsstil let1de? 

30. Var mulighet en for ro og hvile D D D D D 
lilfredsslillende? .l. 

3~. Var ma len lilfredsslillendel D D D D D 

32. v,u renholdel tilfr~r.lsslill~mJ~ ? D D D D D 

4 
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Pasientsikkerhet ved kehuset 

33· M•n•r tlu a t tlu p5 no• n m5 t• hie 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du 
sclv kan bcdtllmmc)l 

.l. 

.l. 
ttte i \1e: 
hele tatt 

D 
I !itt l 
gud 

D 

:~4· Opplcvdc du admin ist rative fcilundcr sykchusoppholdct'l 
(f .f:'k:;, rot i ~•tlpjrE:'nt-. prc:Wf:'~\·<II \.llE:'blt-. blt- ikkE:' iunlulll s.om avlnl l, 
av ta ltP. undEl!r~0kP. I~~r hiE=! iki.:El! I'>P~ti lr.) 

35 Oppl~vcl~ cl u ill p~ rson:.t ·l~t gl~ mte ;j 'kon l roll~r~ iUenlile len 
din'? 

:~6 Opplevde du at personalet glemte a gi deg viktig 
informnsjon l 

IH ?. i dl'~ l l it~P.r I no~r. 1-;:or 
h~·k· t;:! ! :ji<id ~ ·;,n (. hid 

:~7. l'ikk du fcil cllcr forsinkct 
D D D D diagnost' i forbindclsc mcd 

sykehusoppholcl •t? 

·~8. Fikk du u nl')d ig skade e ller 
u n0dig problem som f0lgc av D D D D 
el kirurgisk inngrep eller en 
u t1ders11kelse? 

39· Opplevde du a fa feil medisiner 
D D D D cllcr pa anncn mate a bli 

feilmedisinenl 

40. Opplevcle cl u m'mgelfull 
D D D D handhygiene (handvaskj blant 

pcrsonnlct'l 

41. l'ikk du infcksjon i forbindclsc mcd sykchus , .. I< 

oppholdcll (f.•ks. bet•nnelse!ptiS& i operasjonssat D D 
lu ll£t!l>HI ~•• nt!lsP.. hlocl fc)l"£i fl11ine HIIP.r u r i11vP.is 

infeksjon/bl~re:katarr.) 

l m•~n I stcr I S'i<tl~ 
~rae ~c :l st·:-·grc.:l 

D D D 

I·'· .On !•l , flH~ 
~~l'i (J.Irl~ (.J<lrl( f.'l 

D D D 

D D D 

D D D 

. ........ ,t '>'l't ~ ~·:F 
·,l\r\lh\~ i~J-...: i!Uud t 

D D D 

D D D 
.l. 

D D D 

D D D 

H.;d,11' 
inf.:·k$jon f~1 
inni€9Q~Is:n 

D 

42. Hvis tlu opplevtl• f•i l • ller u n~>cl ig pronl•m i forhinc.Jels• metl sykehusoppho ltl• t, 
tok personalet hand om feilen e lle r p roblemet pa en ti lfredsstillende mat e? 

IU/: i dt.·l I !ilt'll I m~:n I ~l:;r 1 w.~·•~ 
f'~r!.>)nat~ 
•:i~~tr iU.~· lkk .l. 

hl'lo?; r.;: t !)Uri ~r.;d ·ar.; :l <,f \'l ' (lr.;1 <1nl J H .': l::'rl.<'clf 

D D D D D D D 
s 
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Under sykehusoppholdet: Forberedelse til tiden etter utskrivning 

..L 1~:~: .. i Jl't l lii'f il l nM l I <.rm 1 .,._ .. ~rt l f:k~ 

t_;o,l~ tatt !]Hid ~r;td ~rEid ~fflr 9rnd a\ t t <'!lt 

4.>· Blc du infon ncrt om hva du sclv D D D D D D ku nne gj0 rc hjcmm c vcd cvcntuc llc 
t il bakefa lr! 

44· Ble du informer l om h vilke plager d u D D D D D D 
ku.nnc rcgnc mt~d tL ftt i Liden cllci 
sykchusoppholdct? 

lkko: 

Rl~ ~n opp(ht l~rt l is l ~ ov~r m~c.l is i n e n~ c.lin~ gj~nnomg:J I I 
I• (\l!i il~h.<!lt 

45· D D D med deg da du ble u lskrevel fra sykehuse ll 

Sykehusets samarbeid med andre 
h. c.>! i clel l lii.en t ·;o.:r I ~JJI I :.••<=ll Vd lkll: 
k k· t\lll (jl .. d (jl .. d V"'d ~.01 ~1 1\.t ~ ilJ.~· ..s~.udl 

40. Opplever d u at syke huser har D D D D D D D sama rheidel hra met! fcts llegen 
din om de l d u V<Lr innlagl fori 

47. Opplever du at syke huset ha r 
D D D D D D D sama rheider bra med hjemme-

rjenestenia nd re kn m mu na le 
..L rjeneste·r om det du va r innlagt 

for i 

Samlet vurdering av sykehuset 
lkk.c i dd l lil~:··· l no::n l ·,h•l l:.\'<(•l l 

h~le tm (l~d ( tad ( 'ad swr (Jfdl1 

41\. Va r p le ien og behand linge n du ti kk p~ D D D D D sykehuset, a lt i alt, t ilfredsst illende·l 
lki;F ro O! h '! f n :!E'!I ) tort So1A' t ;.·ort 

Hv ilket utbytte har du hatt, a lt i a lt . av 
IJ:b~f:(' u :l\~n ut~•t:c Uttr}•UC uttr>·ttc 

49 D D D D D hehandli ngen pa sy kehuser? 

Bakgrunnssp~?rsmiil 
1\•ieg~t N~tsa 

Utmo tt{ .;l(l~ God \lO~ OlrU~ 

so. Storr sert, v ii du si d in helse er ... 
..L D D D D D 

7 1. :i n- ·o MF " Pnn 

Hvor mange ganger har du va;, rr in n lagt pa 
(lilr'l<'l <Jt) tl<Jt r (),) fl().:-' c.:~ n(l~( lC+q( rqN 

51. 
D D D D D sy kehus de siste t o a re ne? 

I• Nt i 

52. Va r det noen som hjalp deg med a fylle ut D D ..L 
detre skjemaer? 

6 
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Skriv mer om dine erfaringer med sykehuset pa denne siden: 

D Sett et kryss her dcrsom sykchusct h n brukc dine kommcmarcr i sitt nrbcid for fi 
bli bedre. Ikke skriv navn. f•ldsdsnummer eller annen personidenlifis~.rende 

..L inforrnasjnn. net du skriver vii hli heha ndlet ~trengr forrrolig og sikkerr, og vii ikke 
bli brukt mot deg i din eventuelle framtidige behandling ved sykehuset. .1_ 

Basert pii dine erfaringer med sykehuset, hva er dine forslag til forbedringer7 

Dersom du har opplevd feil, un!l)dig problem eller komplikasjoner i forbindelse 
med sykehusoppholdet, kan du skrive mer om dette her: 

..L 
Takk for at du tok deg tid til a svare pa sporsmat om dette oppholdet . 

Dersom du har blitt utredet eller behandlet for kreft i 2014, 

ber vi deg svare pa sporsmaJene pa neste side. 
..L 

1 
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Spt~rsmillene nedenfor hand le r om u l re<.ln ing og hehan<.lli ng for kreft, og ku n de som 
h ar bli ll utredet eller behandlet for kreft i 2014 bes om a svme. 

Utredning og behandling for kreft i 2014 

K1. liar du i 20~4 v<ert utredet eller beh.1ndlet for kreft ? 

Ja. utrcdct (l~ hchandk·t D ... t;a_ t i1 Splllr~m:.l KZ 

)<1, Ill r<:lh 'l D .... ( ;;, I il :-.LMr"m{ll K?. 

1\~j D .... t .ll.;J:; f.:•r din~ S\-Jr, ctu t r Jlli. terl1i.~ me .. 1 undersc'~l'~lsen .l. 

..L IU:t i d" I .itNl 1 r<:·~n l $tN I 'J•;~It lt.t' 
hi' It-t~ :: ojU d ')r.;:: .:;r.ld ,.,w <~ ra:! .l~r !l!'!lr 

K2. Oppkvdc du at f<lstlcgcn ga dcg tilfrcdsstillcndc 
D D D D D D informasjon om hva som skullc skjc i 

forbi ndclsc mcd utrcdn ingcn for krcft? 

K3. Oppk~·dc du at fastlcgcn g<l dcg t ilfrcdsstillcndc D D D D D D informasjon om hva som skullc skjc i 
tOrh inde lse med heh::J.nd lingen '? 

K4. Var ven lel id~n rra du hie henvisl I ii sykehu~ D D D D D D 
og I il t.Ju m (., I Je der f~,r~l e g<.mg akseplo.ther! 

K.'). ()pple\'<.le d u al h~nvi sen<.le h:~ge/fct st leg~ og D D D D D D 
sykehus~l /sykehu se n e set m et rheid e l hret'? 

Kb. Oppkvdc du at s,>marbcidct intcrnt p~ D D D D D D 
sykchusct/sykdtu sene ~1u br,l l 

K?. :\It i a it, har utrcdningcn og bchan dlingcn du D D D D D D h.1r fMt i forbindclsc mcd krcft v~rt 
tilfrcdsstillcndc l 

.l. 

Har du kommentarer til sp0rsmalene pa denne siden eller andre erfaringer 
fra utredning eller behandling for kreft i 2014 kan du skrive mer om dette her: 

.L lkunnskapssenteret 
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Vedlegg B: Pasienterfaringsindikatorer og underliggende spørsmål 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke indikatorer vi presenterer og hvilke enkeltspørsmål 

som inngår i hver av dem. Tallene i venstre kolonne er spørsmålsnummeret i spørreskjemaet. 

Alle spørsmålene er besvart på en fempunktsskala (jfr vedlegg A). 

 

Skårene på indikatorene er beregnet slik: 

1. Svarene på hvert enkelt spørsmål gis verdien 0-4 hvor 0 er mest negativ vurdering og 4 

er mest positiv. 

2. Vi legger sammen verdiene for de spørsmålene som inngår i en indikator. Dersom et 

spørsmål ikke er besvart teller dette ikke med i beregningen. 

3. Denne summen deles på den maksimale skåren man kan ha på de spørsmålene som er 

besvart (antall besvarte spørsmål *4) 

4. Andelen som framkommer ganges med 100. 

5. Eksempel: En indikator består av 7 spørsmål. En pasient har svart på 6 av disse 

spørsmålene med verdiene 1,2,3,3,4,4. Maksimalt kan pasienten skåre 24 poeng på de 

seks spørsmålene som er besvart. Utregningen blir som følger: 

(1+2+3+3+4+4)/24*100=17/24*100=70,83. 

6. Pasienten må ha svart på minst halvparten av spørsmålene for å få en skåre på 

indikatoren.  

7. Sykehusets skåre er gjennomsnittet av pasientenes skårer.  

 

Spm Pleiepersonalet 

4 Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forstod dem? 

5 Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 

6 Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 

7 Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig om din tilstand? 

8 Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? 

9 Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din pleie? 

10 Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 

Spm Legene 

11 Snakket legene til deg slik at du forstod dem? 

12 Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 

13 Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 

14 Hadde legene tid til deg når du trengte det? 

15 Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 

16 Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen situasjon? 

17 Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 

 Informasjon 

18 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og undersøkelser skulle foregå? 
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19 Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultater av prøver og undersøkelser? 

20 Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 

 Organisering 

21 Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd om deg? 

22 Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 

23 Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 

24 Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til rette vedkommende? 

 Pårørende 

25 Ble dine pårørende tatt godt imot av personalet på sykehuset? 

26 Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du var innlagt på sykehuset? 

 Standard 

27 Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 

28 Fikk du inntrykk av at sykehuset for øvrig var i god stand? 

29 Var rommet du lå på tilfredsstillende? 

30 Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 

31 Var maten tilfredsstillende? 

32 Var renholdet tilfredsstillende? 

 Utskrivning 

43 Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 

44 Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet? 

 Samhandling 

46 Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med fastlegen din om det du var innlagt for? 

47 
Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om det du 
var innlagt for? 

 Ventetid 

1 Måtte du vente for å få et tilbud ved sykehuset? 
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Vedlegg C: Spørsmål som inngår i indikatoren for pasientopplevd 
pasientsikkerhet 

Pasientsikkerhet blir i denne rapporten målt som svar på i alt 12 enkeltspørsmål. Disse 

spørsmålene har blitt dikotomisert slik at liten forekomst av en gitt hendelse har fått verdien 1 

og større forekomst har fått verdien 0. Se tabellen nedenfor. Indikatoren er beregnet som 

prosentandel av de besvarte spørsmålene som har fått verdien 1.  Utregningen er slik: 

 

1. Vi teller opp hvor mange spørsmål pasienten har gitt en positiv vurdering. 

2. Dette antallet deles på antall spørsmål pasienten har besvart. 

3. Andelen som framkommer ganges med 100. 

a. Eksempler: 

i. En pasient har svart på 8 spørsmål, hvorav 6 positivt. Skåren beregnes 

slik: 6(positive)/8(besvarte)*100=75. 

ii. En pasient har besvart 9 av spørsmålene, og alle er positivt vurdert. Det 

vil gi skåren 100. 

4. Pasienten må ha svart på minst halvparten av spørsmålene for å få en skåre på 

indikatoren.  

5. Sykehusets skåre er gjennomsnittet av pasientenes skårer. Denne kan forstås som hvor 

stor prosentandel av alle besvarte spørsmål som er positivt vurdert. 
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Spørsmål som inngår i pasientsikkerhetsindikatoren og hvordan disse er dikotomisert i positiv og 

negativ vurdering. 

 

Spørsmål 

Svarkategorier i 
verdien 1 
(positivt) 

Svarkategorier i 
verdien 0 
(negativt) 

24 
Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde 
kommet fram til rette vedkommende? 

I stor grad, 
I svært stor grad 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad, 
I noen grad 

33  
Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet av 
sykehuset etter det du selv kan bedømme? 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad 

I noen grad, 
I stor grad, 
I svært stor grad 

34  Opplevde du administrative feil i løpet av oppholdet?  Nei 
Ja, én gang, 
Ja, flere ganger 

35  
Opplevde du at personalet glemte å kontrollere 
identiteten din?  

Nei 
Ja, én gang, 
Ja, flere ganger 

36 
Opplevde du at personalet glemte å gi deg viktig 
informasjon? 

Nei 
Ja, én gang, 
Ja, flere ganger 

37  
Fikk du feil eller forsinket diagnose i løpet av 
sykehusoppholdet? 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad 

I noen grad, 
I stor grad, 
I svært stor grad 

38  
Fikk du unødig skade eller unødig problem som følge 
av et kirurgisk inngrep eller en undersøkelse?  

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad 

I noen grad, 
I stor grad, 
I svært stor grad 

39  
Opplevde du å få feil medisiner eller på annen måte 
å bli feilmedisinert? 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad 

I noen grad, 
I stor grad, 
I svært stor grad 

40  
Opplevde du mangelfull håndhygiene blant 
personalet? 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad 

I noen grad, 
I stor grad, 
I svært stor grad 

41  
Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? 

Nei Ja 

42  
Hvis du opplevde feil eller unødig problem i 
forbindelse med sykehusoppholdet, tok personalet 
hånd om feilen på en tilfredsstillende måte?  

I stor grad, 
I svært stor grad 

Ikke i det hele tatt,  
I liten grad, 
I noen grad 

45  
Ble en oppdatert liste over medisinene dine 
gjennomgått med deg da du ble utskrevet fra 
sykehuset?  

Ja Nei 
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Vedlegg D: Resultater på pasienterfaringsindikatorer for alle sykehus, 
foretak og regioner  

Nedenfor er en tabell hvor skårene på pasienterfaringsindikatorene for alle enhetene er samlet. 

Alle resultatene er vektet for frafall og justert for pasientsammensetning unntatt resultatene for 

indikatoren Ventetid som kun er vektet. Denne indikatoren er beregnet kun for elektivt innlagte 

pasienter.  

 

+/- markerer om resultatet er signifikant bedre eller dårligere enn landsgjennomsnittet.  

Antall stjerner markerer signifikansnivået:  

  . p< 0.1, * p<0.05 , ** p<0.01 , *** p<0.001.  

 

Ventetid er testet kun med signifikansnivå p<0,01.  

 

 

 
Pleie-

personalet Legene 
Informa-

sjon 
Organ-
isering Pårørende Standard 

Ut-
skrivning 

Sam-
handling Ventetid 

Nasjonale resultater 76 76 73 68 80 72 58 63 65 

Sykehus 

Sykehuset Østfold 69 -*** 69 -* 67 62 -* 72 56 -*** 53 58 65 

Akershus 
universitetssykehus 

74 73 70 64 73 75 58 56 58 

Sykehuset Innlandet, 
Hamar 

77 75 74 68 77 70 61 67 68 

Sykehuset Innlandet 
Gjøvik 

76 75 70 69 77 74 60 66 74 

Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger 

77 74 71 67 77 74 57 63 71 

Sykehuset Innlandet 
Lillehammer 

76 76 72 67 77 72 58 64 67 

Sykehuset Innlandet 
Tynset 

83 +*** 82 +*** 80 +*** 78 +*** 85 +** 80 +*** 65 71 78 +** 

Sykehuset Innlandet 
Elverum 

78 78 77 70 81 76 63 65 70 

Ullevål sykehus 76 76 70 62 -*** 77 67 -*** 55 61 62 

Rikshospitalet 79 81 +* 77 70 80 75 56 57 58 

Aker sykehus 78 77 71 70 80 68 58 58 59 

Radiumhospitalet 77 76 73 66 77 63 -*** 57 53 -*** 73 +** 

Drammen sykehus 74 74 72 64 72 65 -*** 55 59 71 

Ringerike sykehus 80 78 74 72 80 82 +*** 58 66 69 

Kongsberg sykehus 79 78 77 73 80 71 65 68 74 +** 

Bærum sykehus 75 76 73 66 76 70 60 63 68 

Sunnaas sykehus 79 76 73 74 85 69 59 69 70 

Klinikk Notodden 73 73 70 66 73 74 53 65 65 

Sykehuset Telemark Skien 
og Porsgrunn 

76 76 72 66 77 73 60 63 59 

Sykehuset i Vestfold 77 75 72 67 77 73 53 65 63 

Sørlandet sykehus, 
Kristiansand 

76 77 74 66 77 72 58 69 66 

Sørlandet sykehus, 
Arendal 

78 79 76 72 82 75 61 71 58 
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Pleie-

personalet Legene 
Informa-

sjon 
Organ-
isering Pårørende Standard 

Ut-
skrivning 

Sam-
handling Ventetid 

Sørlandet sykehus, 
Flekkefjord 

83 +** 83 +** 81 +** 78 +*** 87 +*** 85 +*** 69 79 +*** 63 

Diakonhjemmet sykehus 77 76 72 69 79 75 57 58 62 

Lovisenberg diakonale 
sykehus 

79 78 76 71 74 71 61 60 63 

Martina Hansens Hospital 80 81 +** 78 +* 74 +*** 82 77 +** 65 +* 64 67 

Feiringklinikken 84 +*** 85 +*** 83 +*** 81 +*** 87 +*** 85 +*** 64 72 +** 79 +** 

Glittreklinikken 86 +*** 83 +*** 80 +*** 84 +*** 84 80 +*** 75 +*** 69 53 -** 

Revmatismesykehuset 
Lillehammer 

84 +*** 80 76 77 +*** 85 83 +*** 69 +*** 65 71 +** 

Betanien Hospital 82 +** 79 76 72 80 80 +*** 61 61 66 

Stavanger 
universitetssjukehus 

75 74 71 66 78 69 53 62 55 

Stord sjukehus 75 73 67 65 79 69 51 65 60 

Haugesund sjukehus 75 72 70 63 -* 75 70 54 60 63 

Odda sjukehus 70 65 61 -* 55 -** 72 66 51 56 62 

Haukeland 
universitetssjukehus 

74 74 69 66 76 69 53 59 68 

Voss sjukehus 78 77 73 70 78 74 61 66 65 

Kysthospitalet i Hagevik 81 +* 81 +*** 78 +* 76 +*** 82 75 62 67 60 -** 

Lærdal sjukehus 82 +** 81 +* 79 78 +*** 85 +* 75 64 70 62 

Førde sentralsjukehus 75 74 73 67 77 69 52 63 64 

Nordfjord sjukehus 81 78 76 71 80 79 +** 59 68 82 +** 

Haraldsplass diakonale 
sykehus 

76 73 70 64 76 68 -* 56 55 62 

Haugesund 
Sanitetsforenings 
Revmatismesykehus 

79 75 71 71 76 74 60 62 66 

Ålesund sjukehus 77 77 74 70 77 69 55 67 61 

Volda sjukehus 79 77 74 72 79 74 58 70 71 

Kristiansund sjukehus 77 77 74 70 75 71 63 66 69 

Molde sjukehus 76 75 71 68 77 61 -*** 60 66 64 

St. Olavs Hospital 78 78 74 70 77 83 +*** 63 61 70 

Orkdal sykehus 77 76 74 70 79 74 62 66 67 

Sykehuset Levanger 79 77 74 70 79 76 61 62 65 

Sykehuset Namsos 79 78 74 72 82 78 +** 63 69 66 

Helgelandssykehuset Mo I 
Rana 

75 74 72 68 75 75 53 63 67 

Helgelandssykehuset 
Sandnessjøen 

76 77 74 70 75 73 62 72 66 

Helgelandssykehuset 
Mosjøen 

79 75 72 69 80 76 59 67 57 

Nordlandssykehuset Bodø 74 75 71 64 76 63 -*** 58 58 67 

Nordlandssykehuset 
Vesterålen 

78 78 75 74 79 90 +*** 60 61 66 

Nordlandssykehuset 
Lofoten 

77 76 73 69 79 77 56 65 70 

UNN Tromsø 78 77 73 67 80 72 57 63 59 

UNN Harstad 75 76 75 69 76 67 -** 60 64 68 

UNN Narvik 75 75 71 66 74 73 58 67 67 

Klinikk Hammerfest 73 73 70 63 76 60 -*** 47 -* 54 45 -** 

Klinikk Kirkenes 77 76 74 68 76 69 53 63 67 

Foretak 

Sykehuset Østfold HF 69 -*** 69 -* 66 62 72 55 -*** 53 57 65 
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Pleie-

personalet Legene 
Informa-

sjon 
Organ-
isering Pårørende Standard 

Ut-
skrivning 

Sam-
handling Ventetid 

Akershus 
universitetssykehus HF 

74 73 70 63 73 75 58 55 58 

Sykehuset Innlandet HF 77 76 73 68 78 73 +** 60 65 71 +** 

Oslo universitetssykehus 
HF 

77 77 72 65 78 68 56 58 63 

Vestre Viken HF 76 76 73 67 76 70 58 62 70 +** 

Sunnaas sykehus HF 79 76 73 74 +*** 85 +* 69 59 69 70 

Sykehuset Telemark HF 76 75 71 66 76 73 58 63 59 

Sykehuset i Vestfold HF 76 75 72 66 77 73 53 65 63 

Sørlandet sykehus HF 77 78 75 69 80 74 60 71 +*** 63 

Helse Sør-Øst Private 
ideelle med 
opptaksområde 

78 77 73 69 77 73 58 58 63 

Helse Sør-Øst Private 
ideelle spesialsykehus 

83 +*** 82 +*** 80 +*** 78 +*** 86 +*** 82 +*** 65 +*** 68 +** 70 +** 

Helse Stavanger HF 75 74 70 66 78 69 53 62 55 

Helse Fonna HF 75 72 69 63 75 69 53 61 62 

Helse Bergen HF 74 74 70 66 76 70 54 60 67 

Helse Førde HF 77 76 74 69 78 71 56 64 64 

Helse Vest Private 
Institusjoner 

76 73 70 65 76 68 57 56 63 

St. Olavs Hospital HF 78 77 74 70 78 81 +*** 63 62 69 

Helse Nord Trøndelag HF 79 77 74 71 +* 80 77 +*** 62 65 65 

Helse Møre og Romsdal 
HF 

77 76 73 69 77 67 -*** 58 67 64 

Helgelandssykehuset HF 76 75 73 68 76 74 +* 58 67 64 

Nordlandssykehuset HF 75 75 72 67 77 70 58 59 67 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

76 76 73 67 78 70 58 63 61 

Helse Finnmark HF 74 74 72 64 76 63 -*** 50 -* 58 56 -** 

Regioner 

Helse Sør-Øst RHF 76 75 72 67 77 71 58 63 66 

Helse Vest RHF 75 74 70 66 77 69 -*** 54 -* 60 64 

Helse Midt-Norge RHF 78 +** 77 74 70 +*** 78 76 +*** 61 +** 64 67 

Helse Nord RHF 76 76 73 67 77 70 -* 57 62 62 
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Takk til følgende personer i Kunnskapssenteret, som har bidratt i prosjektet i 

tillegg til forfatterne 

 

Tomislav Dimoski takkes for utvikling av programvaren ”FS-systemet” og for ivaretakelse og 

prosjektledelse når det kommer til de tekniske sidene ved innsamling, utvalg og kvalitetssikring 

av data fra norske sykehus. 

 

Inger Opedal Paulsrud, som har hatt hovedansvar for samarbeid med institusjonene og for 

utsending av spørreskjema, registrering, skanning og skriving av fritekstkommentarer.  

 

Linda Selje Sunde og Marit Skarpaas som har deltatt i det administrative arbeidet. 

 

Kirsten Danielsen og Mona Haugum takkes for korrekturlesning, diskusjoner og 

kommentarer underveis i prosjektet. 

 

Jon Helgeland for oppsett av analysene i statistikkprogrammet R 
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Vi vil også takke KONTAKTPERSONENE VED SYKEHUSENE for godt samarbeid i forbindelse med 
datainnsamlingen.  
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Saksfremlegg 
 
Samarbeid med Ringerike Kommune om å oppføre et bygg for legevakt/ambulansestasjon 
på Ringerike Sykehus (RS) 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 37/2015 21.09. 2015 
 
 
Vedlegg  
 

1. Saksprotokoll Ringerike kommune sak 44 (26.3. 2015) 

 
 
I saken legges det frem forslag om utleie av tomteareal til Ringerike kommune for etablering av ny 
interkommunal legevakt innenfor sykehusets tomteareal. Forslaget innbefatter også utredning av ny 
ambulansestasjon ved Ringerike sykehus.  
 
Forslag til vedtak 
 
1. Styret ber administrerende direktør om å ta stilling til utleie av tomteareal til Ringerike 

kommune, og i samarbeid med kommunen arbeide med mulig etablering av ny 
ambulansestasjon i tilknytning til legevakt ved Ringerike sykehus. 
 
 
 
 
 
 

 
Drammen, 14. september 2015 

 
Nils Fr. Wisløff 

 
Administrerende direktør  

 
 
 
 

Dato: 14.09. 2015 
Saksbehandler: Narve Furnes 

Per S. Bleikelia 
  
   
    
Klinikk/avdeling: Klinikk Ringerike 

Sykehus/Klinikk 
Intern Service 
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Bakgrunn  
 
Det har vært dialog mellom Ringerike kommune og Vestre Viken tidligere med tanke på fremtidige 
løsninger for legevakten.  
 
Dagens leieavtale for legevakten ved Ringerike sykehus har en varighet fram til 31.12.19. Lokalene er 
i dag allerede marginale, eller for små. Det akuttmedisinske tilbudet i kommunene har gjennomgått 
en stor utvikling etter at gjeldende forskrift om akuttmedisin utenfor sykehus trådte i kraft i 2005, og 
endringene i samhandlingsreformen er i ferd med å få sin virkning.  
 
Det har vært en nær kontakt mellom sykehusledelsen og kommunens administrasjon om etablering 
av en ny legevakt ved sykehuset som tilfredsstiller kravene til funksjonalitet og størrelse i årene 
fremover. Kommunen nedsatte et utvalg som avsluttet sitt arbeid 04.12.14. Styringsgruppen 
anbefaler bygging av ny legevakt tett inntil sykehuset. Kommunestyret fattet et enstemmig vedtak 
om å gå videre i samarbeid med Vestre Viken, Ringerike sykehus, om plassering av legevakten ved 
sykehuset. Det skisseres to ulike modeller: Enten at sykehuset bygger og kommunen leier, eller at 
kommunen bygger og erverver eller leier tomt fra VVHF Ringerike sykehus. Utskrift fra møteprotokoll 
fra Ringerike kommunestyre er vedlegg i saken. 
 
Vestre Viken HF planlegger nå den videre utviklingen av Ringerike Sykehus som en del av BRK-
prosjektet (Vedlikehold og utvikling av Bærum-, Ringerike-, Kongsberg sykehus). For å få til en samlet 
plan er det et riktig tidspunkt å ha en dialog med vertskommunen om den videre utviklingen av 
legevakten som en del av idefasen for BRK-prosjektet.  
 
Om behovet 
Legevakten på Ringerike Sykehus betjener i dag Flå, Krødsherad, Sigdal, Modum, Jevnaker, Ringerike 
og Hole og dekker et stort areal i utstrekning. En befolkning på ca. 60.000 innbyggere. Sykehuset og 
kommunen har god erfaring med samarbeid gjennom flere år og ser klart nytten av at lokaliseringen 
er nær da man i større grad kan samhandle bedre omkring pasientflyten og bedre utnytte hverandres 
kompetanse. En slik nærhet fører også til mindre bruk av ambulansetjenesten til å transportere 
pasienter mellom de ulike nivåene.  
 
Dagens lokaler for legevakt ligger i et området av Ringerike sykehus som er tenkt brukt til 
akuttmottak og poliklinikker fremover. Det er derfor relevant å vurdere om legevakten kan flyttes til 
et annet område på sykehustomten. Samtidig er det viktig å bevare et godt samarbeid mellom 
sykehus og legevakt. Dette gjelder særlig transport til/fra akuttmottak slik at dette ikke utløser 
unødvendig ambulansetransport. Dette behovet må ivaretas i utredningen.  
 
Dagens ambulansestasjon ligger inne i sykehuskroppen. Den må utbedres både vedlikeholdsmessig 
og funksjonelt, og den trenger ikke å ligge inne i sykehuskroppen som i dag. En mulighet er å utrede 
denne som en del av samme bygget som legevakt slik at dagens areal frigjøres og kan planlegges 
brukt til annet formål.  
 
Fra et eiendomsfaglig perspektiv er det gunstig å utrede denne løsningen sammen med kommunen 
samtidig med at en lager idéfasen for Ringerike sykehus. En lokalisering av legevakt på annet sted på 
tomten gjerne samlokalisert sammen med ambulansestasjon vil være en naturlig utvikling for 
helheten på Ringerike. Legevakt og ambulansestasjon er funksjoner som ikke må ligge inne i 
sykehuskroppen, og dette gir mulighet for å utvikle de sykehusnære funksjonene på en bedre måte. 
Dette har også ligget som en mulighet i den overordnede planen som ble laget for området i 
forbindelse med at det nye sykehuset ble bygget (når?). Det vil være viktig å sørge for at en bruker 
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infrastrukturen samlet sett på en god måte, og at en får felles løsninger for parkering, adkomst med 
mere.  
 
Gjennomføringsmessig kan en tenke seg at et slikt prosjekt realiseres av kommunen, og at 
helseforetaket stiller tomt til disposisjon. Skulle en ambulansestasjon være en del av løsningen så vil 
det være aktuelt å leie dette arealet tilbake fra kommunen. 
 
Mulig lokalisering 
Den mest sannsynlige lokaliseringen av et bygg for legevakt/ambulansestasjon: 
 

 
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør er positiv til at en utvikler samarbeidet videre med kommunene rundt 
Ringerike sykehus. Dette er i tråd med samhandlingsreformen, og er begrunnet i konkrete behov for 
videre utvikling.  
 
Administrerende direktør tilrår at prosjektet utredes, og at det gjennomføres så fremt en kommer 
frem til en omforent løsning med kommunen.  

Mulig lokalisering av  
legevakt 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3914-4  Arkiv: 614  

 

Sak: 44/15 

 

Lokalisering av legevakt  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Rapporten «Utvikling av ny legevakt og fremtidig bruk av kommunale øyeblikkelig 

hjelp døgnplasser (KØH)» tas til orientering. 

2. Rådmannen bes å utarbeide en mulighetsskisse som viser hvordan Ringerike 

interkommunale legevakt skal organiseres i forhold til arealbehov, kapasitet og 

innhold fra 2020. 

3. Mulighetsskissen skal presenteres under følgende forutsetninger: 

 Legevaktens arealbehov fra 2020 søkes dekt ved nybygg. 

 Plassering av legevakten skal ligge i tilknytning/umiddelbar nærhet til 

Ringerike sykehus. 

 Mulighetsskissen skal i samråd med sykehusets ledelse avklare tomtevalg og 

eierskap til bygningsmassen. To alternativer drøftes: 

a) Sykehuset bygger, og Ringerike interkommunale legevakt leier 

b) Ringerike kommune bygger og Ringerike interkommunale legevakt leier 

4. Mulighetsskissen koordineres med det arealplanarbeidet som pågår ved Ringerike 

sykehus.  Legevaktens lokaler søkes om mulig samlokalisert med prehospitale 

tjenester, kommunale øyeblikkelig-hjelp plasser og andre aktuelle lokaliteter betinget 

av samhandlingsrefomen. Dette for å optimalisere finansieringen og utnyttelsen av de 

statlige investeringstilskudd.  

 
 

Behandling i Kommunestyret 26.03.2015: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksfremlegg 
 
 
 
 
 
 
Status handlingsplaner – oppfølging av konsernrevisjonens rapport nr 5 2014 
 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 38/2015 21.09.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Handlingsplan virksomhetsstyring – fullmaktsstruktur 
2. Handlingsplan ressursstyring 
3. Handlingsplan utskrivning av pasienter i Vestre Viken til 
kommunehelsetjenesten 
 

 
Ingress 
Vestre Viken har fulgt opp anbefalingene gitt i Konsernrevisjonens rapport ble behandlet i styresak 
06/2015. Konsernrevisjonens rapport ble behandlet i styresak 06/2015. Oppfølgingen har skjedd 
med utgangspunkt i fokusområdene virksomhetsstyring, ressursstyring og utskrivning av pasienter 
til kommunehelsetjenesten. Status i arbeidet er at de fleste aktiviteter er sluttført eller godt i gang, 
og det er iverksatt parallelle forbedringsprosjekter for å bidra til varig forankring av rutiner og 
retningslinjer.   
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar til orientering status i Vestre Vikens tiltaksarbeid som følge av anbefalingene i 
Konsernrevisjonens rapport 5 – 2014. 
 
 
 
 
 
 

Drammen 14. september 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

 

Dato: 14.09.2015 
Saksbehandler: Martin F. 

Stolzenbach Olsen 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Medisin og 

helsefag 
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Bakgrunn 
Det vises til styresak 06/2015 som på bakgrunn av Konsernrevisjonens revisjon av intern 
styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken. Styret orienters om status i 
arbeidet med å implementere anbefalingene fra konsernrevisjonens gjennomgang. Revisjonen 
gjaldt konkret områdene: 
• virksomhetsstyring 
• ressursstyring 
• utskrivning av pasienter til kommunehelsetjenesten 
 
Revisjonen ble gjennomført på Bærum Sykehus og Ringerike Sykehus, samt på overordnet nivå. 
Funnene og anbefalinger fra revisjonen ble beskrevet i styresak 06/2015. I saken var også 
virksomhetens handlingsplaner for hver av de tre revisjonsområdene presentert. Vedlagt er 
slike oppdaterte handlingsplaner.  
 
Saksopplysninger 
En arbeidsgruppe sammensatt av personell fra stabsavdelingene økonomi, HR samt medisin og 
helsefag samordner og følger opp arbeidet. I tillegg til virksomhetens overordnete 
handlingsplaner, foreligger klinikkvise handlingsplaner for hvert av revisjonsområdene. Alle 
handlingsplaner beskriver status i klinikkenes og virksomhetens arbeid med å implementere 
planlagte forbedringer.  
 
Virksomhetsstyring 
Fullmaktstrukturen er gjennomgått opp mot de regionale retningslinjene og det interne 
styringsdokumentet “Fullmaktstruktur i Vestre Viken”. Gjennomgangen har ført til at 
dokumentet nå er revidert. Revidert styringsdokument «Fullmaktstruktur i Vestre Viken» vil 
behandles som egen styresak i løpet av høsten. 
Det er etablert styrende dokument med oversikt over hvordan informasjon fra formelle 
møteplasser i virksomheten, kommuniseres gjennom styringslinjen.   
 
Ressursstyring 
Det er i samarbeid med ansattes representanter arbeidet med tiltak som ivaretar krav til 
formaliteter når det skal drøftes forhold rundt av turnus og arbeidsplaner. Det er også 
utarbeidet risikovurdering som belyser risikoer ved planlegging av bemanningsressurser. 
Hensikten er å sikre gode retningslinjer for vurderinger og beslutninger som må gjøres når 
bemanningsplaner skal utarbeides. Ut i fra risikovurderingen jobbes aktuelt med å identifisere 
og prioritere tiltak for å redusere identifiserte risikoer. 
 
Utskriving 
Konsernrevisjonen påpekte at flere retningslinjer i forbindelse med utskrivning av pasienter 
foreligger, men at det er mangler ved implementeringen. Det har vært jobbet særlig med dette 
område. Utskrivningsprosessen er kompleks og omfatter hele innleggelsesforløpet fra 
innleggelse til utskrivning. Oppfølging av klinikkenes arbeid og handlingsplaner er på dette 
området forankret i kvalitetsarbeidet. Det er gjort et betydelig arbeid med å styrke kjennskapet 
til kommunikasjon og dokumentasjon i utskrivningsprosessen. 
 
Parallelt med dette arbeid har Vestre Viken sammen med kommunene i Overordnet 
samarbeidsutvalg initiert prosjekt «pasientforløp fra hjem til hjem», for en helhetlig 
gjennomgang av fire utvalgte pasientforløp. Med utgangspunkt i identifiserte forbedrings- og 
risikoområder skal prosjektet videreføres i 2016 og suppleres her med prosjektområde med 
tema «god kvalitet i utskrivningsprosessen». I dette arbeid tilknyttes lokale 
prosjektmedarbeidere på hver klinikk som bistår lokalt med endringsaktiviteter og fokus på at 
klinikere får styrket kjennskap til roller og ansvar i forbindelse med utskrivning av pasienter, 
herunder krav til dokumentasjon av beslutninger.  
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I forbindelse med et bifunn med journaldokumenter som forelå i papirformat, har Ringerike 
sykehus i gang med arbeid som sikrer at alle nye journaldokumenter i papirformat blir skannet 
og foreligger elektronisk. Skanning er iverksatt fra 1. september. For noen dokumenter som ikke 
har vært utformet i skanbar form arbeides fremdeles med å finne en god løsning. 
 
Vurdering og konklusjon 
Arbeidet etter konsernrevisjonens gjennomgang av virksomhetens interne styring og kontroll 
innen områdene virksomhetsstyring, ressursstyring og utskrivning av pasienter er videreført i 
tråd med handlingsplaner for hver av de tre områdene. Arbeidet er koordinert med klinikkvise 
aktiviteter innen de samme områdene. I tillegg til at arbeidet så langt har ført til at de fleste 
aktiviteter er sluttført eller godt i gang, er de iverksatte og berammede parallelle 
forbedringsprosjekter nødvendige verktøy for å sikre varig forankring av rutiner og 
retningslinjer.   
 
Adm. direktør anbefaler styret å ta status i arbeidet med oppfølging av handlingsplaner etter 
konsernrevisjonens revisjon av intern styring og kontroll i Vestre Viken til orientering. 



Vedlegg 1 

 

1 

 

Måned/År 
 

09/15 

Virksomhetsstyring/Fullmakter i Vestre 
Viken 

Ansvarlig  
 
 
Status 

Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
Monica Haugen – Anne 
Kristin Reinsve 

Umiddelbar handling 
nødvendig 

 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak 
(Resultatmål) 

Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av iverksatte 
tiltak - hvordan 

Ansvarlig Status 
2109 

 Tidlig vurdering                                                         
 

 
Det er ikke etablert en 
fullmaktsstruktur som 
konkretiserer alle 
definerte fullmakter 
med hensyn til hva 
fullmakten omfatter og 
hvilke begrensinger som 
er gitt. Helheten i 
fullmaktsstrukturen er 
ikke fullt ut ivaretatt.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fullmaktsstruktur i Vestre 
Viken som oppfyller kravet 
til lovlig drift og som sikrer 
god styring og kontroll, også 
på mislighetsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilpasse Vestre Vikens 
fullmaktsstruktur til Helse Sør-
Østs fullmakter. På fullmakter 
hvor Vestre Viken avviker fra 
Helse Sør-Øst begrunnes dette i 
fullmaktsmatrisen, og behandles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartlegge avvik 
mellom dokumentene 
“Fullmakter i Helse 
Sør-Øst” og 
“Fullmaktsstruktur i 
Vestre Viken 
Helseforetak”. 

 

20.2.2015 
 

Intern-
kontroll 
Økonomi 

Aksept
abelt 

  Ferdig-
stilt 

Kartlegge dagens 
praksis av fullmakter 

 

30.3.2015 
 

Arbeids-
gruppe fra 
Juridisk, 
Innkjøp 
HR, Regnskap 
 

Aksept
abelt 

  Ferdig-
stilt 

Vurdere nytt behov, 
og lage ny 
fullmaktsstruktur 

30.6.2015 Styringsgrupp
e: VAD og 
økonomi-
direktør 

Aksept
abelt 

  Ferdig-
stilt 

Risikovurdere 
fullmaktsstruktur. 
Hvilke punkter på 
fullmaktsområdene 
må VV implementere 
umiddelbart 

15.10.2015 Intern-
kontroll 
Økonomi 

Aksept
abelt 

Har hatt en muntlig 
gjennomgang på de 
forskjellige, men 
trenger 
dokumentert 
risikovurdering 

  



Vedlegg 1 

 

2 

 

Måned/År 
 

09/15 

Virksomhetsstyring/Fullmakter i Vestre 
Viken 

Ansvarlig  
 
 
Status 

Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
Monica Haugen – Anne 
Kristin Reinsve 

Umiddelbar handling 
nødvendig 

 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak 
(Resultatmål) 

Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av iverksatte 
tiltak - hvordan 

Ansvarlig Status 
2109 

 Tidlig vurdering                                                         
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Behandle 
fullmaktsmatrisen i 
ledermøtet i VV 

8.9.2015 Ledermøtet 
Nivå 1 og 2 

Aksept
abelt 

   

Styret i VV tar ny 
fullmaktsmatrise til 
etterretning 

21.9.2015 Styret i VV Aksept
abelt 

   

Implementerings-plan 20.10.2015 Intern-
kontroll 
Økonomi 

Aksept
abelt 

   

Implementeringsplan 
gjennomført 

30.5.2016 Intern-
kontroll 
Økonomi 

Aksept
abelt 

   

Forvaltning av 
fullmaktsstrukturen er 
ikke definert 

En fullmaktsstruktur som er 
forvaltet slik at den ivaretar 
god intern styring og 
kontroll. 

Tilstrekkelig forvaltning av 
fullmaktsstrukturen  

 

 

 

Juridisk enhet eier 
fullmaktsdokument
et i Vestre Viken. 

Enheter sender 
oppdatert oversikt 
til Juridisk enhet 
ved 
fullmaktsendringer. 

30.11.2015 

 

Juridisk enhet Aksep
tabelt 

   



Vedlegg 1 

 

3 

 

Måned/År 
 

09/15 

Virksomhetsstyring/Fullmakter i Vestre 
Viken 

Ansvarlig  
 
 
Status 

Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
Monica Haugen – Anne 
Kristin Reinsve 

Umiddelbar handling 
nødvendig 

 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak 
(Resultatmål) 

Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av iverksatte 
tiltak - hvordan 

Ansvarlig Status 
2109 

 Tidlig vurdering                                                         
 

 
  

2015-09-21 AKR 

 



Vedlegg 2 

 

1 

 

Måned/År 
 

09/15 

Ressursstyring ved Vestre Viken HF Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
HR - sjef Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
Seksjonsleder HR 
systemstøtte 

Umiddelbar 
handling 
nødvendig 

 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av 
iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 
 

 Vurderingsperiode                                                          
  
Revisjonen har vist at det 
ikke er gjennomført en 
helhetlig kartlegging og 
risikovurdering av 
ressussrstyringsprosessen 
på overordnet nivå 

Det er gjennomført en 
kartlegging og 
risikovurdering på 
overordnet nivå. 

Det foretas en 
gjennomgang av 
ressusrstyringsprosessen 
sammen med 
tillitsvalgtes 
representanter på 
overordnet nivå 

Det nedsettes en 
arbeidsgruppe med 
representanter fra 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
for å gjennomgå 
ressursstyringsprosessen 
på overordnet nivå. 

1 februar Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt    

Det gjennomføres en 
risikovurdering for å 
avdekke risiko knyttet til 
manglende overordnet 
retningslinje for 
virksomheten  

Det gjennomføres en 
risikovurdering med 
representasjon fra 
arbeidsgiver, alle klinikker 
arbeidstakerorganisasjoner 

08/2015 Spesialrådgiver 
HR  

Akseptabelt Partssammensatt 
arbeidsgruppe 
har gjennomført 
risikovurdering 
08/2015 
HR-avd. skal 
vurdere tiltak og 
prioritere disse 
innen 10/2015 

Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt 

Revisjonen har vist at det 
mangler retningslinje på 
overordnet nivå for 
ressursstyring 

Det er utarbeidet en 
overordnet retningslinje 
for VV knyttet til 
ressusrstyringsprosessen 

Utarbeide retningslinje 
for Vestre Viken  

Det nedsettes en 
arbeidsgruppe med 
representanter fra 
arbeidsgiver og tillitsvalgte 
for å utarbeide utkast til 
overordnet retningslinje 
 

1 februar 
 
 
 
 
 
 

Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt    

   Utkast til overordnet 
retningslinje sendes til 
høring i utvidet 
ressursgruppe med 
representasjon fra alle 
klinikker og tillitsvalgte 
 

04/2015 Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt Høring 
gjennomført 

  



Vedlegg 2 

 

2 

 

Måned/År 
 

09/15 

Ressursstyring ved Vestre Viken HF Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
HR - sjef Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
Seksjonsleder HR 
systemstøtte 

Umiddelbar 
handling 
nødvendig 

 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og 
kontroll av 
iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 
 

Revisjonen har påpekt at 
det i varierende grad er 
kjent at styrende 
dokumentasjon for 
arbeidstidsplanlegging 
foreligger i 
personalhåndboken 

Styrende dokumenter er 
kjent og kan hentes fra 
e-håndbok 

Overordnet retningslinje 
blir etablert i E-håndbok  
 
Informasjon om 
styrende dokumenter 
blir gitt til linjeledelse og 
tillitsvalgte 
 

Overordnet retningslinje 
blir etablert i e-håndbok  
 
Det utarbeides 
veiledninger i e-håndbok 
og lenker til annen 
styrende dokumentasjon 
og lovverk til 
Personalhåndbok 
 

09/2015 
 
 
 
09/2015 

Spesialrådgiver 
HR 
 
 
Spesialrådgiver 
HR 

Akseptabelt Gjennomført pr. 
07/2015 

  

2015-09-04 GM/MO 



Vedlegg 3 

 

1 

 

Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 Tidlig vurdering                                                         

 
 

 Tidlig vurdering av behov for kommunale tjenester 
Revisjonen har vist at 
man har stort fokus på å 
varsle kommunen tidlig 
angående innlagt 
pasient som har behov 
for 
kommunehelsetjenester, 
men har avdekket 
svakheter (gjort funn) 
innenfor følgende steg i 
utskrivningsprosessen i 
foretaket. 

Det gjøres en vurdering ved 
innleggelse av om 
pasienten kan ha behov for 
hjelp fra den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten 
etter utskrivning fra 
sykehuset. 

1.1 Gjennomgangen har vist at 
vurderingen av pasientens behov 
etter utskrivelse gjøres ved 
innleggelse, men at det ikke 
gjennomgående ble dokumentert. 
Retningslinjer finnes i DIPS                                   

I henhold til PLO-rutine skal dette 
utføres <24 timer etter 
innleggelse, men ustabil tilstand 
hos pasient gjøre vurdering 
vanskelig. 

 

Forankre krav om 
obligatorisk 
opplæring i PLO-
meldinger ved 
nyansettelser slik 
prosedyre tilsier. 

 

 
 
03/2015 
 
 
 
 
 

 
Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 

 
Aksep
tabelt 

 
 
Løpende oppfølging 
gjennom fastsatt 
opplæringsplan for 
DIPS, se 
virksomhetsovergripen
de prosedyrer: 
http://ehandbok/Mod
ules/Module_136/han
dbook_view.aspx?chap
terId=96&ul=1  

 
 
 
 
Fagdirektør 

 
 
 
 
Aksep
tabelt  

1.2 Ulik oppfatning angående 
hvordan samtykke fra pasienter 
ved henvendelse om kommunale 
tjenester skal dokumenteres. 

Påminnelse om 
føringer i brosjyre: 
http://ehandbok/Modu
les/Module_136/hand
book_view.aspx?doc
umentId=46809 .  

Utarbeide 

 
03/2015 
 
 
 
 
 
 

 
Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 

 
 
Aksep
tabelt 

Fremkommer av 
klinikkvise 
handlingsplaner, men 
gjenstår å endelig 
fastsette overordnete 
rutiner for hvordan 
krav til samtykke fra 
pasient skal 

 
SMH 

Treng
er 
juster
ing 

http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?chapterId=96&ul=1
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?chapterId=96&ul=1
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?chapterId=96&ul=1
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?chapterId=96&ul=1
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=46809


Vedlegg 3 

 

2 

 

Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

overordnet VV 
prosedyre på rutiner  
for ”Pasientens 
Samtykke til 
utveksling av 
pasientinformasjon” 
i samarbeid med 
jurist/ 
informasjonssikkerh
etsansvarlig VV 

Innarbeide krav i 
felles opplæring/ 
informasjon 
gjennom oppslag 

 
04/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/2015 

 
 
SMH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMH 

Treng
er 
juster
ing 

dokumenteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fulgt opp i klinikkvise 
handlingsplaner, blant 
annet med informasjon 
om DIPS-rutiner ved 
utskrivning.  

 Treng
er 
juster
ing 

 
 
 
 
 
Aksep
tabelt 

 
 
 
 
 
SMH 

 
 
 
 
 
Aksep
tabelt 

 Definering av utskrivningsklar pasient 

 
  
Revisjonen har vist at 
det i alle tilfeller ble 
sendt varsel om at 
pasienten er 
utskrivningsklar, men 
det er avdekket 
svakheter i deler av 
prosessen. 

Utskrivningsklar pasient 
vurderes i henhold til krav i 
forskrift for kommunal 
medfinansiering. 

 

2.1 Gjennomgangen viste at det 
var kjent og angitt hvem som skal 
definere pasienten som 
utskrivningsklar, men noe uklar 
praksis angående hvordan dette 
skal dokumenteres i journalen.  

Det er fastsatt i 
samarbeidsavtale 
om med kommunen 
om utskrivningsklare 
pasienter fastsetter 
krav til medisinske 
faglig vurdering med 

04/2015 Samhandlin
gssjef 
 
 
 
 
 
 

Trenge
r 
justeri
ng 

Overordnete rutiner 
utarbeides 
 
 
Tiltak dokumentasjon 
er fulgt opp i lokale 
handlingsplaner 
 

 Aksep
tabelt 
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 kriterier: Arkiv - sak 
12/00186: Avtale om 
henvisning, 
behandling og 
utskrivning for 
pasienter med 
behov for somatiske 
helsetjenester, og 
følges opp i linjen at 
kriterier for å være 
utskrivningsklar er 
dokumentert i 
journal. 

 
 
 
 
 
 
 

Overordnet 
samarbeidsutvalg 
(OSU) har initiert 
prosjektområde 
«pasientforløp fra 
hjem til hjem» - se 
vedtak 14/2014. 
 
Sluttføres ultimo 2015 
 
I sak 10/2015 har OSU 
vedtatt initiert prosjekt 
«god kvalitet i 
utskrivningsprosessen»
, hvor risikoer 
identifisert i 
«pasientforløp fra 
hjem til hjem», 
konsernrevisjonens 
anbefalinger, samt 
sentral og lokal  
risikovurdering av 
utskrivningsprosessen 
skal sikre forankring av 
rutiner for pasienter 
opplever at 
utskrivningen er trygg. 
Oppstart primo 2016 – 
avslutning medio 2016. 
 

 Utskrivning av pasient                                         
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 
  
Revisjonen har vist at 
sykepleierrapport, i 
godkjent utgave, ble 
sendt med alle 
pasientene i utvalget. 
Fysioterapiepikrise ble 
sendt med pasienten i 
godkjent versjon i de 
tilfellene det var aktuelt. 
Det ble i alle tilfeller 
mottatt bekreftelse fra 
kommunehelsetjenesten 
før pasienten ble skrevet 
ut av sykehuset, men 
det er avdekket 
svakheter (gjort funn) 
innenfor enkelte steg i 
utskrivningsprosessen 

 
 
 
 
 
 
 

Epikrise eller tilsvarende 
informasjon sendes 
helsepersonell som trenger 
opplysningene for å kunne 
gi pasienten forsvarlig 
oppfølging etter 
utskrivning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Retningslinje for 
legemiddelhåndtering, VV 7.1 
Legemiddelinformasjon fra lege 
ved utskrivning, som gir føringer 
for pasientinformasjon om 
legemidler ved utskrivelse, er ikke 
tilstrekkelig implementert 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
Innen PHR utføres 
verifikasjonskontroll 
i regi av 
pasientsikkerhetspro
grammet 
”Samstemming av 
legemidler”   

 
06/2015 
 
 
 
 
 
Høsten 
2015  

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
SMH 

Aksept
abelt 

 Tiltaket 
”gjennomgang” skjer 
gjennom avdelingsvise 
”forbedrings-
prosjekter” i samarbeid 
med 
pasientsikkerhetskam-
panjen: Vestre Vikens 
implementering av 
samstemming av 
legemidler – VIMPEL. 
Følges opp i 
handlingsplaner. 

 
 
Klinikkens 
kontaktperso
ner mot 
apotek 
 

Aksep
tabelt 

3.2 Legemiddelliste i hovedkurve 
til legemidler i epikrise ikke 
gjennomgående dokumentert. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

 
06/2015 
 
 
 

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 

Aksept
abelt 

Se punkt 3.1 
 
Det vises også til lokale 
tiltaksplaner. 

 Aksep
tabelt 

3.3 Epikrise godkjent i etterkant av 
utskrift til pasienten er ikke sendt 
sykehjem/kommunehelsetjenesten 
eller pasienten selv i godkjent 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 

06/2015 Avdelings-
sjefer 
 
 

Aksept
abelt 

Se punkt 3.1 
 
Det vises også til lokale 
tiltaksplaner. 

 
 

Aksep
tabelt 
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

 
 
 
 

utgave  
3.4 Medisinkurver er ikke i 
tilstrekkelig grad signert av lege på 
enkelte av dagene i 
behandlingsforløpet. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

06/2015 
 
 

Avdelings-
sjefer 
 

Aksept
abelt 

Se punkt 3.1 
Det er per klinikk under 
implementering 
eLæring i kurveføring, 
som supplement til 
obligatorisk 
undervisning i 
kurveføring. Må 
videreføres i 2016. 
 
Det vises også til lokale 
tiltaksplaner. 

 Treng
er 
juster
ing 

3.5 Føringer i 
operasjonsbeskrivelser på 
medikamentell behandling var ikke 
videreført, og ikke begrunnet. 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

06/2015 Avdelings-
sjefer 
 

Aksept
abelt 

Se punkt 3.4 
 
Følges opp i lokale 
handlingsplaner på 
somatiske klinikker 
 

 Aksep
tabelt 

Sykehuset sikrer at 
pasienten får med seg 
nødvendige 
medikamenter og utstyr 
frem til 
kommunehelsetjenesten 
klarer å skaffe 
legemidler. 
 

Pasientene får med seg 
medisiner ved utskrivelse, 
og det er dokumentert hva 
pasienten har med seg av: 

• Istandgjorte 
medisiner 

• Kontrollerte 
medisiner 

• Antall doser  

 

3.6 Det foreligger interne 
retningslinjer for 
legemiddelhåndtering, samt en 
overordnet prosedyre for 
permisjonsmedisiner (prosedyre 
6.3).  

I journalgjennomgangen viste det 
at: 

• Det var ikke 
dokumentert i 
journalene angående 
hvilke medikamenter 

Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
 
Utarbeide felles 
informasjonsplakat 
og sjekkliste som 
påpeker 
risikoområder og 
”sjekkpunkter”. 
 

06/2015 
 
 
 
 
 
 
05/2015 

Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
SMH 

Aksept
abelt 

Se punkt 3.1  Aksep
tabelt 
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

som ble sendt med 
pasientene i utvalget 

• Det må dokumenteres 
hvilket utstyr som 
følger pasienten og 
hvilke avtaler som er 
gjort med kommunen. 

 Hele utskrivningsprosessen 
 

 
 

 Data- og dokumentflyt gjennom det samlede pasientforløpet 
 Kommunens koordinerende 

enhet (KE) for habilitering 
og rehabilitering er varslet 
så snart det avdekkes 
behov for individuell plan 
(IP) som omfatter tjenester 
fra både 
spesialisthelsetjenesten og 

4.1 Gjennomgangen har vist at det 
ikke er utarbeidet en overordnet 
prosedyre for å vurdere behovet 
for individuell plan.  

Det foreligger en brukerveiledning 
for Individuell Plan (ID: 4397), som 
angir hvordan man skal opprette 
individuell plan på korrekt måte i 

Det utarbeides 
overordnete 
retningslinjer for å 
vurdere behovet for 
individuell plan. 
 
Innarbeides i 
sjekkliste at 
vurdering skal 
utføres. 

04/2015 
 
 
 
 
 
05/2015 
 
 
 

SMH/MR 
 
 
 
 
 
SMH 
 
 
 

Aksept
abelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trenge
r 
justeri
ng 
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

kommunen. 

 

DIPS. Det er imidlertid ikke 
beskrevet hvem som skal vurdere 
behovet for individuell plan, når 
dette skal gjøres og hvordan dette 
skal meldes til kommunen. 

Gjennomgangen har vist at man i 
varierende grad er kjent med hvem 
eller hvordan behovet for 
individuell plan skal avdekkes. 

 

 
Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 

 
06/2015 

 
Avdelings-
sjefer 
 
 
 
 
 
 

Aksept
abelt 

 
23. juni var statusmøte 
med 
oppfølgingsansvarlige 
kvalitetssjefer.  

 
Aksep
tabelt 

Koordinator utnevnes for 
pasienter med behov for 
langvarige og koordinerte 
tjenester. 

 

4.2 Gjennomgangen har vist at det 
ikke foreligger noen overordnede 
prosedyrer for utnevnelse av 
koordinator i Vestre Viken HF. Det 
er heller ikke etablert en praksis 
for å utnevne eller vurdere 
behovet for koordinator. 

 

Rutiner godkjent 
10/2014: 
http://ehandbok/Modu
les/Module_136/hand
book_view.aspx?doc
umentId=49999  
 
Gjennomgang av 
retningslinjer med 
leger som har ansvar 
for utskrivning. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utført 
 
 
 
06/2015 
 
 
 
 

 
 
 
Fagdirektør 
 
  
 
Avdelings-
sjefer 

 
 
 
Aksept
abelt 

  
 
 
 
 
 
 
 
Utføres i henhold til 
lokale tiltaksplaner 

  
 
 
 
 
 
 
 
Aksep
tabelt 

Pasienten har ved 
utskriving har fått den 
informasjon som er 
nødvendig for å få innsikt i 
sin helsetilstand og 
innholdet i den helsehjelp 
som er gitt. 

4.3 Det er ikke angitt i 
prosedyrer/retningslinjer, føringer 
for å sikre at den informasjonen 
pasienten får som er nødvendig for 
å få innsikt i sin helsetilstand og 
den helsehjelp som er gitt ved 

Utarbeide felles 
informasjonsplakat 
og sjekkliste som 
påpeker 
risikoområder og 
”sjekkpunkter”. 
 

05/2015 SMH Trenge
r 
justeri
ng 

Flere sjekklister finnes 
allerede: 
http://ehandbok/Mod
ules/Module_136/han
dbook_view.aspx?docu
mentId=23631 
 

 Aksep
tabelt 

http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=49999
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=23631
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=23631
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=23631
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=23631
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

utskrivning blir dokumentert i 
pasientjournalen. 

Journalgjennomgangen viste at i 4 
av 12 tilfeller var det beskrevet i 
operasjonsbeskrivelsen at 
pasienten har fått informasjon 
angående inngrepets art og de 
vanligste komplikasjoner. 

 

http://ehandbok/Mod
ules/Module_136/han
dbook_view.aspx?docu
mentId=3209 
 
http://ehandbok/Mod
ules/Module_136/han
dbook_view.aspx?docu
mentId=13756 
 
Området er komplekst 
og vil bli tatt med 
videre i prosjekt «god 
kvalitet i 
utskrivningsprosessen»
. Se også punkt 2.1. 
 

 4.4 Enheten bør gjennomgå 
rutinene for utskrift/utsendelse og 
at de løpende tar i bruk DIPS 
rapport 9382 (eventuelt 
tilsvarende rapport(-er)) for å 
fange opp eventuelle dokumenter 
som i fremtiden ikke blir skrevet ut 
og sendt. 

Se handlingsplan for 
pasient-
administrativt arbeid 
per 09/2014 med 
innskjerpelse av 
dette: ”1.4 Enheten 
bør gjennomgå 
rutinene for 
utskrift/utsendelse 
og at de løpende tar 
i bruk DIPS rapport 
9382 (eventuelt 
tilsvarende rapport(-
er)) for å fange opp 
eventuelle 
dokumenter som i 
fremtiden ikke blir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klinikk-
direktører 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksept
abelt 

  Aksep
tabelt 

http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3209
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3209
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3209
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=3209
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=13756
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=13756
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=13756
http://ehandbok/Modules/Module_136/handbook_view.aspx?documentId=13756
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Måned/År 
 

09/15 

Utskrivning av pasienter i Vestre Viken HF 
til kommunehelsetjenesten 

Ansvarlig Status Ikke aktuelt   
Fagdirektør Akseptabelt  
Rapportansvarlig Trenger justering  
 Umiddelbar handling 

nødvendig 
 

Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak Frist Ansvarlig Oppfølging og kontroll 
av iverksatte tiltak - 
hvordan 

Ansvarlig Status 

skrevet ut og sendt.” 
Internkontroll må 
utføres på den 
enkelte avdeling 
innen sommeren 
2015.   
 

 Utskrivningsprosessen generelt 
 Virksomheten har oversikt 

over risikoområder i 
forbindelse med 
utskrivningsprosessen 

4.5 Virksomheten har ikke utført 
risikovurdering av 
utskrivningsprosessen 

På bakgrunn av 
Veritasrevisjon ved 
Bærum sykehus 
våren 2015, 
utarbeides felles 
risikovurdering for 
somatiske sykehus i 
VV. 
 
Risikovurdering på 
utskrivning utføres 
innen klinikk for 
psykisk helse og rus. 
  

08/2015 SMH Aksept
abelt 

Overordnet 
risikovurdering 
utført – ingen 
kritiske områder, 
men enkelte 
områder der 
nærmere 
handlingsplan må 
utarbeides 

 
 
 
SMH 

Treng
er 
juster
ing 

 Det er etablert 
opplæringstiltak knyttet til 
utskrivningsprosessen. 

4.6 Forbedret kjennskap av ansvar 
i for leger i forbindelse med 
utskrivningsprosess 
 

Utarbeide felles 
sjekkliste – 
gjennomgås av 
avdelingssjefer. 
 

06/2015 SMH 
 
Avdelings-
sjefer 

Trenge
r 
justeri
ng 

Felles sjekkliste 
uhensiktsmessig og 
skaper større risiko – 
forankring av 
gjeldende rutiner 
nødvendig. Se punkt 
2.1 

 Aksep
tabelt 

 

2015-09-03 MO 
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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  39/2015 21.09.  2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Styremøte i HSØ 18. juni - protokoll 
2. Brukerutvalget 24. august - referat 
3. Sentralt kvalitetsutvalg 8. september - referat 
4. Styremøte HSØ 10. september – foreløpig protokoll 
5. Brukerutvalget 14. september – referat (ettersendes) 
6. Invitasjon til dialogkonferanse med kommunene 24. 

september 
7. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 14. september 

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, 14. september 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 14.09.  2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjon 
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Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 
 

 
1. Styreprotokoll i HSØ 18. juni  

  
Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalget referat 24. august  
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 8. september 
 
Viser til vedlegg 3.  
 

4. Styremøte i HSØ 10. september – foreløpig protokoll  
 
Viser til vedlegg 4. 
 

5. Invitasjon til dialogmøte med kommunene 24. september 
 
Viser til vedlegg 5. 

 
 

6. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 14. september 
 
Viser til vedlegg 5. 

 
 

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



 

 

Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 18. juni 2015 

Tidspunkt: Kl 0900-1600 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn   fra kl 10:00 
Bernadette Kumar    
Peer Jacob Svenkerud    
Truls Velgaard    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe 
Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, direktør 
teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Administrerende direktør orienterte om at det 
sendes ut revidert saksfremlegg til sak 043-2015 til styrets medlemmer. 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

036-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 30. APRIL 
2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 30. april 2015 godkjennes. 
 
 
 

037-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS-, OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 
2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

038-2015 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

039-2015 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for Prosjekt nytt østfoldsykehus 1. tertial 2015 tas til etterretning.  
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040-2015 TERTIALRAPPORT 1 2015 FOR IKT-PROGRAMMET DIGITAL 
FORNYING 
 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar status for gjennomføringen av Digital fornying til etterretning. 
2. Styret understreker betydningen av standardiserte IKT-løsninger i tråd med tidligere 

vedtak og gjeldende IKT-strategi. 
 
 
 

041-2015 SYKEHUSET TELEMARK HF – AVHENDING AV 
EIENDOMMENE VED KRAGERØ SYKEHUS, GNR. 12, BNR. 59 
OG 1014, GNR. 13, BNR. 2 I 0815 KRAGERØ KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Telemark HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene ved Kragerø sykehus, gnr. 12, bnr. 59 og 1014, 
gnr. 13, bnr. 2 i 0815 Kragerø kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at eiendommene tilbys Kragerø kommune til markedsverdi i 
samsvar med føringene i samhandlingsreformen. Dersom Kragerø kommune ikke 
har behov for eiendommene, forutsettes eiendommen lagt ut for salg i det åpne 
markedet. 

 
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF leier tilbake egnede arealer for å 

ivareta de funksjoner som skal videreføres i sykehusets regi i Kragerø. 
 

4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
 

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

6. Styret presiserer at Sykehuset Telemark HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
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042-2015 SYKEHUSET TELEMARK HF – AVHENDING AV 
EIENDOMMENE VED RJUKAN SYKEHUS, GNR. 126, BNR. 31, 
64, 77 OG 220 I 0826 TINN KOMMUNE 

 
I tilknytning til behandlingen av saken ble mottatte dokumenter fra Tinn kommune ved 
rådmann utdelt. 
 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Telemark HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommene ved Rjukan sykehus, gnr. 126, bnr. 31, bnr. 64, 
bnr. 77 og bnr. 220 i 0826 Tinn kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. Styret legger til grunn at eiendommene tilbys Tinn kommune til markedsverdi i 
samsvar med føringene i samhandlingsreformen. Dersom Tinn kommune ikke har 
behov for eiendommene, forutsettes eiendommene lagt ut for salg i det åpne 
markedet. 

 
3. Styret legger til grunn at Sykehuset Telemark HF leier tilbake, eller anskaffer andre 

tilfreds-stillende arealer for å ivareta de funksjoner som skal videreføres i sykehusets 
regi på Rjukan. 
 

4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
 

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

6. Styret presiserer at Sykehuset Telemark HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

043-2015 SIGNERINGSFULLMAKT VEDR AVTALE MED FINANSIELL 
LEASINGPARTNER 

 
Utsendt saksfremstilling ble trukket av administrerende direktør og nytt revidert 
saksfremlegg ble utdelt. 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å signere kontrakt for regional 

rammeavtale for leasing. 
2. Styret presiserer at avrop som overstiger 100 millioner kroner må fremlegges styret i 

Helse Sør-Øst RHF samt i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet 
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044-2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2016-2019 til etterretning.  

 
2. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2016 og ut perioden 2016-19 til 

etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes 
aktivitetsbudsjetter inn mot 2016 for å sikre at krav og føringer regionalt og som 
følger av statsbudsjettet blir ivaretatt. 
 

3. I økonomiplanperioden legges det opp til å gjennomføre tidligere vedtatte 
investeringsprosjekter, samt prosjekt for vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med 
Tønsbergprosjekt ved Sykehuset i Vestfold HF, prosjekt for nytt sykehus i Drammen 
for Vestre Viken HF og nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF.  

 
4. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakene for å sikre at 

foretaksgruppens planlagte resultater i perioden realiseres.   
 
5. Styret forutsetter at driftsrelaterte tiltak som anses nødvendig for å sikre realisering 

av de planlagte resultatene i helseforetakene i perioden konkretiseres, vedtas og 
settes i verk, og at dette skjer i nært samarbeid med de ansatte og deres 
organisasjoner. 

 
 
 

045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Basert på Oslo universitetssykehus HFs konseptrapport ”Ekstraordinær 
avvikssituasjon i OUS bygningsmasse – midler til å lukke myndighetspålagte 
tiltak” fra 20.10.14 søkes det Helse- og omsorgsdepartementet om lån på i alt 1 
265 millioner kroner for tiltakspakken som er forutsatt gjennomført i perioden 
2016-2019. Lånet tilsvarer 70 % av kostnadene for tiltakspakken. Den resterende 
del av tiltakspakken finansieres av egne midler fra Oslo universitetssykehus HF. 
Det legges videre til grunn at eventuelle økte likviditetsbehov i prosjektet 
finansieres av Oslo universitetssykehus HF. 

  
2. Styret forutsetter at enkelttiltakene i tiltakspakken blir tydelig identifisert og 

avgrenset, og at igangsetting godkjennes av Helse Sør-Øst RHF. Videre skal 
enkelttiltakene rapporters i et avtalt format med Helse Sør-Øst RHF. Hvert 
enkelttiltak vil inngå i investeringsporteføljen til Oslo universitetssykehus HF.  
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3. Styret forutsetter videre at Oslo universitetssykehus HF følger opp kravet om 
utarbeidelse av tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner for sitt ordinære vedlikehold i 
tråd med den regionale eiendomsstrategien. Disse må samordnes med den 
ekstraordinære tiltakspakken. 
 

4. Låneutbetalinger vil skje i henhold til utførte arbeider og ut fra avtalt 
dokumentasjon og rapportering.  
 

5. Styret tar til etterretning at den økonomiske bæreevnen er basert på fremtidig 
resultatforbedring i Oslo universitetssykehus HF. 

 
6. Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus HF benytter Sykehusbygg HF i 

planlegging og gjennomføring av prosjektet, og samarbeider tett med Helse Sør-
Øst RHF i gjennomføringen av investeringsprogrammet. 

 
 
 

046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS 
SYKEHUSOMRÅDER – PLAN FOR TILTAK OG 
GJENNOMFØRING  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar planen for arbeidet med å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet i Oslo og 

Akershus sykehusområder til orientering. 
 

2. Styret slutter seg til de foreslåtte mål og premisser for arbeidet. 
 
3. Følgende punkter i vedtak fattet i sak 108-2008 Omstillingsprogrammet. 

Innsatsområde 1 hovedstadsprosessen skal ikke oppfattes som krav og skal ikke 
tolkes som en premiss for helseforetakenes utviklingsplaner, herunder 
kapasitetsberegning og utvikling av byggeprosjekter: 

a. Normalt skal sykehusområdet dekke 80-90 % av befolkningens behov for 
tjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene 
fremover er tilgjengelig i alle sykehusområder (jf. vedtakets punkt 4 a)  

b. Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under en 
ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde (jf. vedtakets punkt 4 
d). 

c. Den framtidige organiseringen av Oslo universitetssykehus skal understøtte et 
organisatorisk skille mellom lokalbaserte spesialisthelsetjenester og lands-
/regions-/områdefunksjoner (jf. vedtakets punkt 13).  
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047-2015 BRUKERUTVALG FOR HELSE SØR-ØST RHF – OPPNEVNING 
AV MEDLEMMER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende oppnevnes til Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF for perioden 1. 

oktober 2015 til 30. september 2017: 
 
Navn  Organisasjon Fylke  
Øistein Myhre Winje MS-Forbundet Akershus  
Øystein Kydland Norsk forening for Tourette  Aust-Agder  
Rune Kløvtveit Norges Handikapforbund, Landsforeningen 

for amputerte 
Buskerud 

Bjørn Moen Foreningen for Muskelsyke Hedmark 
Kenneth Arctander 
Vatnbakk Johansen 

Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Oslo 

Knut Magne Ellingsen Hørselshemmedes landsforbund Oslo 
Ragnar Skjøld Landsforeningen for nyrepasienter Oslo 
Lilli-Ann Stensdal  Norges Handikapforbund, Landsforeningen 

for kvinner med bekkenløsningsplager  
Oslo 

Vegard Bø Bahus Foreningen for Hjertesyke Barn Vest-Agder  
Hanna Therese Berg Pensjonistforbundet Vestfold 
Marie T.B. Bjerke Norsk Revmatikerforening og Innvandrernes 

landsorganisasjon 
Vestfold 

Kari Melby Norsk Forening for Utviklingshemmede Vestfold 
Erna Hogrenning Kreftforeningen Østfold 
Astri Myhrvang Pensjonistforbundet  Østfold 
Jytte Undrum Landsforeningen for Pårørende innen 

Psykisk helse 
Østfold 

 
2. Brukerutvalget konstituerer seg selv i henhold til vedtatte retningslinjer. Valg av leder 

forelegges styret for stadfesting.  
 
 
 

048-2015 FORNYELSE AV AVTALER OM HR SYSTEMER -  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til at det inngås nye avtaler med Bluegarden om vedlikehold og drift 

av system for lønn og personal, og Gatsoft om vedlikehold av programvare for 
ressursstyring. 
 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå kontraktene  
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049-2015 FREMSKRIVNINGSPROSJEKTET, ET DATAGRUNNLAG TIL 
BRUK I NASJONAL HELSE- OG SYKEHUSPLAN 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

050-2015 ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA 
HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG 
NORSK PASIENTSKADEERSTATNING  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om oppfølging av årsmeldingene fra Helsetilsynet, pasient- og 
brukerombudene og Norsk pasientskadeerstatning til orientering. 
 
 
 

051-2015 EIENDOMSAVHENDINGER I HELSE SØR-ØST – STATUS OG 
OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 

052-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 
Styrets enstemmige 
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør  
3. Brev fra Konstali Helsenor AS v/Svein Konstali. Styret fikk i lukket møte, jf 

helseforetakslovens § 26 a nr 4, en kort muntlig redegjørelse om saken av 
administrerende direktør. Styret tok dette til orientering. 

4. Brev fra Telemark legeforening ved Tor Severinsen 
5. Brev fra Lymfekreftforeningen 
6. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 20. mai 2015 
7. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 4. mai 2015 
8. Brev fra observatører fra Akers venner – innspill til styresak 046-2015 (delt ut i møtet) 
9. Brev fra Tinn kommune – innspill til styresak 042-2015 (delt ut i møtet) 

 
 
Temasak  
 
Kommunikasjon  
v/kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 16:00 
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Oslo, 18. juni 2015 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Sigrun E. Vågeng 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Anne Cathrine Frøstrup  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 
 

  

Bernadette Kumar  Peer Jacob Svenkerud 
 
 
 
 

  

Truls Velgaard  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 
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Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget: Kjell Jensen, Rune 

Hansen Gunnerød, Toril Krogsund, 
Lillemor Sandberg, Anne Helene Lindseth, 
Torunn Viervoll, Eric Johanssen 

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)  

Fra administrasjonen: AD Nils F. Wisløff, 
(sak 34/15), konstituert fagdirektør 
Anders Bjørneboe (sak 34/15), 
avdelingssjef Olaf Bergflødt (sak 35/15), 
avdelingssjef Christine Furuholmen (sak 
40/15), spesialrådgiver Martin F. Olsen), 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent)  

Møtedato: 24.08.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Arne Moe, Franck Tore Larsen og Bjørn 
Tolpinrud 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste: OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 08. juni 2015: OK 

 Videreføring av påbegynte saker 
- 

 Nye saker 
 

34/15 Direktøren har ordet 
• Anders Bjørneboe presenterte seg som konstituert fagdirektør i Halfdan Aass 

sitt fravær. 
• Nils Wisløff viste presentasjonen ”Utfordingsbildet for Vestre Viken” – se 

vedlegg. 
BU takker for redegjørelsen.  BU uttrykker bekymring for at kostnadsrammen vil 
kunne medføre at det bygges for lite. BU ønsker å bli holdt oppdatert på hva som skjer 
med psykisk helse og rus. Vedrørende arealreduksjon som resultat av redusert 
kostnadsramme: Det vil bli gjennomført en faglig prosess rundt dette som vil vise 
hvilke funksjoner som berøres, herunder i hvilket omfang tilbudet til pasientgrupper 
eventuelt berøres. BU vil være involvert i denne prosessen. 
 

35/15 LAR behandling v/Olaf Bergfløtt 
Presentasjon – se vedlegg. 
BU takker for god informasjon om tilbudet. 
 

 36/15 Kontakt med RBU H.S.Ø 



 
 
 
 Vår representant i RBU (Maria T. Bjerke)deltar på våre møter 14.9 og 16.11. 

 
37/15 Pasientombudet har ordet v/Anne-Lene E. Arnesen 

• Hektisk - har hatt ca 800 henvendelser så langt i år (mot 1000 i hele fjor). 
Veksten knytter seg til kommunehelsetjenesten. 

• Manglende psykologtilbud pga lange ventetider - skal ha møte med 
klinikkdirektør PHR om tilbudet. Enten må DPS øke tilbudet, eller man må få 
flere avtalespesialister på plass. Brukerutvalget orienteres på neste møte. 

• Pasientreiser skal sørge for ledsager der dette er nødvendig. Dagens løsning 
fungerer ikke bra nok i alle tilfeller. Vestre Vikens pasientreisekontor utreder 
dette nå, men jobber mot avtaler med kommunene om å skaffe til veie 
ledsager men finansiert av helseforetaket.  
 

38/15 
 

BU sin deltagelse på styremøte VV september/oktober 
Hva ønsker BU at det settes fokus på? 

• Kommunikasjon 
• Etikk 
• Bør BU være tydeligere? 

Medlemmene må forberede seg til møtet med styret. Dette utsettes til oktober 
(26.10) da flere av BU’s medlemmer er fraværende i september. 
 

39/15 Tilbakemeldinger klinikker/utvalg 
Oversikt sendt ut med møteinnkalling – se vedlegg 

• Lillemor Sandberg: Deltatt på møte i PHT og KKU i juni, samt to arbeidsmøter i 
Kolsteamet på Kongsberg. Det er også møte her 25.8 før dette avsluttes i 
september. 
    

40/15 Samhandlingskonferansen 1.- 2. desember 2015 v/Christine Furuholmen 
Det forløpige programmet til konferansen ble gjennomgått.  
Det var noe diskusjon rundt dette. Christine ønsker videre tilbakemeling om det er 
noe BU ønsker å ha med på konferansen. 
  

 Eventuelt 
• Det ble gjennomført et ekstra styremøte i uke 34. Utgangspunktet var de 

tillitsvalgets protokolltilførsel om budsjettkuttet fra 10 til 8 milliarder kroner 
for nytt sykehus. Torill sluttet seg til protokolltilførselen i møtet. BU stiller seg 
bak denne tilførselen. 

• Forespørsel om arbeidsgruppe opprette ny nettsider i VVHF 
o  Vedtak: Rune H. Gunnerød deltar 

• Kjell Jensen tok opp hvordan alvorlig sykdom mv. overbringes pasientene. Det 
må fokuseres på holdninger.  BU kan utfordre VVHF gjennom 
kvalitetsutvalgene at det er behov for et løft vedr. omsorgsfull 
kommunikasjon. Er det utarbeidet noe her i HSØ som bør benyttes? 

• Brukerkontoret på Drammen sykehus: Det er utarbeidet brosjyre, bekledning 
og roll-up. Det jobbes med å få informasjon ut på sykehuset. 

• AU tar en gjennomgang av retningslinjer for hva som dekkes mv. av 
seminarer, konferanser mv. HSØ’s retningslinjer er utgangspunktet - se 
vedlegg. 



 
 
 

• Ledersamling nivå 1-4 for Drammen sykehus 26.8. Toril og Franck kan ikke 
møte. Vedtak: Torunn møter isteden. 

 

• •• • VESTRE VIKEN • 



 
 
 

 
 

xeInnkalling/agenda 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg 
Møtedato: 8. september 2015 
Tidspunkt: 08.00-10.00 
Sted: Glitre 1 og 2 Wergelandsgate 10, Drammen  
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 
Deltakere: Nils Fredrik Wisløff; Marit Lund Hamkoll; Anders Bjørneboe; Britt Elin 

Eidsvoll; Jardar Hals; Narve H. Furnes; Eva Håheim Pedersen; Inger Lise 
Hallgren; Per Skaugen Bleikelia; Kirsten Hørthe; Torkil Clementsen; Anita 
Haugland Gomnæs; Toril Krogsund; Anne Helene Lindseth; Anne-Lene 
Egeland Arnesen; Hilde Skredtveit Moen; Elisabeth Kaasa;  
Sekretær: Aud Holsether; 
Observatører: Hanne Juritzen; Tor-Arne Engebretsen; Tuva Elgaaen; Ylva 
Sandness; Anne Berit Benum; Atle Olstad 

Saksliste: 
Saksnr. Beskrivelse 
21/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
22/2015 Læring på tvers  

Presentasjon av ”VIMPEL” implementerings prosjekt for samstemming 
av legemiddellister v/farmasøyt Nina Bjerknes. 
Prosjektet er utført Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg 
sykehus. Ringerike sykehus starter nå i høst.    
Legemiddelsamstemming (samstemming av legemiddellister ved innkomst 
og utskrivning) er ett av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet. 
Det er et komplekst område hvor det skjer mye feil. Prinsippet i prosjektet er 
å treffe grupper av leger og sykepleiere i morgenmøter, eller andre arenaer 
hvor de allerede treffes. Det er lagt opp til korte undervisningsbolker ca 10 
min som gjentas tre ganger.  Det har vært gjennomført målinger etter hvert 
bolk. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger og har skapt engasjement og 
diskusjon blant legene. Undervisningsopplegget kan overføres til andre 
områder. 

23/2015 Kvalitetsindikatorer Rapportering 2. tertial 2015 
v/ konstituert fagdirektør Anders Bjørneboe  
Antall fristbrudd har holdt seg lavt i andre tertial, vesentlig lavere enn 
fjoråret. Andel fristbrudd for VV samlet i juli og august var 1,5 %, noe høyere 
enn de to foregående månedene. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter var 67 dager i august, noe høyere enn tidligere i sommer hvor 
andelen hastepasienter som fikk behandling var større. Det betyr at 
gjennomsnittlig ventetid for avviklede vil være lavere den første delen av 
sommeren, for å øke mot slutten av sommeren. Prognose om 65 dagers 
gjennomsnittlig ventetid ved årets slutt for avviklede pasienter er uforandret. 
Antall ventende med ventetid over 1 år har vært litt økende i løpet av 
sommeren. Ved utgangen av august var det totalt 106 pasienter som hadde 
ventet mer enn et år.  
  

24/2015 Status uønskede hendelser 2. tertial 2015 
v/ rådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Nedgang i antall registreringer i sommer, noe som trolig har sammenheng 
med ferieavviklinger og lavere belegg. Sammenlignet med årene før, er det 



 
 
 

 
 

totalt sett en liten økning i antall registrerte hendelser, noe som bør tyde på 
en god meldekultur i foretaket.   
Generelt sett gjøres det god saksbehandling av melde- og varslingspliktige 
hendelser i klinikkenes pasientsikkerhetsutvalg. 
Klinikkene må fortsatt ha et fokus på meldekultur, saksbehandling og hva 
som skal registreres i Synergi. 
   
Gjennom “Ris og Ros” på VV intranettside sees en nedgang i antall 
tilbakemeldinger i 2015. Pasienter og pårørende klager mest på behandling 
og holdninger, mens samarbeidende helsepersonell sender flest klager på 
manglende eller forsinket epikrise. Disse sakene behandles i linjen med 
forbedringstiltak. Tilbakemelding til innsendere sendes dersom dette er 
ønskelig. 
 
Antall legemiddelhendelser er fortsatt høyt, men svært få med alvorlig utfall. 
Hjerte/lungeseksjonen ved Bærum Sykehus startet i vår en gjennomgang av 
alle legemiddelhendelser med tanke på årsaker og forbedringstiltak. Årsaker 
som kommunikasjon, arbeidsbelastning og tidsnød syntes å gå igjen i flere av 
sakene. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av året. 
Vedtak: 
SKU tar saken til orientering 
 

25/2015 Rapportering smittevern -antibiotikabruk og prevalenstall 
v/ smittevernoverlege Mette Walberg 
 Smittevernavdelingen rapporterer tre ganger årlig i SKU. Rapporteringen i 
annet tertial omfatter:  
• Antibiotikabruk  
• Prevalenstall for sykehusinfeksjoner  
Smittevernavdelingen arbeider for å støtte alle ledernivåer i organisasjonen 
med solide data fra risikostyrte (les: relevante) innsatsområder. Ledd i denne 
støtten er å rapportere data til SKU.  
Samlet innsats innen smittevern bidrar til redusert forekomst av 
sykehusinfeksjoner (målt ved prevalenstall). 
 Vedtak: 
1. SKU tar alle tall til orientering  
2. Linjen arbeider systematisk for å forbedre tallene  
 

26/2015 Overordnede tilsyn og sertifisering 2. tertial 2015 
v/ kvalitetssjef Hilde Skredtveit Moen 
Det er god kontroll på oppfølgingen av tidligere gjennomførte tilsyn. DSB 
gjennomfører tilsyn på Drammen sykehus 12.-16. oktober.  
Det varslede nasjonale tilsynet fra Fylkesmannen i Buskerud på område 
medikamenthåndtering og utskrivning utgår (mest sannsynlig) pga 
manglende kapasitet hos Fylkesmannen. 
Periodisk revisjon – Miljøsertifisering ble gjennomført august/september og 
det ble gitt 3 nivå 2 avvik og en del observasjoner. 
Det gjennomføres revisjonskurs 9.-10. september. 
Overordnede interne revisjoner blir rapportert i SKU i oktober . 
Vedtak: 
SKU tar saken til etterretning. 
 



 
 
 

 
 

27/2015 Orientering om ny revisjonsmodul Synergi 
v/ rådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Revisjonsmodul i Synergi tilpasset våre behov og piloteres ut november i år. 
Implementering planlegges januar 2016. 
Tilpasningen er gjort i samarbeid med blant annet fagsjefer kvalitet. 
Modulen skal gi oss bedre oversikt over både revisjonsplaner og revisjoner, i 
tillegg til oppfølging av tilsynsrapporter. 
Modulen krever ingen omfattende opplæring, kun 
orientering/demonstrasjon for revisjonsledere. Dette planlegges utført 
klinikk vis i begynnelsen av 2016. 
Vedtak: 
SKU tar saken til orientering 

28/2015 Orientering om planer for risikostyring og risikovurdering VV 
v/spesialrådgiver Hanne Juritzen 
Risikostyring er et eierkrav og får økt fokus i reviderte ISO 9001:2015. 
Risikovurderinger og risikoledelse praktiseres mye i VV, men Det er behov 
for å systematisere arbeidet og harmonisere verktøy og revidere prosedyre. I 
den forbindelse opprettes det en arbeidsgruppe sammensatt av 
representanter fra klinikkene som skal jobbe videre med dette. Det er behov 
for å samordne og forenkle verktøyet for risikovurdering i VV og revidere 
prosedyre og ha samme forståelse for hensikt og bakgrunn. 
Som et ledd i dette arbeidet arrangeres kurs i praktisk risikovurdering 19. – 
20. oktober. Det blir 1 – 3 plasser til hver klinikk og stabsavdelinger. Egen 
invitasjon kommer. Kurset passer for de som skal ha et ansvar for dette i 
klinikkene, som skal fasilitere og gjennomføre risikovurderinger.  
Vedtak: 
SKU tar saken til etterretning 

29/2015 Referater og oversikter 
Protokoll Sentralt kvalitetsutvalg 09.06.15 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.06. -30.06.15 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.07- 31.07.15 
Referat Brukerutvalget 08.06.15 
Referat Brukerutvalget 24.08.15 
Referat  sentralt beredskapsutvalg 09.06.15 
Referat legemiddelkomitéen 07.05.15 
Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) 
KKU Klinikk Drammen sykehus 11.06.15 
KKU Klinikk Ringerike sykehus 19.06.15 
KKU Klinikk Kongsberg sykehus 18.06.15 
KKU  Klinikk Bærum sykehus 27.08.15 
KKU Klinikk for medisinsk diagnostikk 11.06.15 
KKU Klinikk Psykisk helse og rus 27.08.15 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 10. september 2015 

Tidspunkt: Kl 0915-1445 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar   Forfall 
Peer Jacob Svenkerud    
Truls Velgaard    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, konserndirektør Atle Brynestad, 
direktør teknologi og eHelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Oppdatert versjon av administrerende direktørs orienteringer ble sendt til styrets 
medlemmer. 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

053-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
18. JUNI 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 18. juni 2015 godkjennes. 
 
 
 

054-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT  
PER JULI 2015 

 
Tall per august vedrørende aktivitet, bemanning og økonomisk resultat ble presentert i 
møtet. 
 
Styrets enstemmige 
 

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

055-2015 SUNNAAS SYKEHUS HF – AVHENDING AV EIENDOMMEN I 
LØKTABAKKEN 11, GNR. 86, BNR. 352 I 0215 FROGN 
KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sunnaas sykehus HF sin anmodning om 
samtykke til salg av eiendommen Helsehus Drøbak, Løktabakken 11 i Drøbak, 
gnr. 86, bnr. 352 i 0215 Frogn kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for 
behandling. 
 

2. I tråd med føringene i samhandlingsreformen er Frogn kommune tilbudt 
eiendommen til takst basert på markedsverdi. Frogn kommune har takket nei til 
tilbudet. 

 
3. Styret legger til grunn at eiendommen legges ut for salg i det åpne markedet. 
 
4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 

driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger 
som er nødvendig for klinisk drift. 
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5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til 

gjeldende fullmaktstruktur. 
 
6. Styret presiserer at Sunnaas sykehus HF har ansvaret for at avhendingen 

gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 
 
 

 

056-2015 IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING I HELSE SØR-ØST 
LANGSIKTIG SAMARBEIDSAVTALE INNEN IKT-
INFRASTRUKTUR 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelsen om IKT-infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst til 
orientering. 
 
 
Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland: 
Det forutsettes at de forhold som er tatt opp i drøftingen på denne saken følges opp på en god 
måte 
 
 

057-2015 STATUS PÅ ARBEIDET MED YTRE MILJØ I HELSE SØR-ØST  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar redegjørelse om arbeidet med ytre miljø i Helse Sør-Øst til orientering.  
 
 
 

058-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om: 

 Høringsuttalelse til Helsedirektoratets rapport om Styrket 
gjennomføringsevne for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. 

3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 17. juni 2015 
4. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 16. og 17. juni 2015 
5. Uttalelse fra Fagforbundet Telemark om ny stråleenhet til Sykehuset Telemark HF 
6. Uttalelse fra flere brukerorganisasjoner i Telemark om stråletilbud ved Sykehuset 

Telemark HF 
7. Uttalelse fra Telemark fylkeskommunale eldreråd om strålesenter ved Sykehuset 

Telemark HF 
8. Uttalelse fra et samlet tverrpolitisk miljø i Arendal om sykehuset i Arendal 
9. Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet 

og tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHFs oppdrag og bestilling til 
helseforetakene 

10. Brev fra HOD datert 30. juni 2015 vedrørende tolkning av helseforetakslovens 
bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter 

11. Drøftingsprotokoll datert 09.09.2015 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og 
de konserntillitsvalgte vedr styresakene 054 0g 056-2015. 

 

 
 
Temasak  
 
Fellesmøte med Brukerutvalget 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 14:45 
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Hamar, 10. september 2015 
 
 
 
   

Per Anders Oksum  Sigrun E. Vågeng 
styreleder  nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Anne Cathrine Frøstrup  Terje Bjørn Keyn 
 
 
 
 

  

Bernadette Kumar  Peer Jacob Svenkerud 
 
 
 
 

  

Truls Velgaard  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen 
Gunnerød, Toril Krogsund, Bjørn 
Tolpinrud, Anne Helene Lindseth, Torunn 
Viervoll, Franck Tore Larsen, Eric 
Johanssen 

Fra det regionale brukerutvalget: 

Maria T.B. Bjerke 

Fra administrasjonen: 

AD Nils F. Wisløff, (sak 41/15), helsefaglig 
sjef Elisabeth Kaasa og konsulent Solveig 
Midtvedt (sak 47/15), spesialrådgiver 
Martin F. Olsen), spesialrådgiver Per-Erik 
Holo (referent)  

Møtedato: 14.09.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Anne-Lene Egeland Arnesen, Lillemor 
Sandberg 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 24. august 2015 =OK 

 VIDEREFØRING AV GAMLE SAKER 
 

 - 
 NYE SAKER 

 
41/15 Direktøren har ordet 

v/Nils F. Wisløff 
• Månedsrapport med måltall blir lagt fram for styret om en uke 
• Den økonomiske situasjonen er generelt bra 
• Høy aktivitet og produktivitet 
• Uønskede hendelser – ingen økning i alvorlige saker som skal meldes til 

Helsetilsynet 
• Langtidsventende (spesielt nevrologi) – generelt, både reduksjon i 

ventetidslengden for de har fått behandling og for de som venter på å bli 
behandlet. En svært positiv utvikling ventende over et år 

Investering: 
• BU tiltrådte de ansattes protokolltilførsel vedr. rammen for bygging av nytt 

sykehus 
o Bekymring for dimensjonering 



 
 
 

• Møte m/HSØ neste uke 
• Utbygging/arealbehov må sees i sammenheng med bruk og fornying av de 

andre tre sykehus i VVHF 
• Grunnlag for hva departementet legger i statsbudsjettet må være klart i 

desember 
• BRK-prosjektet – vedlikeholdsprogram for BS/RS/KS. Prøver å få dette 

som statsfinansiert lån. Går ikke dette må dette tas av løpende 
overskudd til 2020. 

 
42/15 Veileder om rett til info ved skade eller alvorlige komplikasjoner. 

v/Martin F. Olsen 
Informasjon om ny veileder. 
Sentralt pasientsikkerhetsutvalg ser på dette i forhold til VVHF’s rutine (godkjent 
6.7.15) i slik at man er sikret at de gode råd fra veilederen er tatt med. 
 
Vedtak: I etterkant av gjennomgangen sender Sentralt pasientsikkerhetsutvalg BU 
VVHF’s rutine for å se om det er behov for ytterligere endringer. Dette gjøres før 
neste BU-møte. 

 43/15 
 

Informasjon fra RBU H.S.Ø 
Informasjon om det regionale utvalgs arbeid v/Maria T.B. Bjerke 
Utvalget jobber pt. med: 

• Deltakelse i styremøter 
• Aktiviteter i forskjellige fagutvalg 
• Kommunikasjon helsepersonell pasienter 
• Helsepersonell – innvandrere 
• Fagutvalg hjerneslag 
• Informasjon IKT 
• Inntrykk at ledelse og styret hører på brukerutvalget 
• Innflytting/åpning nytt sykehus i Østfold 

Det er opp til BU i VVHF om det er saker som løftes inn til det regionale utvalget. 
Vedtak: Maria får tilsendt sakspapirer og møtereferater mv. fremover 

44/15 Pasientombudet har ordet v/Anne-Lene E. Arnesen 
Utgår 

45/15 
 

BU sin deltagelse på styremøte VV september/oktober 
Deltakelsen blir 26.10 - hele BU deltar 
Forslag til temaer: 

• Etikk 
• Kommunikasjon – kan det da vinkles på en annen måte for eksempel mot 

etikk? 
• Utarbeide en egen presentasjon for BU 
• Styret ba i fjor BU være tydelige – hvordan skal vi være det? 

 
Vedtak: Alle forslag og idéer oversendes AU innen den 6.10. AU videresender dette 
samlet til Kjell som sammenstiller slik at det gjennomgås og ferdigstilles på BU’s 
møte 19.10 

46/15 Tilbakemeldinger klinikker/utvalg 
Toril ga en tilbakemelding etter omvisning på nytt sykehus i Østfold 
 



 
 
 

Tilbakemelding fra klinikker og utvalg - se vedlegg 
• Muntlig orientering v/Kjell – er lagt inn i vedlegget 
• Arne avmeldte KMD-KKU - se vedlegg 
• Bjørn/Lillemor har ikke fått sendt inn p.g.a. sykdom. Dette ettersendes    
• Anne Helene har deltatt i møte med KEK og et budsjettmøte på Bærum 

sykehus 
47/15 Tolketjenesten - Status likeverdig helsetjeneste 

v/Elisabeth Kaasa og Solveig Midtvedt 
• Gjennomgang av tolketjenesten og arbeidet med arbeidet med likeverdige 

helsetjenester i VVHF – se vedlegg 
o Det vil innledes en ny anbudsrunde hvor VVHF er tydeligere på hva 

som kreves av kompetanse for tolkene. Pt. ingen mulighet til å sjekke 
kvaliteten på tjenesten 

o Avvik må meldes i Synergi 
o OUS utfører dette selv, VVHF følger også med på dette arbeidet. 

• Presentasjon av status for likeverdige helsetjenester – se vedlegg 
o Tolketjenester er en del av dette arbeidet 

48/15 Brukernes deltakelse i forskning i VVHF 
v/Anne Helene 
Leder av Forskningsutvalget Bjørn Rishovd Rund deltar i neste møte i BU. 
Han vil informere om hvordan brukermedvirkning i forskning gjennomføres i VVHF. 
 
Helse Nord har utviklet retningslinjer ofr brukermedvirkning. 
HSØ har ikke vedtatt disse. De kommer trolig i justert versjon som muligens blir felles 
for regionene. 
HF’et er pålagt å ha brukerrepresentasjon i forskningsprosjekter (I planlegging  – 
gjennomføring – evaluering). Avvik fra dette skal begrunnes. Forskningsprosjekter 
uten brukermedvirkning vil ha problemer med å få finansiering. En utfordring er 
kostnadene ved dette. 
Pr. i dag er det i PHR’s prosjekter det er mest brukerdeltakelse. 

 Eventuelt: 
• Toril: Samhandlingskonferansen – Toril skal ha et innlegg. BU sender innspill 

til henne. Hvem flere deltar? Mottatt søknad fra Torun. Dessuten kan Rune 
tenke seg delta (Toril sjekker om Lillemor er interessert). Franck må sjekke om 
det passer. 

• Torunn har søkt om deltakelse etikkurs som er nødvendig for å delta i KEK  
• Brukerutvalget mandat sier at brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. 

Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de  
foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre 
perioder. 
I henhold til nåværende sammensetning står fem medlemmer på valg. Ingen 
av de som står på valg vil ved et eventuelt gjenvalg ha sittet 
sammenhengende tre perioder, slik at alle vil være valgbare for en fornyet 
periode. 
Brev til de berørte organisasjoner sendes ut i månedsskiftet 

•  Bjørn: Oppfordrer til møtekultur. Vedtak bør være uttalt på møtet. Stor 
forbedring på dette etter ferien 

• Kjell: Reagere på lang saksbehandlingstid i HF’et  
• VVHF kjøper behandlingsplasser innen PHR eksternt. Ønskelig at BU oppsøker 



 
 
 

disse for å vurdere behandling og oppfølging (gjelder også 
rehabiliteringssentra) 

Vedtak: Torill sjekker muligheten for dette med Kirsten Hørthe 
• Eric: Ønsker resultatet fra tilsyn i LAR. Martin sender forespørsel til Olaf 

Bergfløtt 
• Franck: Invitasjon til Modulbaset opplæring er sendt ut. HSØ dekker 

kostnadene. Modul 3 kan gjennomføres uten Modul 2 (men man må ha 
Modul 1)  

• Rune: KMD har sendt referat med linker i eHåndbok. Får da ikke tilgang 
gjennom disse, da innholdet ligger på HF’s intranett. Martin bistår med tilgang 
ved behov 
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Til:   Politisk og administrativ ledelse i kommuner tilsluttet kommunehelsesamarbeidet og 
styret i Vestre Viken  
Fra: Sekretariatet i Overordnet samarbeidsutvalg 
 

Invitasjon til dialogkonferanse  
 
Tidspunkt: Torsdag 24. september 2015 kl. 13.00-15.00 
Sted:          Vinkelgården kurs og konferansesenter, Gamle Lommedalsvei 33, 1339  
                   Vøyenenga 
 
https://www.baerum.kommune.no/vinkelgarden 
 
Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken helseområde ble etablert i 2009 og omfatter de 
26 kommunene: Asker, Bærum, Drammen, Gol, Flesberg, Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Hurum, 
Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nedre Eiker, Nes, Nore– og Uvdal, Ringerike, 
Rollag, Røyken, Sande, Sigdal, Svelvik, Øvre Eiker, Ål.I henhold til inngått samarbeidsavtale 
mellom partene skal det arrangeres en årlig dialogkonferanse mellom politisk og 
administrativ ledelse i opptakskommunene og styret i Vestre Viken HF.  
I forkant av dialogmøtet avholder Vestregionen styringsgruppemøte for samarbeidets 
ordførere og rådmenn. 
 
Program 
 
Lunch serveres i forkant av møtet 

1. Velkommen ved: 
Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune. 
 

2. Status og videre planer for kommunale akutte døgnplasser 
Innledning ved representant for kommunene. 

 
3. Orientering om nytt Vestre Viken sykehus, sykehusstruktur og 

investeringer 
Nils Fr. Wisløff, adm. direktør Vestre Viken. 
 

 
Møteleder : 
 
Det legges opp til diskusjoner rundt de to temaene. 
 
Påmelding sendes til info@vestregionen.no innen 20.09.2015 
For ytterligere informasjon, kontakt sekretariatet ved Kari Engen Sørensen, koordinator for 
kommunehelsesamarbeidet, 41600524, kari@vestregionen.no  eller samhandlingssjef Vestre 
Viken HF, Christine Furuholmen, 48082704, christine.furuholmen@vestreviken.no  

https://www.baerum.kommune.no/vinkelgarden
mailto:info@vestregionen.no
mailto:kari@vestregionen.no
mailto:christine.furuholmen@vestreviken.no


 

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

Styrets arbeid – høst 2015 pr 14.09. 2015 
Måned September Oktober November Desember  
Dato  
og tid 

21 
kl.10.00 -17.00 

26 
kl.12.00 -17.00 

23 
kl.12.00 -17.00 

21 
kl.12.00 -17.00 

Sted Kongsberg  Sykehuset Østfold Kalnes Ringerike  Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
 
Beslutningssaker 
• 2. tertial 2015 

o PasOpp 2014 
• Utleie av areal til bygging av 

helsehus ved Ringerike 
sykehus 

 
Orienteringssaker 

• Status handlingsplan 
konsernrapport nr 5 2014         

• Referater med mer 
 
 
 

Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2016-2019 –investeringer – 

konsekvensanalyser 
3. Strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet – årlig melding 
om samlet måloppnåelse 

4. Fullmakter 
 

 
Orienteringssaker 
5. Referater mm 

Tema 
Budsjett 2016 
Brukerutvalg 
Samhandling 
 
Beslutningssaker  
Virksomhetsrapportering 
 
Orienteringssaker 
Referater mm 

Tema 
IKT 
 
Beslutningssaker 
Virksomhetsrapportering 
Budsjett og mål 2016 
Konseptrapport NVVS 
Blakstad 
Oppnevning av nye representanter til  
Brukerutvalget 2016 
 
Orienteringssaker 
Medarbeiderundersøkelsen 2015 
Referater mm 

Merk Orientering om 
investeringer/ØLP 2016-2019 
Status i konseptfasen NVVS 
Blakstad akuttbygg/Asker DPS 
BRK-prosjektene 
 
24. september dialogmøte med 
kommunene kl.13-15/Bærum 
 
 
 

Status i konseptfasen NVVS 
Status BRK 
Status Blakstad 
Studietur Østfoldsykehus 26. 
oktober 
Status statsbudsjett 
 
 

Status i konseptfasen NVVS 
Status BRK 
Status Blakstad 
Skisseprosjekt NVVS avsluttet 
oktober 
Styreseminar budsjett 2016 

Status i konseptfasen NVVS 
Status BRK 
Styreevaluering 2015 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 



 

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

Styrets arbeid –– vår 2016 
Måned Februar Mars April Juni 
Dato  
og tid 

15 
kl.12.00 -17.00 

14 
kl.12.00 -17.00 

25 
kl.12.00 -17.00 

20 
kl.12.00 -17.00 

Sted Bærum/PHR Wergelandsgt 10 
Drammen 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
HMS  
Internkontroll 
Møte med HTV 
 
Beslutningssaker 
1. Oppdrag og bestilling 2016 
2. Årlig melding 2015 
3. Virksomhetsrapportering 

  
Orienteringssaker 

4. Oversikt over eksterne 
tilsyn 2015 

5. Referater med mer 
• HSØ 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 

 

Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og årsregnskap 

2015 
Status vedtak i styret 2015 – 
inngår i årsberetning 

2. Virksomhetsrapportering 
 

Orienteringssaker 
3. Referater med mer 

• HSØ 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 

 

Tema 
 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2017-2020 
 
Orienteringssaker 

 
Referater med mer 
• HSØ 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 
• Årsmelding pasientombudet 

Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering  1. 

tertial 2015 inkl. oversikt HMS  
2. Eksterne tilsyn 
3. Ledelsens gjennomgang 
4. Møteplan styret 2017 

 
 
Orienteringssaker 
Budsjettprosess 2017 
Referater med mer 

Merk Status i konseptfasen NVVS 
 
Samling av styrene i HSØ 
februar/mars – dato er ikke 
avklart ennå 

ØLP status 
Status i konseptfasen NVVS 
Reguleringsplan NVVS–områdeplan  
Revisor til stede /årsberetning 

Status i konseptfasen NVVS 
Lønnsoppgjør 
 

Status i konseptfasen NVVS 
 

Kommunehelsesamarbeidet foreslår 29. september som møtedato for 2016. Sted Drammen rådhus, 13.00 – 15.00 
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