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Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   26. oktober 
Møtetid:   kl. 08.00-16.00 
Møtested:  Quality Hotell Sarpsborg og Sykehuset Østfold, Kalnes  
   

  
 
PROGRAM  Del 1 Styremøte 
Kl.08.00 – 11.00 Behandling av styresaker 
  
 Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus, BRK-

prosjektet 
 

Kl.11.00  Lunsj 
 
 
   Del 2 Omvisning Sykehuset Østfold 
Kl.12.00-16.00 Omvisning v/ prosjektdirektør Dag Bøhler og adm. dir. Just 

Ebbesen 
   
  
 
    
 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
 
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

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

 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
  
Styresekretær: Elin Onsøyen  

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 23. oktober 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 07. 2015 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 26. oktober 

40/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 21. september 
Vedlegg 

1. Foreløpig møteprotokoll 21. september 2015 
 

 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
41/2015 Virksomhetsrapportering pr 30. september 

 
Vedlegg 

1. Virksomhetsrapportering pr 30. september 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr 30. september 2015 

 
42/2015 Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 

 
Vedlegg 

1. Konseptfaserapport nytt akuttbygg Blakstad 
 

43/2015 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
foretak og selskaper med statlig eierandel 
 
Vedlegg 

1. Brev datert 17. mars 2015 fra HOD til alle RHF: Nye retningslinjer for 
lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel. 

 
2. Sak nr 027-2015 til Styret i Helse Sør-Øst RHF  

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
44/2015 Orienteringer 

 
Vedlegg 
1. HAMU –5.oktober  referat  
2. Brukerutvalget 19.oktober – referat  
3. Styremøte i HSØ 22. oktober foreløpig protokoll  
4. Brev fra HOD: Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser 

om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter 
5. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 19. oktober 

 
 

 
ANDRE ORIENTERINGER 
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 Administrerende direktørs orienteringer  
Statsbudsjettet 2016 
Status/fremdrift budsjett 2016 
Helgerud boligsameie - status 
Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, 
kommunikasjon og åpenhet i møter (brev fra HOD 30.06.2015) 
Omdømmeundersøkelsen HSØ 2015 

 
 

  
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 21. september 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  40/2015 26.10. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 21.09. 2015 
 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøtet 21. september godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 19. oktober 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 9.10. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 21. september 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Kongsberg, DPS Kongsberg og Kongsberg sykehus 

Dato: 21. september 

Tidspunkt: Kl. 10 – 17.05 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder fra kl.12.00 
Trine Magnus   Styremedlem fra kl. 10.30 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
 
Brukerrepresentanten 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 
Anders Bjørneboe Konst. fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Narve Furnes Klinikkdirektør KIS 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Eva Håheim Pedersen Klinikkdirektør KS 
Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS 
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.10.00 – 11.30 
Lier, Blakstad og Asker møtet ble vedtatt lukket i henhold til jfr helseforetakslovens § 26 a pkt  
2). 
 
 
 
Kl.12.00 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 35/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 15. juni og 20.  
august 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollene fra styremøte 15. juni og 20. august godkjennes.  
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 36/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. august/ 2. tertial  
 
Fagdirektør Anders Bjørneboe orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av august 
og resultatene i PasOpp 2014. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av august/ 2. 
tertial.  Styret ble også orientert om resultatene for foretaket i Samdata 2014. 
 
Styrets enstemmige 
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. 

 
Sak 37/2015 Samarbeid med Ringerike kommune om å oppføre et bygg 
for legevakt/ambulansestasjon på Ringerike Sykehus  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Administrerende direktør gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med Ringerike 
kommune om etablering av interkommunal legevakt samt etablering av ny 
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 ambulansestasjon ved Ringerike sykehus.  
 
 

 
Sak 38/2015 Status handlingsplaner – oppfølging av konsernrevisjonens 
rapport nr 5 2014 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
Styret tar til orientering status i Vestre Vikens tiltaksarbeid som følge av anbefalingene i 
Konsernrevisjonens rapport 5 – 2014. 
 
 
Sak 39/2015 Orienteringer   
 
Styreleder orienterte om at neste styremøte 26. oktober er lagt til Østfold i forbindelse med 
at styret skal få omvisning ved Nytt Østfoldsykehus Kalnes. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Eventuelt 
Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punktet. 
 
 
Andre orienteringer 

• Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken. Orientering ved prosjektdirektør Frode 
Instanes. 

• Økonomisk langtidsplan 2017-2021 (ØLP). Orientering ved økonomidirektør Ørjan 
A. Sandvik 

• BRK-prosjektene. Orientering ved klinikkdirektør Narve Furnes.  
 

 
Sak 40/2015 Lønnsoppgjør 2015 - lønnsjustering administrerende 

direktør 
 

Møtet ble lukket med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c 
 
 
Drammen 21.09. 2015 
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Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per september 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 41/2015 26.10.2015 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr september 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr september  
3. Ledelsesrapport HSØ 

 
 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor både innen somatisk virksomhet og innenfor 
det psykiske helsevernet. Resultatet viser et overskudd på 163,1 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per september til orientering.  
 
 
 

 
 

Drammen, 19. oktober 2015 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 19. oktober 2015 
Saksbehandler: Bjørn Trygve Hammer 
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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 per september, og inkluderer 
årsprognoser for driftsresultat og øvrige måltavle parametre. De viktigste resultatene knyttet til 
økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet pr september 2015 er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat i september viser et overskudd på 27,8 MNOK, som er 11,1MNOK 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 163,1 MNOK mot budsjett på 150 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 756 poeng foran budsjett per 

september, og er 3454 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 5,0 % i 
fjorhold til i fjor.  DRG-poeng i september måned er 228 foran budsjett. Prognosen for året 
gir 551 flere poeng enn budsjettert.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 9612 foran 

budsjett per september. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 10 % foran samme 
periode i fjor. Prognosen for året gir 11604 flere konsultasjoner enn budsjettert. 

 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 27 814 163 088 200 000

Mål 16 667 150 000 200 000

Avvik 11 148 13 088

I fjor 10 558 105 562 164 214

2 Virkelig 8 707 72 484 96 986

Mål 8 478 71 727 96 435

Avvik 228 756 551

I fjor 8 241 69 029 92 809

3 Virkelig 22 019 170 042 227 836

Mål 21 095 160 430 220 776

Avvik 924 9 612 7 060

I fjor 19 902 154 586 212 694

4 Virkelig 7 108 7 043 7 044

Mål 7 056 7 017 7 023

Avvik 52 26 21

I fjor 6 968 6 877 6 891

5 Virkelig 6,1 7,3 7,0

Mål 6,2 7,0 7,0

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

I fjor 6,9 7,4 7,5

6 Virkelig 70 69 65

Mål 65 65 65

Avvik 5 4 0

I fjor 89 74 76

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,1 % 1,8 % 1,8 %

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

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

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
ANTALL

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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- Antall brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 
midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 
Totale brutto månedsverk i oktober 2015 er 7108. Dette er 52 månedsverk mer enn 
budsjettert. Hittil i år er det forbruk 26 månedsverk mer enn budsjettert.  Prognosen for året 
gir et overforbruk med 21 årsverk.  

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I august er det rapportert 6,1 % sykefravær.  Dette 

er 0,1 % mindre enn budsjettert og 0,8 % lavere enn i august i fjor. Gjennomsnittlig 
sykefravær hittil i år er litt høyere enn budsjett, men er lavere enn ved samme periode i fjor.  

 
- Per 30. september er det en total gjennomsnittlig ventetid på 70 dager.  Dette er 5 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 september er på 1,0 %.   Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved 

samme periode i fjor.  
 

 
Hovedtrekkene i regnskapet pr september 2015 
 

 
 
Resultatet i september viser et overskudd på 27,8 MNOK. Akkumulert per september viser 
foretaket et overskudd på 163,1 MNOK.   
 
Totale inntekter pr september er på 6449,1 MNOK, og er 59,1 MNOK foran budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 6286 MNOK per september. Dette er 46 MNOK 
høyere enn budsjettert.  
 
Resultat per september viser et overskudd på 163,1 MNOK mot budsjettert overskudd på 150 
MNOK. Resultatet er 13,1 MNOK foran budsjett, og 57,5 MNOK bedre enn per september i fjor. 
Gangfart hittil i år gir et overskudd på om lag 18 MNOK pr måned, som er bedre enn budsjett.   
 

pr september 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Basisramme - 501 073 - 501 073  - 4 177 962 - 4 177 963 - 1 0 %
ISF inntekter - 187 482 - 182 786  4 696 - 1 588 677 - 1 572 795  15 883 1 %
Gjestepasient inntekter - 8 502 - 9 275 - 773 - 83 183 - 75 860  7 323 10 %
Øvrige driftsinntekter - 76 814 - 70 820  5 994 - 599 292 - 563 362  35 930 6 %
SUM Inntekter - 773 871 - 763 954  9 917 - 6 449 115 - 6 389 980  59 135 1 %

Varekostnader  89 051  80 523 - 8 528  693 743  675 753 - 17 990 -3 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  51 610  51 652  43  446 120  431 698 - 14 422 -3 %
Innleid arbeidskraft  5 777  5 278 - 499  33 629  23 794 - 9 835 -41 %
Lønnskostnader  503 378  518 914  15 536  4 298 021  4 290 501 - 7 521 -0,2 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 770  18 585 - 1 185  172 114  168 276 - 3 838 -2 %
Andre driftskostnader  75 392  70 888 - 4 505  626 494  636 925  10 431 2 %
Netto finanskostnader  1 079  1 448  369  15 907  13 034 - 2 873 -22 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  746 057  747 288  1 231  6 286 027  6 239 980 - 46 047 -0,7 %

Resultatet - 27 814 - 16 667  11 148 - 163 088 - 150 000  13 088 9 %
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Hovedtrekkene i regnskapet pr september 2015 – klinikkene 
 
Resultatutvikling per måned per klinikk hittil i år: 

 
 
Per september viser klinikk Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern 
service et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av totalt budsjetterte 
kostnader for perioden.  
 
I september måned viser alle klinikker unntatt Intern service og Kongsberg et resultat som er 
bedre enn budsjett.   
 
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 produksjon i tråd med budsjett ut året, og gir total ”sørge-for” DRG-poeng som er 551 
poeng foran budsjett.  

 0

5 000

10 000

15 000
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25 000

30 000

35 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep

Resultat fra ordinær drift pr måned

2015 2014 budsjett

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 -10 970 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -7 427 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 4 650
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 -4 292 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 -8 272 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 -4 825 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 1 246
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 14 849
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 11 322
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 166 806
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 163 088
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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 26 årsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i oktober er 51 mer enn plan.  Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 2,4 % 
i forhold til samme periode i fjor.   
 

 
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
I resultatene for september viser 3 av de 5 klinikkene som hadde underskudd ved forrige 
rapportering en markant bedring med overskudd siste måned. Dette er positivt.  Det er også i 
september høyere pasientbehandling enn forutsatt i budsjettet. Bemanningstallene for oktober 
er noe høyere enn forventet og skyldes bruk av ferievikarer som er belastet lønn i oktober. Det 
vil på styremøtet i november bli foretatt en ny vurdering av overskuddsprognose for 2015, som 
vil være grunnlaget for investeringsramme i 2016. Administrerende direktør understreker at 
resultatforbedringsarbeidet for 2015 fortsetter og mener det er mulig å ta ut ytterligere 
økonomiske resultater høsten 2015. Klinikkene vil i oppfølgingen resterende måneder særlig bli 
bedt om å ha fokus på bemanningsutviklingen. Klinikkene følger opp med både kortsiktige og 
langsiktige tiltak for å sikre riktig styringsfart inn i 2016.  
 
Den store tilstrømmingen av asylsøkere de siste månedene spesielt fra Syria har i betydelig grad 
blitt mottatt ved Hvalsmoen asylmottak i Ringerike kommune og ved flere mottak i Hallingdal. 
Det er fra Ringerike sykehus, Klinikk for medisinsk diagnostikk(KMD) og Psykisk helse- og 
rus(PHR) meldt om til dels betydelig økte kostnader også i månedene som kommer i fm 
flyktningsituasjonen.  
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 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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Administrerende direktør har tatt opp saken med HSØ og foretaket er nå bedt om å rapportere 
påløpte og forventede kostnader både til screening av tuberkulose (personell og utstyr), samt til 
utredning og behandling av positive funn. Det er en pågående dialog med HSØ og utvikling i 
saksfeltet. Administrerende direktør vil redegjøre nærmere for status i styremøtet. 
 
Administrerende direktør viser til at Regjeringen vil legge frem en tilleggsproposisjon om dette.  
  
Alle klinikker har utarbeidet tiltaksplaner for ventetidsreduksjoner. Prognosen for utvikling av 
ventetidene for avviklede har vært fastsatt til 65 dager fra oktober og det er ikke presentert 
noen ny prognose ved denne rapporteringen. Dette viktige arbeidet har et 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 30. september 2015. Resultatet for VVHF per 
september viser et akkumulert overskudd på 163,1 MNOK.  Dette er 13,1 MNOK bedre enn budsjett. 
Inntektssiden er 59,1 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 46 MNOK mer 
enn budsjettert. 
 
I september måned var andel fristbrudd 1,0 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 
70 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 



 
 
 

3 
 

MNOK. Finansiering ut over økning i pensjonskostnader bidrar til å redusere sentralisert 
budsjettrisiko. Budsjettendringer er periodisert med 1/12 pr måned ut året.  
 
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 salgsverdi på 70,1 MNOK, og med en 
regnskapsmessig gevinst ved salg på 29,7 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. I september er det bokført salg på 26,3 MNOK med en regnskapsmessig 
gevinst på 10 MNOK.  Det er videre inngått kontrakter for ytterligere salg av eiendom på Lier hvor 
beregnet regnskapsmessig gevinst er på om lag 20 MNOK. Gevinsten vil resultatføres i oktober 2015 
når transaksjonen gjennomføres.  Salg av eiendom på Lier i 2015 vil totalt gi en regnskapsmessig 
gevinst på om lag 43 MNOK. Dette er 23 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. 
 
Prognosen for året gir gevinst på salg av eiendom på om lag 51 MNOK. Dette er ca 31 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. Reduksjonen i årets oppgjør i forhold til budsjett vil vises i 
klinikkenes resultater når lønnsoppgjøret utbetales/effektueres (hovedsakelig i september og 
oktober).  Pr september er det realisert om lag 26 MNOK av årets besparelse.  
 
Besparelser på årets lønnsoppgjør er inkludert i prognosen.  

Eiendom Måned Salgsverdi Gevinst
Hallingsdal sjukestue, Ål 3 -12,7 -0,8 
Lier - del 1 5 -23,0 -12,6 
Heimdal, Blakstad 7 -4,1 -3,5 
Granheim 8 -4,0 -2,8 
Lier - del 2 9 -26,3 -10,0 
Sum hittil i år -70,1 -29,7 
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr september 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 september viser et overskudd på 163,1 MNOK. Dette er 13,1 MNOK foran budsjett og 
57,5 MNOK over resultatet pr september i fjor. Driftsinntekter er 59,1 MNOK foran budsjett, men 
driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 46 MNOK 
hittil i år.  
 
Resultat i september måned viser et overskudd fra ordinær drift på 27,8 MNOK.  Dette er 11,1 MNOK 
foran budsjett. Inntekter i september er 9,9 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusiv finans 
viser et positivt avvik på 1,2 MNOK i forhold til budsjett.   

 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 59,1 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 23,2 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 35,9 MNOK over budsjett. Det 
positive avviket mot budsjett skyldes gevinst ved salg av eiendom, samt høye polikliniske inntekter 
og egenandeler.  
 
Driftsinntekter i september måned er 9,9 MNOK foran budsjett. 
 

pr september 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 - 501 073 - 501 073  - 4 177 962 - 4 177 963 - 1 0 % - 3 648 803 15 %
ISF inntekter - 187 482 - 182 786  4 696 - 1 588 677 - 1 572 795  15 883 1 % - 1 475 171 8 %
Gjestepasient inntekter - 8 502 - 9 275 - 773 - 83 183 - 75 860  7 323 10 % - 83 520 0 %
Øvrige driftsinntekter - 76 814 - 70 820  5 994 - 599 292 - 563 362  35 930 6 % - 503 849 19 %
SUM Inntekter - 773 871 - 763 954  9 917 - 6 449 115 - 6 389 980  59 135 1 % - 5 711 343 13 %

Varekostnader  89 051  80 523 - 8 528  693 743  675 753 - 17 990 -3 %  645 704 7 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  51 610  51 652  43  446 120  431 698 - 14 422 -3 %  407 450 9 %
Innleid arbeidskraft  5 777  5 278 - 499  33 629  23 794 - 9 835 -41 %  30 634 10 %
Lønnskostnader  503 378  518 914  15 536  4 298 021  4 290 501 - 7 521 -0,2 %  3 734 782 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 770  18 585 - 1 185  172 114  168 276 - 3 838 -2 %  171 830 0 %
Andre driftskostnader  75 392  70 888 - 4 505  626 494  636 925  10 431 2 %  598 950 5 %
Netto finanskostnader  1 079  1 448  369  15 907  13 034 - 2 873 -22 %  16 432 -3 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  746 057  747 288  1 231  6 286 027  6 239 980 - 46 047 -0,7 %  5 605 781 12 %

Resultatet - 27 814 - 16 667  11 148 - 163 088 - 150 000  13 088 9 % - 105 562 -54 %

pr september 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 - 187 482 - 182 786  4 696 - 1 588 677 - 1 572 795  15 883 1 % - 1 475 171 8 %
Gjestepasient inntekter - 8 502 - 9 275 - 773 - 83 183 - 75 860  7 323 10 % - 83 520 0 %

Polikliniske inntekter - 24 288 - 24 254  34 - 197 438 - 186 301  11 138 6 % - 172 389 15 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 712 - 3 119 - 407 - 21 214 - 22 097 - 884 -4 % - 20 183 5 %
Andre øremerkede ti lskudd - 2 916 - 3 561 - 645 - 31 599 - 32 049 - 450 -1 % - 10 233 209 %
Utskrivningsklare pasienter - 794 - 997 - 203 - 8 158 - 10 822 - 2 664 -25 % - 9 127 -11 %
Andre driftsinntekter - 46 103 - 38 889  7 214 - 340 884 - 312 093  28 791 9 % - 291 916 17 %

Øvrige driftsinntekter - 76 814 - 70 820  5 994 - 599 292 - 563 362  35 930 6 % - 503 849 19 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 272 798 - 262 881  9 917 - 2 271 153 - 2 212 017  59 136 3 % - 2 062 541 10 %
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Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusiv finans pr september viser et negativt avvik mot budsjett på 46 MNOK, 
og ligger 12 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i september måned viser et positivt 
avvik mot budsjett på 1,2 MNOK.  
 
Varekostnader er 18 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I september måned er varekostnader 8,5 
MNOK mer enn budsjettert.  Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, 
cytostatika og medisinsk forbruksvarer som følge av høyt aktivitet.  Kostnader for biologiske 
legemidler og hjemmebaserte kreftmedisiner er ca 10,69 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år.  Det 
positiv avvik på biologiske legemidler og hjemmebasert kreftmedisiner skyldes blant annet økt 
erstatningsbruk av Remsima istedenfor Remicade (som har en vesentlig lavere enhetspris enn 
Remicade). 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 14,4 MNOK over budsjett pr september. Kostnader i 
september måned er i tråd med budsjett.   
 
Lønnskostnader er 7,5 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I september måned er lønnskostnader 15,5 
MNOK mindre enn budsjettert, inklusive beregnet besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør.  
Gjennomsnittlig kostnader pr måned på lønnsområdet på om lag 0,8 MNOK mindre enn budsjett. 
 

  
 

pr september 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  89 051  80 523 - 8 528  693 743  675 753 - 17 990 -3 %  645 704 7 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  51 610  51 652  43  446 120  431 698 - 14 422 -3 %  407 450 9 %
Innleid arbeidskraft  5 777  5 278 - 499  33 629  23 794 - 9 835 -41 %  30 634 10 %
Lønnskostnader  503 378  518 914  15 536  4 298 021  4 290 501 - 7 521 -0,2 %  3 734 782 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 770  18 585 - 1 185  172 114  168 276 - 3 838 -2 %  171 830 0 %
Andre driftskostnader  75 392  70 888 - 4 505  626 494  636 925  10 431 2 %  598 950 5 %
Netto finanskostnader  1 079  1 448  369  15 907  13 034 - 2 873 -22 %  16 432 -3 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  746 057  747 288  1 231  6 286 027  6 239 980 - 46 047 -0,7 %  5 605 781 12 %
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Innleie er 9,8 MNOK mer enn budsjett pr september.  Kostnader hittil i år er 3 MNOK over samme 
periode i fjor. 
 
Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 2,9 MNOK. Overforbruket er en følge av økte 
trekk på kassekreditt i forbindelse med økte pensjonskostnader.  Finanskostnader i september viser 
et positiv avvik mot budsjett på 0,4 MNOK. 
 

1.2 Resultat estimat per september  

 
 
Prognosen per september viser et overskudd fra ordinær drift på 200 MNOK, i tråd med budsjett for 
året. Dette er uendret fra prognose per 2. tertial. 
 
Inntekter er estimert til å øke med 59,3 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 59,3 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 september 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 - 824 677  40 500 5 %

SUM Inntekter - 8 627 230 - 8 686 482  59 252 1 %

Varekostnader  917 914  937 914 - 20 000 -2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  577 091  598 091 - 21 000 -4 %

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

Lønnskostnader  5 797 574  5 804 574 - 7 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  224 040  229 113 - 5 073 -2 %

Andre driftskostnader  864 786  855 964  8 822 1 %

Netto finanskostnader  17 378  20 378 - 3 000 -15 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 427 230  8 486 482 - 59 252 -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 september for henholdsvis 
inntekter, kostnader og driftsresultat.  
 

 
 
Per september viser flertallet av klinikkene avvik mot budsjett som er positiv eller mindre enn -1 %.  
Klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Intern Service viser negativ avvik mot budsjett som 
er mer enn -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat pr klinikk pr måned hittil i år.   
 

 
  
I september måned viser de fleste klinikker positive resultater.  Klinikk Intern Service og Kongsberg 
sykehus viser underskudd i september måned. 
 
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 -10 970 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -7 427 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 4 650
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 -4 292 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 -8 272 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 -4 825 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 1 246
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 14 849
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 11 322
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 166 806
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 163 088
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader per september er 7,5 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker viser 
negativ avvik mot budsjett. Kun Intern Service, Medisinsk Diagnostikk og Stabene viser 
lønnskostnader som er i tråd med eller lavere enn budsjettert. Lønnskostnader hittil i år inkluderer 
beregnet besparelser i forbindelse med årets lønnsoppgjør i forhold til budsjett forutsetning på om 
lag 26 MNOK. 
 
Fastlønn er totalt 0,4 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 10,6 %. 
Offentlige refusjoner er 7,1 % 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 33,6 MNOK på innleie av personell. Dette er 9,8 MNOK mer enn budsjettert, og 
3 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i september er 0,5 MNOK mer enn budsjettert, og 
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er om lag på samme nivå som i september i fjor.  Utvikling følges nøye med men må sees i 
sammenheng med høyt aktivitet og sykefravær i år. 
 

1.6 Likviditet  
Likviditetsutvikling  

 
 
Per september var opptrekk på driftskreditten på 1581 MNOK. Dette er 373 MNOK mindre enn 
budsjett, og 428 MNOK under kredittrammen på 2009 MNOK.  Prognosen for år viser forbruk som er 
godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned, og lavere enn budsjettert. 
 

1.7 Investeringer 
 
Budsjettet for året gir en investeringsramme på MNOK 313 totalt. I styremøtet 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 egenkapitalbehov for å 
opprettholde kapitaldekningsgraden. Innbetalingene forventes november 2015. 
 
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 og en MR og to røntgenlaber. 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. 21 347                     18 000                     -3 347                      28 000                     28 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 32 442                     36 000                     3 558                       51 000                     51 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 40 417                     63 000                     22 583                     70 000                     70 000                     

Øvrige Bygginvesteringer -                           
Klinikk BS 7 781                       11 535                     3 753                       16 000                     16 000                     
Klinikk KS 91                             4 326                       4 234                       6 000                       6 000                       
Klinikk RS 8 246                       8 147                       -100                         11 300                     11 300                     
Klinikk PHR 9 505                       6 993                       -2 512                      9 700                       9 700                       

Sum øvrige bygginvesteringer 25 624                     31 000                     5 376                       43 000                     43 000                     

Andre investeringer -                           
MTU 42 313                     42 000                     -313                         57 000                     57 000                     
Beh.hj.midler 12 104                     9 107                       -2 997                      15 000                     15 000                     
Ambulanser 58                             1 214                       1 156                       2 000                       2 000                       
Planlegging BRK 1 475                       2 500                       1 025                       5 000                       5 000                       
Rustfritt og rullende 4 877                       1 821                       -3 055                      3 000                       3 000                       
Overskuddsdisp. av klinikker 4 004                       4 554                       549                           7 500                       7 500                       

Sum andre investeringer 64 831                     61 196                     -3 635                      89 500                     89 500                     

Sum bokførte investeringer VVHF 184 662                   209 196                   24 535                     281 500                   281 500                   

IKT-ordinære investeringer 5 359                       3 753                       -1 606                      5 000                       5 000                       
IKT-overskuddsdisp. Av klinikker 5 770                       -                           -5 770                      
Egenkapital innskudd pensjon

-                           -                           -                           
26 500                     26 500                     

Sum investeringsramme VVHF 195 791                   212 949                   17 159                     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.oktoberber inngått avtaler om 
finansiell leasing for alle de ovennevnte enhetene med leveranser i oktober, november og 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 er nå ferdigstilt, og det mangler stort sett bare 
noen små justeringer og de siste fakturaene her. Operasjonsstuene er i drift fra september. 
 
Konseptfase nytt Vestre Viken 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 merarbeid 
knyttet til nytt mandat vil det medgå 7 MNOK ut over dette. Dette vil finansieres innenfor tilgjengelig 
investeringslikviditet i 2015. 
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1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 756 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 3454 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 5,0 % hittil i år i forhold til 2014 nivå.  DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 648 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er i tråd med budsjett.   
 
Per september er det en økning i antall utskrevne pasienter, 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. Antall liggedøgn er i tråd med budsjett.   
 
I september er det foretatt kvalitetssikring av koding og stenging av 2. tertial. Etter stenging er 
produksjon for 2 tertial økt med 1792 DRG-poeng i forhold til det som er rapportert pr 31. august. 
Økningen gir 3,6 MNOK i ISF-inntekter som er resultatført i september. 
 
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 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 med dette en 
god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.   
 

 
 
I september 2015 er DRG-produksjon per brutto månedsverk innenfor somatikk i tråd med plan, og 
litt over september i fjor. Det er i september måned produsert 2,34 DRG-poeng pr månedsverk, mot 
2,35 i budsjett og 2,27 i september i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,32 poeng per månedsverk. Dette er i tråd med budsjett og over samme 
periode i fjor.  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   
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Samlet aktivitet innenfor psykisk helse og rus er 5,2 % foran budsjett per september 2015, og er 7,9 
% 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 6,0 % foran budsjett og 10 % foran samme periode i fjor. 
Antall utskrevne pasienter er 10 % foran budsjett, og ligger 256 foran samme periode i fjor. Antall 
liggedøgn viser positiv avvik mot budsjett på 3,4 % hittil i år er 2808 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 10 % 
i psykiatrien mot 4,9 % i somatikk.  Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 56 
dager, og lavere enn i somatikken.  
 

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

PHR konsultasjoner pr månedsverk 

budsjett i år i fjor

Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 4,9 % 10,0 %

Endring årsverk hiå 2,7 % 2,1 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 71 56

Vekst kostnader hiå 5,8 % 5,3 %



 
 
 

15 
 

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 1,0 % i september 2015. Det er en reduksjon fra 
august, 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. I forbindelse med lovendringene i 
pasient og brukerrettighetsloven § 2-1, b trer i kraft 1. november 2015 har HELFO pasientformidling 
meldt om kapasitet til å bistå helseforetakene med formidling av helsetjenester til pasientgrupper 
innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Selv om Vestre Viken har 
få fristbrudd følges muligheten opp i Vestre Viken med spesiell vekt på fagområder det er risiko. 
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 

Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 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 % 1,0 % 1,2 %

Somatikk 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 %
Psykisk helsevern og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,0 %

pr klinikk
Drammen sykehus 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 0,9 %
Bærum sykehus 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 2,9 %
Ringerike sykehus 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,6 %
Kongsberg sykehus 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 0,8 %
Psykisk helse og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,0 %
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1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 70 dager i september, en liten økning fra august 
måned. Det er en ventet følge etter sommeren hvor andelen hastepasienter som får behandling er 
relativt større – det betyr at gjennomsnittlig ventetid avviklede vil være lavere den første delen av 
sommeren, for å øke i august og september. Prognose om 65 dagers gjennomsnittlig ventetid ved 
årets slutt for avviklede pasienter er uforandret. Det styrkes av at gjennomsnittlig ventetid for de 
pasienter som venter på behandling er fallende – se senere.  Antall langtidsventende (ventet > 1 år) 
gikk litt opp fra august. Målet om at det ikke skal være langtidsventende fastholdes.   
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende er redusert fra august og er nå mer enn 40 dager lavere enn 
for samme tidspunkt i 2014.  
 
   
 
 

Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 81 81 71 72 67 58 51 67 70 72
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 64 59 54 60 56 50 50 59 59 57
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 104 109 92 89 82 70 52 79 85 91

pr klinikk
Drammen sykehus 98 96 85 83 74 67 61 72 74 84
Bærum sykehus 71 74 62 68 69 55 34 63 71 67
Ringerike sykehus 57 57 51 54 51 49 42 60 65 54
Kongsberg sykehus 75 59 50 55 47 39 34 57 53 54
Psykisk helse og rus 53 50 49 52 52 47 45 62 56 49
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Gjennomsnittlig ventetid ventende for alle nyhenviste pasienter: 

 
 
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 prevalensundersøkelser viser at andel inneliggende pasienter med 
sykehusinfeksjon på de aktuelle dager var henholdsvis 3,5 %, 3,7 % og 3,9%. 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 
Andel korridorpasienter i september var om lag på snittet for 2015 – 1,2 %. Det er ikke gjort nye tiltak 
på området, men det arbeides kontinuerlig med å gjøre antallet korridorpasienter så lavt som mulig. 
 
 
 
 

1.11 Medarbeidere status 
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med oktober 2015 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2014 og budsjett. 
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Brutto månedsverk for oktober er 48 månedsverk over budsjettert. 
 
Utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede) 
Variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. 
 

 
 
I oktober har det vært en nedgang i utlønnede variable månedsverk sammenlignet med september. 
Dette har sammenheng med avsluttet ferieavvikling; variabel lønn utbetales etterskuddsvis 
(merarbeid og overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk.  
 
Deltid 
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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 

 
 
Arbeid med heltidskultur fortsetter, og det vises en synkende tendens sammenlignet med 2014.  Det 
er fremdeles 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.  
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Sykefravær 

 
 
Totalt sykefravær i Vestre Viken var i gjennomsnitt 7,5 % i 2014. Korttidsfraværet var 2,2 % og 
langtidsfraværet var 5,3 %.   
 
Per august er sykefraværet 7,3 %.  Korttidsfraværet er 1,2 %, mens langtidsfraværet er 6,1 %.  
Sykefraværet i juli var 6,3 %, mens det er ytterligere redusert til 6,1 % i august.  Både juli og august 
ligger lavere enn plantall. Korttidsfraværet er svært lavt – i august var det på 0,9 %, mens 
langtidsfraværet var på 5,2 %. 
 
HR-rådgivere og kontaktpersoner fra Arbeidslivsenteret har fokus på opplæring knyttet til det nye 
kravet om aktivitetsplikt innen 8 uker. Det er et godt samarbeid med IA og tett oppfølging av ansatte 
med sykefravær. Denne høsten har det har vært opplæringsaktiviteter, blant annet på 
personalmøter.  Fokus har vært aktivitetsplikt og på rusforebyggende arbeid. Dette vil fortsette våren 
2016. Det er i tillegg fokus på gravide arbeidstakere hvor det er igangsatt ett samarbeid med Synergi 
helses jordmor, og trekantsamtaler mellom gravid, leder og jordmor.  
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.   
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 
 

 
 
Antall AML brudd har sunket betydelig siden august, og følger trenden fra fjoråret. Dette har 
sammenheng med at ferieavviklingen er over.  
 
Tallene ligger noe høyere enn fjoråret på samme tidspunkt. HSØ ønsker at vi gjør en felles innsats for 
å redusere antall AML brudd, både på kort og lang sikt. Mange av bruddene skyldes at regelsett, 
dispensasjoner og avtaler ikke er registrert i systemet, eller at de ikke har blitt fornyet. Forslag på 
tiltak vil bli utarbeidet i løpet av høsten 2015. 
 
37 % 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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AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 

 
 
Tabellen viser status per september måned 2014 og 2015. Bærum sykehus, Ringerike sykehus og 
Prehospitale tjenester viser en positiv utvikling i forhold til september 2014. PHR og Kongsberg 
sykehus har en økning i forhold til september 2014, men det er en reduksjon på over 500 brudd i 
forhold til august for PHR. For Kongsberg har det vært en økning i forhold til september i fjor, noe 
som skyldes økt fravær i noen av avdelingene og som har måtte bli dekket opp på kort varsel og med 
overtid.  
 
Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2013 mot 2014 og hittil i 2015 

 
 
Overstående viser totale brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Bruddene er 
rapportert med GAT som verktøy.  Det er en nedgang i antall brudd fra august til september, som 
følger trenden fra fjoråret (nedadgående). 
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Antall brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene per klinikk per måned fra januar2014 til september 
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, følger alle klinikkene en nedadgående 
trend med en reduksjon i AML brudd siden august. KMD har en økning i AML brudd, noe som skyldes 
automasjon innkjøring på Bærum. Det har vært store problemer i forbindelse med dette, og ansatte 
har jobbet ekstravakter og overtid.  
 
Klinikk for psykisk helse og rus har fremdeles høye tall, men tallene er betydelig redusert siden 
august.  
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2 Omstillingsutfordring  
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per september 2015 på 163,1 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangseffekter på 15 MNOK, forsinket effekt av budsjettert tiltak på 1,6 MNOK, og 
periodiseringseffekter på 0,7 MNOK. Styringsfart pr september korrigert for disse er 145,9 MNOK, 
eller om lag 16,2 MNOK pr måned. Om trenden forutsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat 
for året på 211,1 MNOK. 
 
Ut året er det forventet periodiseringseffekter og engangseffekter som vil redusere resultatet med 
resultat med 61,2 MNOK, og det vil brukes 0,6 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 175 MNOK for året, og totalt 
omstillingsbehov for å oppnå budsjett på 200 MNOK er på om lag 25 MNOK.  
 
Klinikkene har pr september identifisert og igangsatt tiltak med en beregnet verdi på 25 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. 
 

3 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko per september 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.  

1. Resultat hittil i år 163 088
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak -1 600 
Engangseffekter -14 984 
Periodiseringseffekter -650 
Korrigert styringsfart hittil i år 145 854
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 48 021
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 211 109
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -5 407 
Periodiseringseffekter -55 834 
Effekt av lønnsoppgjør 25 700
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -600 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 174 968
Budsjettert resultatkrav 200 000

Sum av klinikkens tiltak p.t. 25 032

Prognose for året 200 000
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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 7,1 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 september er det et overforbruk på 9,8 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 per september 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 september 2015 et negativt budsjettavvik på 1 %. Aktiviteten ved sykehuset 
har vært høy målt i antall pasientbehandlinger, men de aktivitetsbaserte inntektene er til tross for 
dette bare 0,7 MNOK foran budsjett. Det er i resultat pr september avsatt 2 MNOK (100 DRG poeng) i 
forventet kvalitetssikring av pasientdata. Analysesenteret har gått gjennom registrering av 
pasientoppholdene ved Drammen sykehus, og påvist en negativ groupereffekt på 4,1 MNOK utover 
den korreksjonen som ble lagt i budsjettet. Dette er kompensert. En del av dette bildet er at de 142 
658 polikliniske konsultasjonene 9 første måneder har lavere indeks enn budsjettert. Om 
budsjettindeks hadde vært oppnådd, ville DS hatt en ekstra inntjening på 5,8 MNOK (285 DRG poeng) 
 
Andre driftskostnader er pr september 0,9 MNOK foran budsjett, varekostnader har et positivt 
budsjettavvik på 0,8 MNOK og lønn viser et overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 11,6 
MNOK. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 2 280 -10 970 -4 900

Mål 0 0 0

Avvik 2 280 -10 970 -4 900

I fjor -596 2 496 -7 413

2 Virkelig 4 123 34 856 47 019

Mål 4 178 35 079 47 019

Avvik -55 -223 0

I fjor 3 928 33 939 45 484

3 Virkelig 1 703 1 677 1 678

Mål 1 656 1 651 1 653

Avvik 47 26 26

I fjor 1 671 1 627 1 632

4 Virkelig 6,7 7,5 7,3

Mål 6,9 7,4 7,3

Avvik -0,2 0,0 -0,0 

I fjor 7,5 8,0 7,8

5 Virkelig 74 79 70

Mål 70 70 70

Avvik 4 9 0

I fjor 110 90 93

6 Virkelig 0,8 % 0,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 0,7 % 0,0 %

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

Drammen 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 
Hittil i 2015 er det behandlet 11 038 flere pasienter enn budsjettert, og 16 679 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 
Pr oktober er månedsverkene i gjennomsnitt 26 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 september i 0,9 MNOK bedre enn budsjett for innleie fra vikarbyrå, noe som 
har medført behov for flere vanlige lønnstimer. Ombyggingsprosessens sluttfase har også vært 
krevende og medført noe ekstra lønnsressurser 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 tilgjengelighet, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 74 dager, antall 
langtidsventende over ett år er redusert til 33 pasienter og antall ventende over seks måneder er 
halvert fra desember 2014. Fra februar har fristbruddsandelen i gjennomsnitt vært 0,7 %. 
 
Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er i positiv 
utvikling. 
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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 noe bak plan samlet sett hittil i år. Øvrige 
beskrivelser i styresaken relatert til aktivitet og årsverk belyser dette videre. Lav DRG indeks spesielt 
for poliklinikk gir også lav uttelling på denne effektivitetsindikatoren. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

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

DS
1. Resultat hittil i år -10 970 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 1 405
Korrigert styringsfart hittil i år -9 565 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 188 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -14 158 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 101
Effekt av lønnsoppgjør 2 000
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -12 057 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 7 157

Prognose for året -4 900 
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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 i høst. 
- Stillingsstopp knyttet til stillinger utenfor turnus. 
 
Det kontinuerlig pågående nærværsarbeidet har de siste måneder gitt resultater. Et lavere 
sykefravær vil medføre bedre pasientkvalitet, bedre ansattilfredshet og bedre økonomi. 
I utvidet ledermøte i 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 kostnadseffekt 
og eventuelle restutfordringer. Samlet ved klinikk Drammen sykehus, er det konkretisert tiltak for 7,2 
millioner med virkning i de tre siste måneder av året.  
 
Økonomisk prognose 
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Klinikkens har hatt en positiv utvikling resultatmessig de to siste måneder, og lønnsavviket for 
oktober er også positivt. Prognose er pr september beregnet til 4,9 millioner i overforbruk. 
Ledergruppen fortsetter arbeidet med gjennomføring av tiltak, for å komme i balanse inn mot 2016.  
  

• •• • VESTRE VIKEN • 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per september 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
I september måned isolert sett har Bærum sykehus et regnskapsmessig overskudd på 6,8 MNOK. 
Årsakene til resultatforbedringen i september, omtalt i styresaken for august, skyldes to forhold: 

• Kvalitetssikring av pasientdata for andre tertial medførte en ytterligere økning i ISF inntekter 
på 2,4 MNOK (119 DRG poeng) utover regnskapet per august. Disse inntektene er 
inntektsført i september, men tilhører perioden mai – august 2015. 

• 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 mindre 
forbruk av lønn i september. 

 
Klinikken har et regnskapsmessig underskudd på 7,4 MNOK per september. Klinikkens aktivitet og 
tilhørende inntekter er høyere enn plan. 
 
Høyere kostnader enn budsjett er hovedforklaringen til det regnskapsførte underskuddet per 
september og består av følgende: 

• Lønnskostnader. 
• Innleie fra eksterne vikarbyråer. 
• Varekostnader. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 6 798 -7 427 -7 890

Mål 0 0 0

Avvik 6 798 -7 427 -7 890

I fjor 274 1 479 4 879

2 Virkelig 2 406 20 369 27 552

Mål 2 366 20 198 27 252

Avvik 39 171 300

I fjor 2 221 19 044 25 504

3 Virkelig 966 944 944

Mål 953 941 942

Avvik 12 3 2

I fjor 929 915 917

4 Virkelig 5,5 6,7 7,1

Mål 6,2 7,1 7,1

Avvik -0,7 -0,4 0,0

I fjor 6,6 6,7 6,7

5 Virkelig 71 63 66

Mål 66 66 66

Avvik 5 -3 0

I fjor 80 67 70

6 Virkelig 1,7 % 2,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,7 % 2,7 % 0,0 %

I fjor 1,8 % 1,5 % 1,9 %

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
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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Merforbruk i varekostnader, lønn og innleie må ses i sammenheng med en betydelig 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 meget høyt 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 innenfor 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. Belastningen på de medisinske sengepostene før tiltakene hadde hatt ringvirkninger til 
øvrige sengeposter. I tillegg til hensynet til forsvarlig pasientbehandling var det utfordringer knyttet 
til høyt sykefravær, noe som forsterket utfordringer med tilstrekkelig bemanning i forhold til 
pasientbelegget. 
 
Situasjonen blir fulgt kontinuerlig og vil bli evaluert. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten per september er 1248 DRG poeng foran samme periode i fjor og 107 poeng foran 
periodisert plan. Medregnet vår egen vurdering av gjenværende DRG 470 og kvalitetssikring av 
pasientdata foretatt etter lukking av regnskap for september er klinikken anslagsvis 171 DRG poeng 
foran plan per september. 
 
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, blant annet 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 i september medfører ytterligere økning i DRG poeng. 
Klinikken prognostiserer med en vekst på 300 DRG poeng utover budsjett for året som helhet. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I september hadde klinikken 8 brutto månedsverk færre enn budsjett. I oktober er det 12 brutto 
månedsverk flere enn budsjett. I gjennomsnitt for årets ti første måneder er det utlønnet 3 brutto 
månedsverk flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt belegg på sengepostene, med tilhørende 
høy aktivitet i årets første måneder.  
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HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet i august er på 5,5 prosent hvilket er en nedgang fra sykefravær i forhold til tidligere 
måneder. Det vil bli fulgt hvordan dette potensielt kan påvirke lønnsutgiftene positivt fremover. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets ni første måneder er på 63 dager, hvilket er bedre 
enn målsettingen vår på 66 dager og 2 dager bedre enn HSØ sin målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 12 fristbrudd på behandlede pasienter i september 2015, hvilket utgjør 2,7 prosent. 
Dette er en nedgang i antall fristbrudd sett mot mai, juni, juli og august 
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 til Bærum sykehus.  
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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 9 første måneder i 2015 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 3,6 prosent 
fra samme periode i fjor. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 14,8 prosent, 
hvilket er betydelig, både i seg selv og i sammenlikning med andre sykehus. Den forventede 
kvalitetssikring av pasientdata for september vil medføre ytterligere noe økning i DRG poeng og 
dermed bedring av produktiviteten i samme periode. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Regnskapsført resultat per september er – 7,4 MNOK.   
 
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. 4,2 MNOK 
tas ut av kostnadsmassen i gangfartsanalysen over for å korrigere styringsfarten ut året. 

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

BS
1. Resultat hittil i år -7 427 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 4 236
Korrigert styringsfart hittil i år -3 191 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 064 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -8 490 
3. Korreksjoner ut året:
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -8 490 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 600
Prognose for året -7 890 
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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 0,6 MNOK. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 7,9 MNOK ved utgangen av året.  
 
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. 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per september 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
September viser positivt avvik på 2,8 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 1,1 
MNOK og kostnader er positivt med 1,7 MNOK.  Det positive avviket på inntektssiden skyldes høyere 
aktivitet enn plan innen døgnbehandling og dagkirurgi. På kostnadssiden er det negativt avvik på 
varekostnader med 0,6 MNOK, og positivt avvik på lønn med 2,2 MNOK som tilsvarer effekt av lavere 
lønnsoppgjør. 
 
Samlet resultat pr september er positivt med 4,6 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 10,8 MNOK 
og kostnader er negativt med 6,2 MNOK. ISF-inntekter for døgnbehandling og dagkirurgi er positivt 
med 13,1 MNOK, mens inntekter for poliklinikk er negativt med 2,1 MNOK. På kostnadssiden er 
varekostnader og gjestepasientkostnader (lab analyser) negativt med 2,8 MNOK, innleie fra byrå er 
negativt med 3 MNOK, og lønn er negativt med 1,3 MNOK. Avviket på varekost skyldes høyere 
aktivitet enn budsjettert, mens avviket på innleie skyldes mangel på egne vikarer. Lønnsavviket hittil i 
år skyldes i hovedsak merforbruk av variabel lønn, samt lavere refusjoner enn budsjettert. 
 
Aktivitet 
I september var samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 275 opphold foran plan, som tilsvarer 73 
DRG-poeng foran plan. Samlet aktivitet pr september var 1119 opphold foran plan, som tilsvarer 544 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 2 867 4 650 4 500

Mål 0 0 0

Avvik 2 867 4 650 3 000

I fjor 933 -1 196 5 547

2 Virkelig 1 348 11 304 15 015

Mål 1 275 10 760 14 508

Avvik 73 544 507

I fjor 1 259 10 491 14 145

3 Virkelig 539 537 537

Mål 541 542 542

Avvik -2 -5 -4

I fjor 532 529 529

4 Virkelig 4,7 6,0 6,5

Mål 6,1 6,5 6,5

Avvik -1,4 -0,5 0,0

I fjor 6,4 6,7 6,9

5 Virkelig 65 54 55

Mål 55 55 55

Avvik 10 -1 0

I fjor 65 52 52

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 0,0 % 0,7 % 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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DRG-poeng foran plan. Det er produsert 2592 flere opphold på døgn, dag og poliklinikk enn samme 
periode i fjor, som tilsvarer en økning på 813 DRG-poeng (8 %).  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk er 2 lavere enn plan i oktober, og akkumulert 5 lavere enn plan pr oktober.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i august var 4,7 %, mot 4,5 % foregående måned og 6,4 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr august er 6,0 %, mot 6,7 % 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 september var 54 dager, som er 11 dager lavere enn nasjonal målsetting. 
I driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 55 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble avviklet 3 fristbrudd i september. Hittil i år er andel avviklede fristbrudd 0,7 %. 
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Produktivitet 

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 6,1 % foran plan hittil i år, og 6,1 % 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 1,6 MNOK for bortfall av KAD-senger i obs-
posten. Videre er basisrammen økt med 1,5 MNOK for korrigering av negativ groupereffekt, samt at 
klinikken har positiv effekt av lavere lønnsoppgjør med 2,2 MNOK.  
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 KAD-senger 
fortsetter ut året, samt ytterligere positiv effekt av lavere lønnsoppgjør og kompensasjon for 
groupereffekt. 
 

RS
1. Resultat hittil i år 4 650
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak -1 600 
Engangseffekter 1 557
Effekt av lønnsoppgjør 2 200
Korrigert styringsfart hittil i år 6 807
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 2 269
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 6 919
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -4 238 
Effekt av lønnsoppgjør 1 300
Korrigering for groupereffekt 519
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 4 500
Prognose for året 4 500
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Økonomisk prognose 
Som følge av høy aktivitet også i september, samt en plan for å behandle flere pasienter innen 
dagkirurgi og ortopedi i oktober og november, anser klinikken det som mulig å oppnå et overskudd 
på 4,5 MNOK ved årets slutt. 
  

• •• • VESTRE VIKEN • 
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per september 2015   
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i september et negativt avvik på 0,2 MNOK. Det er et negativt avvik 
per september på 4,3 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 1,9 MNOK og et negativt 
kostnadsavvik på 6,15 MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, innleie fra byrå, 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 134 DRG-poeng per september.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Klinikken har i 2015 6,9 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 4,4 MNOK mer i refusjoner enn budsjettert. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -198 -4 292 -2 946

Mål 0 0 0

Avvik -198 -4 292 -2 946

I fjor 226 -1 893 -548

2 Virkelig 699 5 975 7 998

Mål 690 5 841 7 883

Avvik 9 134 115

I fjor 669 5 676 7 712

3 Virkelig 323 323 323

Mål 320 317 317

Avvik 3 6 6

I fjor 312 310 311

4 Virkelig 5,4 7,0 6,8

Mål 5,7 6,4 6,4

Avvik -0,3 0,5 0,4

I fjor 5,6 6,5 6,7

5 Virkelig 52 52 57

Mål 57 57 57

Avvik -5 -5 0

I fjor 66 55 56

6 Virkelig 0,5 % 0,8 % 0,6 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,5 % 0,8 % 0,6 %

I fjor 2,5 % 1,3 % 1,2 %

Kongsberg 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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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 5,4 % i august. 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 september 52 dager. 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 september har det vært 12 fristbrudd, som tilsvarer 0,8 %. Det er et kontinuerlig fokus på 
ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd.  
 
Produktivitet 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 314 325 321 318 316 321 336 337 323 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 321
Budsjett 314 310 316 314 312 312 317 325 329 320 317 319
I fjor 302 296 308 300 305 312 313 329 323 313 313 319
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Grafikken viser forhold mellom antall brutto månedsverk og antall DRG-poeng i klinikken per måned 
hittil i år, sammenlignet med budsjett og samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Pr september har klinikken et negativt avvik på 4,3 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.  
 
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.  
 

KS
1. Resultat hittil i år -4 292 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter (grouper m.m) 3 980
Korrigert styringsfart hittil i år -312 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -104 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -4 396 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 400
Effekt av lønnsoppgjør 500
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -3 496 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 550

Prognose for året -2 946 

Tiltak Okt nov des
Total ut 

året
Kapasitetsutnyttelse - 60 - 70 - 70 - 200
Kalenderplan - 70 - 140 - 140 - 350
SUM - 130 - 210 - 210 - 550
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Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose vurderes til et negativt avvik på 2,9 MNOK ved årets slutt.  

• •• • VESTRE VIKEN • 
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag per september 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd i september på 4,1 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 8,3 MNOK. I september skyldes underskuddet IKT området ved at regionale 
prosjekter knyttet til digital fornying har en framskutt fremdriftsplan i forhold til det som ligger til 
grunn i budsjettet. Det opplyses at dette gjelder prosjekter som er driftssatt og tatt i bruk av 
helseforetakene. Det undersøkes nå om dette også gjelder for Vestre Viken HF. Det er iverksatt tiltak 
på øvrige områder innenfor IKT for å begrense den økonomiske effekten av framskutt fremdriftsplan 
på regionale prosjekter. Drift utover IKT-området er i balanse for september. Det er overskudd på 
lønnsområdet blant annet på grunn av lavere lønnsoppgjør enn forutsatt, mens det også i september 
er underskudd på vedlikehold av bygg- og utstyr samt kostnader til behandlingshjelpemidler.  
 
Akkumulert resultat viser et underskudd som i tillegg til IKT-området skyldes merforbruk på 
kostnader til behandlingshjelpemidler som pasienten bruker hjemme, samt vedlikehold av bygg- og 
utstyr. Lønnsområdet har vist positiv utvikling siste måneder og viser nå et overskudd målt mot 
budsjett. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -4 143 -8 272 -4 080

Mål 0 0 0

Avvik -4 143 -8 272 -4 080

I fjor 1 428 5 003 9 741

2 Virkelig 21 217 306

Mål 21 214 306

Avvik -0 3 0

I fjor 21 214 306

3 Virkelig 550 546 548

Mål 547 550 550

Avvik 2 -4 -2

I fjor 539 551 550

4 Virkelig 7,9 9,1 9,0

Mål 7,0 9,0 9,0

Avvik 0,9 0,1 0,0

I fjor 7,0 9,0 9,0

5 Virkelig 385 354 365

Mål 423 369 378

Avvik -38 -15 -13 

I fjor 396 346 354

6 Virkelig 260 269 250

Mål 260 284 250

Avvik 0 -15 0

I fjor 0 0 0

7 Virkelig 32,5 33,1 34,0

Mål 36,0 35,7 36,0

Avvik -3,5 -2,6 -2,0 

I fjor 28,9 31,0 31,2

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

AVFALL - Andel avfall som 
sorteres

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

TEKSTILER - Personaltøy 
(kr) pr brutto månedsverk 
behandlingspersonell

ENERGI - Energiforbruk 
(KwH) per m2.  
Oppvarmet areal

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

Intern service Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Inntektene er over budsjett på grunn av høyere salg. Det er spesielt kioskene som har høyere salg 
enn forutsatt. 
  
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 diabetespasienter. 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 nå et overskudd målt mot budsjett. Effekten av året lønnsoppgjør er 
en bidragsyter til dette. Klinikken har hatt en reduksjon av refusjoner for langtidssykemeldte der bruk 
av vikarer ikke har gått ned i samme takt. Det har også vært høyere korttidsfravær ved avdelinger der 
det på grunn av driften må leies inn vikarer umiddelbart. Lønnsområdet er fulgt spesielt opp og har 
vist positivt resultat de siste månedene. 
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  Ved siden av økning innenfor IKT-området 
som følge av de regionale prosjektene er det merforbruk knyttet til vedlikehold av bygningsmasse og 
utstyr, blant annet som følge av stramme investeringsrammer som gjør at nødvendige endringer i 
bygningsmasse og utskifting av utstyr skjer i en lavere takt.  
 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er for denne måneden på plan. Akkumulert er resultatet litt over 
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 2 årsverk mer enn plan, mens det hittil i år i gjennomsnitt er 
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 august et sykefravær som er 0,7 %-poeng høyere enn målet. Akkumulert er 
sykefraværet i henhold til plan (-0,1 %-poeng). 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 bedre enn plan både for perioden og akkumulert.  
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 til 
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. 
 
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 det ser 
krevende ut å nå årets målsetning fullt ut. 
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 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat pr september på 8,3 MNOK.  Klinikken avventer resultat av 
dialog med leverandør som forventes å gi en kreditnota på nylig innkjøpt røntgenrør. Resultatet av 
årets lønnsoppgjør vil også for de siste månedene gi positiv effekt på økonomien i klinikken.  
Samlet er det 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. Tiltakene er som følger: 
 
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 og prosjektstøtte. 
Tiltakene forventes å gi en effekt ut året på 0,75 MNOK.  
 
Vedlikehold bygg: 
Vedlikeholdskostnader til bygg viser merkostnader hittil i år. Det er satt i verk tiltak for å redusere 
dette merforbruket ut året. Etter at resultat for september forelå er det lagt ytterligere trykk på å få 
redusert vedlikeholdskostnadene i forhold til det merforbruket som har vært hittil. Tiltaket forventes 
å gi en ytterligere effekt ut året på 1,8 MNOK. Tiltakene er konsentrert om driftsstedene Drammen, 
Bærum 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 
økonomiske perspektivet ivaretas ved valg av type behandlingsmiddel som rekvireres. Økonomisk 
effekt av dette er ikke beregnet i detalj. Det er videre lagt en plan for reduksjon av merforbruk av 
vedlikehold av medisinskteknisk utstyr. 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. Det forventes en effekt ut året på i overkant av 0,5 MNOK ut året av dette 
tiltaket, inkludert effekt på tiltak knyttet til BHM. 
 
Innkjøpsbegrensninger 
Klinikken har iverksatt en generell begrensning i innkjøp ut året. Dette gjennomføres ved at alle 
ansettelser i klinikken skal godkjennes på et høyere nivå. Øvrige kostnader som ikke er nødvendig for 

KIS
1. Resultat hittil i år -8 272 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -2 757 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -11 029 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 700
Effekt av lønnsoppgjør 2 100
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -8 229 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 4 149

Prognose for året -4 080 
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driften skal stoppes. Fullmakter rundt innkjøp endres ikke. Det forventes at tiltaket skal gi en effekt 
samlet for klinikken på ca 1,0 MNOK ut året.   
 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en betydelig utfordring med å holde årets økonomiske 
driftsmål. Nye opplysninger om framskutt framdriftsplan på regionale IKT prosjekter medfører økt 
press på økonomien i klinikken med ca 4,1 MNOK. Øvrig drift viser pr september et underskudd på 
5,2 MNOK. Det er i etterkant av at regnskap pr september ble avlagt iverksatt strakstiltak for å 
redusere kostnadene framover. Basert på resultat hittil i å,r hensyntatt engangseffekter og økt fokus 
på tiltak, forventes det at klinikken vil redusere kostnadene framover slik at driften utover IKT-
området blir i tråd med målet for 2015. 
 
Det forventes derfor at klinikken samlet vil ende opp med et underskudd på 4,1 MNOK i 2015 som i 
sin helhet relateres til IKT området. 
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PSYKISK HELSE OG RUS 
 
 Sammendrag per september 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 2,4 MNOK. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 6 981 -4 825 0

Mål 0 0 0

Avvik 6 981 -4 825 0

I fjor 2 334 12 857 12 290

2 Virkelig 365 3 115 3 885

Mål 311 2 831 3 785

Avvik 54 284 100

I fjor 341 2 859 3 893

3 Virkelig 22 019 170 042 227 836

Mål 21 095 160 430 220 776

Avvik 924 9 612 7 060

I fjor 19 902 154 586 212 694

4 Virkelig 1 814 1 832 1 829

Mål 1 851 1 843 1 844

Avvik -37 -12 -15

I fjor 1 819 1 790 1 795

5 Virkelig 6,5 7,7 7,7

Mål 6,1 6,9 7,0

Avvik 0,4 0,8 0,7

I fjor 7,3 7,7 7,9

6 Virkelig 56 52 50

Mål 50 50 50

Avvik 6 2 0

I fjor 51 53 50

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

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

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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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 3,5 MNOK hittil i år. 
 
Aktivitet 
Det skjedde et positiv trendskifte utover høsten 2014. Hittil i 2015 er både aktiviteten og 
produktiviteten høy og godt over budsjett.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Merforbruket på brutto månedsverk de fem første månedene er i hovedsak variabellønnede 
månedsverk knyttet til den utfordrende driftssituasjonen som er beskrevet over. Gjennomførte tiltak 
har bidratt til å snu utviklingen. 
 

 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Gjennomsnittlig ventetid hittil ligger like over 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, og 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 1814 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1813 1820
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 september 2015 
sammenlignet med samme periode i 2014. Særlig innen barne- og ungdomspsykiatrien har det vært 
en betydelig produktivitetsvekst. Dette skyldes iverksatte tiltak som går ut på fastsettelse av 
differensierte målkrav for hver enkelt behandler, samt bedre tilrettelegging og strukturering av 
ressursbruken.   
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Styringsfarten viser et antatt merforbruk på 4,7 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 30.09.15 Pr 30.09.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,37 2,24 5,8 %
Distrikspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,47 2,43 1,6 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,22 1,97 12,4 %

PHR
1. Resultat hittil i år -4 825 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 5 059
Korrigert styringsfart hittil i år 233
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 78
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -4 748 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter -290 
Effekt av lønnsoppgjør 5 038
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 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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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per september 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i september viser 1,3 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er lavere 
lønnskostnader enn budsjettert som følge av besparelse på lønnsoppgjøret. Bruk av overtid ligger på 
budsjett i september. 
 
Per september har klinikken et overskudd på 1,2 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser og 
kostnader til bil og utstyr ligger lavere enn budsjett i perioden januar tom september. 
Lønnskostnadene ligger 2,3 MNOK høyere enn budsjett per september. Lønnskostnadene i 
ambulansetjenesten viser et positivt budsjettavvik i august og september bl.a. som følge av bedre 
sommerferieplanlegging. Lønnsoppgjøret er blitt lavere enn budsjettert og vil også slå positivt ut i 
resultatet for oktober og ut året. 
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom september ligger på 29 895 eksklusiv 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 1,4 % og 399 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. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 277 1 246 0

Mål 0 0 0

Avvik 1 277 1 246 0

I fjor -117 -3 331 -3 512

2 Virkelig 3 186 29 895 40 260

Mål 3 208 29 496 39 460

Avvik -22 399 800

I fjor 3 208 29 496 39 460

3 Virkelig 11 578 105 931 140 951

Mål 12 083 124 787 160 951

Avvik -505 -18 856 -20 000 

I fjor 12 083 124 787 160 951

4 Virkelig 2,0 1,9 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

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

I fjor 1,9 1,9 0,0

5 Virkelig 325 311 312

Mål 308 302 303

Avvik 18 8 8

I fjor 311 312 310

6 Virkelig 5,8 8,4 8,0

Mål 8,0 8,3 8,0

Avvik -2,2 0,1 0,0

I fjor 10,6 9,4 9,6

AKTIVITET 
Samkjøringsgrad 
pasientreiser
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser 
inn og ut
ANTALL

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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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Utvikling brutto månedsverk  

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 311 i gjennomsnitt for perioden januar tom oktober. 
Overforbruk årsverk for perioden januar tom oktober er 8 årsverk. Overforbruk av månedsverk i 
oktober ligger på 18, hvorav avvik på fastlønn utgjør 12 årsverk og overtid 6 årsverk. 
Flomberedskapen i september har forårsaket overtidsutbetaling på 3 årsverk i oktober. Lederne i 
ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og 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.september 2014. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 304. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert de siste 3 måneder. Sykefraværet i perioden jan – august ligger på 
8,4 % mot budsjettert 8,1 %. Korttidsfraværet ligger på 1,9 % og langtidsfraværet på 6,5 % for 
perioden jan - august. Sykefraværet i 2014 lå på 9,6 %.   
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Lønnsoppgjøret er kostnadsberegnet 2,1 MNOK lavere enn budsjett for 2015. 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 og har resultert i lavere sykefravær.  
 
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. 
  

PHT
1. Resultat hittil i år 1 246
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 415
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 1 662
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 869 
Effekt av lønnsoppgjør 207
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -0 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per september 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i september på 2,3 MNOK og hittil i år på 14,8 
MNOK. Det positive avviket i perioden skyldes hovedsakelig økning i polikliniske inntekter og at totale 
lønnskostnader ligger under budsjett. 
 
Inntektene for september ligger 0,3 MNOK over budsjett og 10,1 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 september viser et overforbruk på 0,5 MNOK og et overforbruk hittil i år på 1,6 
MNOK.  Det negative avviket er hovedsakelig knyttet til aktivitetsøkningen på Avdeling for 
mikrobiologi. 
 
Lønnskostnadene for september har et positivt avvik mot budsjett på 3,5 MNOK, og skyldes at 
lønnsoppgjøret ble lavere enn budsjettert. Hittil i år viser et positivt avvik på 5,7 MNOK hvorav økte 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 2 325 14 849 14 202

Mål 0 0 0

Avvik 2 325 14 849 14 202

I fjor 756 -1 695 4 470

2 Virkelig 395 3 086 3 884

Mål 345 2 838 3 884

Avvik 50 248 0

I fjor 368 2 806 3 873

3 Virkelig 7,8 8,2 8,0

Mål 8,0 8,0 8,0

Avvik -0,2 0,2 0,0

I fjor 8,5 8,9 8,7

4 Virkelig 8,0 12,7 12,0

Mål 6,0 6,0 6,0

Avvik 2,0 6,7 6,0

I fjor 6,0 6,4 7,3

5 Virkelig 12,1 11,4 10,0

Mål 10,0 10,0 10,0

Avvik 2,1 1,4 0,0

I fjor 12,6 12,0 0,0

6 Virkelig 585 576 578

Mål 585 578 579

Avvik 0 -1 -1

I fjor 564 564 564

7 Virkelig 5,7 7,3 6,5

Mål 5,3 6,1 6,3

Avvik 0,4 1,2 0,2

I fjor 6,2 6,0 6,4

Medisinsk diagnostikk Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

AKTIVITET  
Ventetid CT 
normalpiroriterte 
pasienter

 

AKTIVITET  
Ekstern poliklinikk 
medisinsk biokjemi 
lab.analyser

 

KVALITET 
Gjennomsnittlig svartid 
histologi
DAGER

KVALITET 
Ventetid nomalprioriterte 
pasienter brystdiagnostikk
ANTALL uker

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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sykelønnsrefusjoner utgjør 2,7 MNOK. Det har vært vanskelig å rekruttere riktig vikarkompetanse på 
kort sikt, noe som har medført et lavere forbruk av lønnskostnader i forhold til budsjett ved 
sykefravær. 
 
Innleid arbeidskraft har et negativt avvik i september og hittil i år på 0,7 MNOK. Avviket er knyttet til 
innleie av radiologressurser på Avdeling for bildediagnostikk for å redusere svartider. 
 
Aktivitet 
Den generelle trenden for klinikken viser en økning fra samme periode i 2014.  
 
Avdeling for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 8,7 % hittil i år sammenlignet med 
2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 17 % 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 11 % hittil i år sammenlignet 
med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 11 % og poliklinikk en 
økning på 10 %. 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 2 % sammenlignet med 2014. BDS 
har hatt omtrent samme aktivitetsnivå som i 2014, mens aktiviteten på Seksjon for Nuklærmedisin 
har økt med 4 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved avdelingen har i snitt økt med 2 %. Den 
polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 2 % 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 8 % 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 1 % 
sammenlignet med 2014.  
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har i september hatt en økning i antall 
blodtappinger på 2 % sammenlignet med 2014, og 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 september økte med 17 % sammenlignet med 2014 og ligger hittil i år 2 % over 2014-nivå. 
Rekrutteringen av nye blodgivere begrenses av mangel på egnet areal. Klinikken vurderer tiltak for å 
øke kapasiteten på rekruttering av blodgivere ytterligere. 
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Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – august har vært høyere enn måltallet. 7,3 % sykefravær mot 
måltallet 6,2 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,5 % og langtidsfraværet på 4,8 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en økning på 1,3 %-poeng, 
hvorav 1,2 %-poeng er økning i langtidsfraværet. 
 
Måltallet for klinikkens gjennomsnittlige sykefravær i 2015 er 6,3 %. Sykefraværet og tiltakene følges 
tett og fortløpende i alle avdelingene. Sykefraværet har gått ned de siste månedene sammenlignet 
med begynnelsen av året, og var i august på 5,7 %. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – oktober har klinikken brukt i snitt henholdsvis 576 månedsverk mot budsjettert 
578 månedsverk. I september har klinikken brukt 4 årsverk mer enn budsjettert, mens 
månedsverkene for oktober er i henhold til budsjett. Avviket i september 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 september ligger på 7,8 uker, men ventetiden varierer mellom 
de ulike sykehusene fra 2 til 14 uker. Snittet hittil i år ligger på 8,2 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 september og hittil i år er henholdsvis 
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8 og 12,7 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 
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 12 virkedager og 11,4 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. Fra august til september har ventetiden gått ned fra 18 til 12 virkedager. 
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 forventniger 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. 
 
Lønnsoppgjøret for klinikken ble lavere enn budsjettert, og det er estimert en besparelse på ca. 4,0 
MNOK. Effekten av lønnsoppgjøret ble hovedsakelig effektuert i september. 
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Klinikken forventer en økning i service-/vedlikeholdskostnader og varekostnader ut året da 
varekostnad synes ikke å treffe periodiseringen av disse kostnadene i budsjettet. Klinikken ser også 
behov for å styrke vedlikeholdet av mammografibussene inneværende år. 
 
På grunn av økende aktivitet og innføringen av kreftpakkeforløp i VV ser klinikken det nødvendig 
blant annet å utføre tiltak for økt kapasitet for diagnostikk for å understøtte lavere vente- og 
svartider.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2015 er estimert til et overskudd på 14,2 MNOK. Det antas et overskudd i 
klinikken på grunnlag av en takstøkning på undersøkelser ved BDS i budsjettperioden, økt poliklinisk 
inntekt for Avdeling for mikrobiologi og et lavere forbruk av lønnskostnader enn budsjettert. 
Klinikken må fortløpende vurdere behov for tiltak som må sikre å redusere svar- og ventetider  i 
Bildediagnostikk og Patologidiagnostikk. 
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DEFINISJONER 
 

 
 
  

ØKONOMI
Driftsresultat i Kr (NOK 1.000)

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

HR - Brutto årsverk ANTALL

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

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

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

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

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

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

KVALITET
Fristbrudd for rettighetspasienter 
(ny def.) ANDEL

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

AKTIVITET - antall polikliniske 
konsultasjoner PHR

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

AKTIVITET - antall utskrevne 
pasienter døgn  PHR

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

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

Antall analyser fra eksterne rekvirenter.

AKTIVITET  
Ventetid CT normalpiroriterte 
pasienter
ANTALL uker

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

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

KVALITET 
Gjennomsnittlig svartid histologi
DAGER

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, 
og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til 
rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi 
rekvirenten vil ha en diagnose.

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) per 
m2. Oppvarmet areal

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

TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr 
brutto månedsverk 
behandlingspersonell

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

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

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

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

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

Antall oppdrag med ambulanse registrert per måned og per år

AKTIVITET  
AMK Telefonhenvendelser inn og ut
ANTALL

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

AKTIVITET 
Samkjøringsgrad pasientreiser
ANDEL

Antall kommunkryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene
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Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 42/2015 26.10.15 
 
Vedlegg:  

 
1. Konseptfaserapport  

  
 
Saken gir en gjennomgang av alternative måter å gjennomføre flyttingen fra Lier til Blakstad på.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Arbeidet med å reise et nytt permanent bygg for en samlet akuttpsykiatri på 
Blakstad/Asker DPS videreføres ikke. 

2. All virksomhet på Lier flyttes som forutsatt ved salget. Nødvendige investeringer på 
Blakstad og Thorsberg fremmes som del av investeringsbudsjettet for 2016/2017. 

3. Bruken av Blakstad etter at nytt sykehus er ferdig utredes sammen med Asker 
kommune.  

4. Punkt 1 til 3 oversendes til Asker kommune for uttalelse. Saken forelegges til endelig 
behandling i desember. 

 

Dato: 10.10.15 
Saksbehandler: Kisten Hørthe/ 

Narve H. Furnes   
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Psykisk Helse og 

Rus/ Intern 
Service 
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Bakgrunn 
Styret har i sak 079/2012 og 67/2013 vedtatt at aktiviteten ved avdelingen på Lier skal avvikles 
og overføres til Blakstad. All eiendom på Lier er nå solgt og alle transaksjoner gjennomført slik at 
helseforetaket nå har et rent leieforhold på Lier.  
 
Styret behandlet i sak 37/2014 idefasen til et nytt bygg for en samlet akuttpsykiatri på Blakstad. 
Bygget skulle etter 2022 overtas av Asker DPS. Styret traff følgende vedtak i sak 37/2014: 

1. Styret går inn for å bygge et nytt bygg for samlet akuttpsykiatri på Blakstad. 
2. Styret godkjenner idéfasen, og vedtar mandat for konseptfasen. 
3. Søknad oversendes til Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmaktsystemet for å få 

videreført prosjektet til konseptfasen. 
 
Konseptfasen ble levert i vår, og behandles som en del av denne saken. Som et supplement til 
konseptfaserapporten ble det i sommer utviklet andre alternative løsninger for å samlokalisere 
Lier og Blakstad. Arbeidet ble utført av en partssammensatt arbeidsgruppe. Denne saken 
presenterer dermed andre alternative løsninger i tillegg til konseptfaserapporten. 
 
Et viktig anliggende i saken er tidsperspektivet. Målbildet for Nytt Vestre Viken Sykehus (NVVS) 
er åpning i 2022. For at en samlokalisering skal ha effekt både organisatorisk og økonomisk så 
bør en sammenslåing av Lier og Blakstad skje i løpet av 2017.  
 
Alternative løsninger 
 
Alternative løsninger for sykehuspsykiatrien frem til NVVS står ferdig: 
 
Alternativ A - Nytt akuttbygg for Blakstad som etter 2022 blir Asker DPS 
Alternativ B1 -  All virksomhet på Lier flyttes til Blakstad. Noe ombygging av eksisterende 

bygg samt etablering av midlertidige bygg 
Alternativ B2 -  All virksomhet samles på Blakstad som i alternativ B1. Et Blakstad senter 

kan utvikles etter 2022 ved gjenbruk av enkelte bygg. 
Alternativ B3 -  Akuttfunksjoner til Lier. Elektive funksjoner til Blakstad 
0-alternativet -  Opprettholde driften som den er 
 
Alternativ A - Nytt akuttbygg for Blakstad 
 
Konseptfaserapporten har i tillegg til 0-alternativet utredet et nytt bygg for å samle 
akuttpsykiatrien. Bygget er etter 2022 tenkt å huse Asker DPS.  
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Nytt akuttbygg Blakstad 

 
 
Konseptfaserapporten peker på at nullalternativet i realiteten er i ferd med å bli borte i og med 
at flere av funksjonene på Lier allerede er flyttet til Blakstad samt at Lier er solgt. Rapporten 
anbefaler at en bør velge alternativ 1, og forlate nullalternativet. Det er flere grunner til det: 
 
Samlokalisert akuttpsykiatri 
Brukergruppen mener i rapporten at samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad er helt 
nødvendig for å kunne forsvare en kvalitativ god og forsvarlig drift frem til NVVS er ferdig.  
 
Samlokalisert Asker DPS og Asker BUP 
Det er lagt til rette for at Asker DPS kan samlokalisere sine aktiviteter og flytte inn i relativt nye 
lokaler i 2022 når akuttpsykiatrien flytter til Drammen. Videre ligger det rette for å etterkomme 
arealbehov mht. dag- og polikliniske tjenester i den eksisterende bygningsmassen på Blakstad. 
Dette vil gi et samlet behandlingsmiljø for Asker DPS og Asker BUP. Det er også mulig å innpasse 
4 døgnplasser fra BUP på Bjerketun til Blakstad dersom denne løsningen velges. 
 
Kvalitativ gevinst 
Rapporten peker på at det er kvalitative gevinster knyttet til en samlokalisering.  

• Ny bygningsmasse vil høyne livskvaliteten og ivareta sikkerheten for pasienter 
• Det legges til rette for et stort og robust fagmiljø 
• Mye kompetanse samlet 
• Gode og funksjonelle vaktordninger 
• Godt grunnlag for ny – og videreutvikling av det faglige tilbudet 
• Gode muligheter for spesialisering og differensiering 
• Styrket rolle som attraktiv utdanningsinstitusjon 
• God rekruttering 
• Grunnlag for at behandlingstilbudet til pasientene vil bli enda bedre 

 
Et hovedanliggende for konseptfasen var å undersøke om det går an å bygge et bygg som de 
første årene huser akuttpsykiatrien og deretter et DPS. Konseptet viser at dette er mulig.  
Siden arealbehovet for de to bruksområdene er forskjellig så er det imidlertid slik at en bygger 
1.700 m2 mer i fase en enn det man trenger i fase to. I tillegg er det slik at en del av det arealet en 
ikke trenger i fase to er spesialiserte arealer. Det betyr at en må gjøre ombygginger i 2022 for at 
dette arealet kan brukes til annet formål.  
 
Konseptrapporten operer med et økonomisk målbilde på Mnok 397, og anslår at det vil ta 2,5 år 
før bygget står ferdig.  



 
 

4 
 

 
Alternativ B1 - All virksomhet på Lier flyttes midlertidig til Blakstad. Noe ombygging av 
eksisterende bygg samt etablering av midlertidige bygg 
 
Det må etableres noe midlertidige bygg på området i tillegg til at eksisterende bygningsmasse 
må ombygges en del. Alternativet vil i investeringer koste om lag Mnok 82, og vil kunne være 
klart i løpet av 2017 forutsatt at en får gjennomført dette innenfor gjeldende regulering.  
 
Alternativ B2 - All virksomhet samles midlertidig på Blakstad. Blakstad senter utvikles 
etter 2022 
Alternativet er identisk med B1 frem til 2022, men med etterbruk av enkelte bygg til å utvikle et 
Blakstadsenter i samarbeid med kommunen etter utflytting av sykehusfunksjonene til nytt 
sykehus. Noen kliniske funksjoner som i dag dels ligger på Blakstadområdet og dels utenfor vil 
kunne være en del av Blakstad senter. Investeringsnivået er likt med alternativ B1.  
 
Alternativ B3 - Akuttfunksjoner til Lier. Elektive funksjoner til Blakstad 
Dette alternativet betyr at en ikke gjennomfører tidligere vedtak om å flytte aktiviteten fra Lier. 
Man opprettholder drift ved Lier og Blakstad frem til innflytting i nytt sykehus.  Det betyr å 
funksjonsfordele ved å legge akuttfunksjoner til Lier og elektive funksjoner til Blakstad. 
Det innebærer tilbakeleie av lokaler på Lier frem til NVVS står ferdig. Det betyr noe 
oppgradering av bygg både på Lier og Blakstad, samt vedlikehold av gammel bygningsmasse. B3 
alternativet ligner på 0-alternativet ved at en opprettholder begge driftsstedene, men B3 vil bety 
en hel del flyttinger for å rendyrke akutt- og elektiv virksomhet. Alternativets 
investeringsrammer er beregnet til Mnok 34, og vil kunne realiseres i løpet av 2017. 
 
0-alternativet 
Dette alternativet betyr at en ikke gjennomfører tidligere vedtak om å flytte aktiviteten fra Lier. 
Sikkerhetspsykiatrien og alderspsykiatrien er nå samlokalisert på Blakstad. Det som gjenstår av 
større pasienttilbud er akuttpsykiatri og psykosebehandling. 0-alternativet betyr at disse 
funksjonene opprettholdes om de er med drift på begge steder. Alternativet vil bety et økt 
vedlikeholdsbehov på grunn av svært dårlig bygningsmasse, og investeringer i størrelsesorden 
Mnok 6. Alternativet gir vesentlig høyere driftskostnader enn andre alternativer.  
 
Etterbruk etter 2022 
Denne saken behandler ikke fremtidig utvikling av Blakstadområdet etter 2022.   
 
Økonomi 
Driftskostnadene for alternativene er utredet. Kostnadene er beregnet for en 6-års periode.  
 
Tabell 1: Driftskostnader i Mnok for 6 år 

 Alt A Alt B1 og B2 Alt B3 0 Alternativ 

Driftskostnad KIS Blakstad 165 182 160 142 

Driftskostnad KIS Lier 54 40 80 104 

Driftskostnad PHR 3.124 3.097 3.169 3.259 

Vedlikehold Lier   8 25 

Ekstra leiekostnad Lier   14 27 
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Sum driftskostnader 3.343 3.319 3.431 3.557 

 
Tabellen viser blant annet at det koster om lag Mnok 200 mindre å drifte alternativene A og 
B1/B2 enn 0-alternativet over en seks års periode. 
 
Tabell 2: Investeringer i Mnok 

Investering Alt A Alt B1 og B2 Alt B3 0 Alternativ 

Ombygginger  40 30 6 

Tilbygg – nybygg 397 38   

Oppgradering  4 4  

Sum investeringer 397 82 34 6 
 
 
 
Alternativ A fremstår som et reelt alternativ i og med at det leverer et konsept som er i tråd med 
bestillingen. Investeringsnivået er imidlertid blitt vesentlig høyere enn forutsatt i idefasen, og 
bygget vil inneholde 1.700 m2 som en ikke trenger etter 2022. Dette arealet må i tillegg bygges 
om skal det være anvendelig. Alternativ A vil ta minst ett år lenger å realisere enn de andre 
alternativene noe som gjør at brukstiden frem mot 2022 blir kortere. 
 
Alternativ B3 og 0-alternativet svarer ikke på bestillingen om å flytte fra Lier. Driftsøkonomien 
er dårligere enn i alternativene B1/B2. 
 
Alternativene B1 og B2 leverer på bestillingen om å flytte fra Lier. Det er et betydelig lavere 
investeringsnivå enn alternativ A, og driftsøkonomien er god. Faglig sett er det også tilslutning 
til at dette er gode alternativer selv om en hadde foretrukket alternativ A. 
 
To store seksjoner ved Lier er allerede flyttet til Blakstad, sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri. 
En konsekvens av dette er at Lier ikke lenger raskt kan foreta nødvendige interne flyttinger av 
pasienter når beleggsituasjonen i akuttpsykiatrien krever dette. Blakstad tar i dag imot 
pasienter fra Buskerud på kort varsel, og det samarbeides tett og godt mellom de to avdelingene.  
Dette har imidlertid skapt en krevende driftssituasjon, som gir redusert forutsigbarhet både for 
pasienter og for medarbeidere, og det er derfor viktig å sluttføre prosessen med å flytte fra Lier.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
Det er av stor betydning at den påbegynte midlertidige sammenslåingen av sykehuspsykiatrien 
sluttføres så raskt som mulig. Det vil gi betydelige gevinster både faglig og driftsmessig når dette 
er gjort. På den annen side vil et null alternativ, eller forsinkelser i sammenslåingen, medføre økt 
risiko knyttet til forsvarlig pasientbehandling og til ressursutnyttelse og økonomi. 
 
Vestre Viken har arbeidet målrettet for å avvikle Lier som driftsted. Salget av eiendommen på 
Lier er gjennomført, og flere pasienttilbud er allerede flyttet til Blakstad. Saken viser at det nå 
foreligger alternativer for å sluttføre prosessen. 
 
Et nytt permanent bygg for akuttpsykiatri på Blakstad vurderes ikke til å være en egnet løsning 
både med hensyn til investeringsnivå og tidsbruk frem til realisering. 
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Det gjenstår da en oppgradering av eksisterende bygg og midlertidige modulbygg slik det er 
beskrevet i alternativene B1 og B2. Dette gir en løsning for sykehuspsykiatrien innenfor 
realistiske investerings- og driftsrammer for tidsperioden frem til nytt sykehus er ferdig.  
 
Etterbruken av Blakstad vil bli utredet. Mandat for dette arbeidet vil legges fram for styret som 
egen sak. Administrerende direktør forutsetter at Asker kommune blir trukket spesielt med i 
dette arbeidet med utgangspunkt i kommunens rolle som planmyndighet og som 
samarbeidspartner innen psykisk helse og rus.  
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1 Anbefaling 

 

Brukergruppens anbefaling for valg av alternativ er Alternativ 1 – B 

 
Kostnadsramme og styringsmål 
Budsjett og kostnadsramme for prosjektet er beregnet til NOK 420 000 000,-.  
Styringsmålet for prosjektet er beregnet til NOK 370 000 000,- 
 
Brukergruppens anbefaling  begrunnes i følgende forhold: 
 
Gjeldende styrevedtak 
I henhold til styrevedtak, sak 079/2012 og i sak 67/2013, skal aktiviteten ved psykiatrisk 
avdeling Lier på kortest mulig tid avvikles for salg og funksjonene overføres til Blakstad.  
Når samlet akuttpsykiatrien på Blakstad flytter til nytt Vestre Viken sykehus i Drammen, er 
det styrevedtak, sak 67/ 2013 pkt. 3, at Asker DPS og BUP Asker overtar lokalene på 
Blakstad.  
 
Dagens bygningsmasse 
Dagens tekniske tilstand på Lier psykiatriske avdeling er generelt dårlig (spesielt 
akuttseksjon I og lukket psykose). Kontrollkommisjonen har i brev til Helsetilsynet 
beskrevet at den bygningsmessige tilstanden er negativ for pasientbehandlingen. 
 
Blakstad psykiatriske avdeling har i dag et dårlig fungerende mottakstilbud til pasienter for 
akuttinnleggelse. I dag skjer dette i to av de tre seksjonene i lite egnede lokaler. Lokalene 
er lite oversiktlige og har mange hindringer  og krevet generelt sett en større bemanning , 
spesielt  flere miljøpersonell. 
 
Alternativ 0 
Alternativ 0-A og 0-B svarer ikke opp gjeldende styrevedtak.  
 
Prosessen med å selge Lier sykehus er igangsatt og deler av sykehuset er solgt. Full  
utredning av 0 alternativet har derfor ingen mening. Dersom alternativ 0 - B velges, der 
samlokalisert akuttpsykiatri ikke realiseres før innflytning til Brakerøya, må lokaler på Lier 
tilbakeleies og oppgraderes.   
 
Alternativene 1-A  
Alternativet er i tråd med gjeldende styrevedtak og prosjektets mandat. 
 
Samlokalisert akuttpsykiatri 
Brukergruppen mener at samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad er helt nødven-
dig for å kunne forsvare en kvalitativ god og forsvarlig kvantitativ drift frem til nye sykehu-
set i Drammen er ferdig.  
 
Samlokalisert Asker DPS og Asker BUP 
Det er lagt til rette for at Asker DPS kan samlokalisere sine aktiviteter og flytte inn i relativt 
nye lokaler i 2022 når akuttpsykiatrien flytter til Drammen.. Antall døgnpasienter for akutt-
psykiatrien er i samsvar med DPSets pasientbehov. Videre ligger det rette for å etter-
komme DPSets arealbehov mht. dag- og polikliniske tjenester i den samlede eksisteren-
de bygningsmassen på Blakstad. Dette vil gi et samlet og godt behandlingsmiljø for Asker 
DPS og Asker BUP.  
Det er også mulig å innpasse 4 døgnplasser fra BUP på Bjerketun til Blakstad dersom 
denne løsningen velges 
 
Driftsmessig gevinst 
En samlokalisering av akuttpsykiatrien betyr en reduksjon i bemanning og FDVU 
kostnader svarende til 13,4 MNOK årlig. Et nybygg for DPS og BUP er vurdert til å gi en 
driftsmessig årlig gevinst på 5 %, tilsvarende 6 MNOK. Videre vil en samlokalisering av 
alle tjenster ha et potensiale for en årlig tillegsgevinst på opptil 5 %.  
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Kvalitativ gevinst 
Det er klare kvalitative gevinster knyttet til en samlokalisering. Ny bygningsmasse vil 
høyne livskvaliteten og ivareta sikkerheten for pasienter.   
Det legges til rette for et stort og robust fagmiljø 
Mye kompetanse samlet 
Gode og funksjonelle vaktordninger 
Godt grunnlag for ny – og videreutvikling av det faglige tilbudet 
Gode muligheter for spesialisering og differensiering 
Styrket rolle som attraktiv utdanningsinstitusjon 
God rekruttering 
Grunnlag for at behandlingstilbudet til pasientene vil bli enda bedre 
 
Alternativ 1-B  
Alternativet inneholder samme virksomhet, funksjoner og samme nybygg døgn og om-
bygging av bygg 7 som alternativ 1-A.   
 
Forslaget legger til rette for utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 for bygg 6, 7 og 8. 
Dette medfører at bygg 3 kan selges uten heftelser sammen med øvrig del av Blakstad 
som ikke er aktuelt for fremtidig bruk for Vestre Viken HF. Videre kobles bygg 6, 7 og 8 til 
ny energisentral med bergvarmepumpe for utfasing av dagens bruk av fossil brensel, på 
lik linje med dagens forskrifter for nybygg.  
 
For å evaluere mellom underalternativene 1-A og 1-B er det som del av konseptfasen 
utarbeidet en LCC-analyse for alternativ 1-A og 1-B i eget vedlagt dokument «Energibe-
regning Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad». Alternativet gir en betydelig driftsgevinst 
sammenlignet med alternativ 1-A; se vedlagt energirapport. På grunnlag av denne analy-
sen anbefales et oppvarmingssystem for alle fire byggene basert på bergvarmepumpe og 
elektrokjel for Blakstad. 
 
Konklusjon:  
Alternativ 1-B anbefales som det beste alternativ for videreføring til forprosjekt. 

2 Sammendrag  

Konseptfasen 
Det skal utarbeides en konseptfaseutredning som dekker kravene til konseptfase i den 
nasjonale veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, og som er tilpasset 
øvrige rammebetingelser gitt av Helse Sør-Øst RHF og overordnet myndighet. 
 

Prosess 

Prosessen følger veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter fra Helsedirekto-
ratet. 
Utredningsprosessen for Konseptfasen har vært gjennomført i perioden juni 2014 –  
februar 2015 med involvering av representanter fra KPR/Klinikk psykisk helse og rus, 
KIS/Klinikk for intern service, tillitsvalgte og vernetjenesten. Programledelse har vært iva-
retatt av Hospitalitet as.  
Det har vært avholdt 6 medvirkermøter med brukergruppen samt ytterligere 4 arbeidsmø-
ter. Videre har det vært avholdt egne KS-møter med KIS og KPR. 
Sammensetningen av brukergruppen er beskrevet i avsnitt om brukermedvirkning. 
Videre har det vært gjennomført usikkerhetsanalyse for prosjektet. 
 
Konseptfasen er 
gjennomført i perioden  
02.09.2014 til  
13.02.2015. 

 

Figur 1: Konseptfasen 
 
Bakgrunn og kontekst  
I VVHF er virksomheten for Psykisk Helse og Rus, PHR, per i dag adskilt fra somatikken. 
Den er spredt i regionen med hovedvekt lokalisert ved dagens institusjoner på Blakstad 
og Lier. Sykehuspsykiatrien er lokalisert i gamle og uhensiktsmessige lokaler. Dette gjel-
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der spesielt situasjonen på Lier sykehus.  I henhold til styrevedtak skal aktiviteten ved 
psykiatrisk avdeling Lier på kortest mulig tid avvikles for salg og funksjonene overføres til 
Blakstad. Akuttpsykiatrien etableres midlertidig i nybygg på Blakstad. Etter at nye Vestre 
Viken sykehus i Drammen står ferdig, flytter akuttpsykiatrien til Brakerøya og Asker DPS 
overtar lokalene på Blakstad. 
Følgende beslutninger er gjeldende for prosjektet: 

 Strategi 2015: Lier sykehus avvikles, utflyttes og forberedes for salg.  
Akuttpsykiatrien fra Lier og Blakstad til Blakstad samlokalisering til Blakstad 
sykehus  

 Asker DPS.  Sak 67/2013, - 16.12.2013  
Styrevedtaket beslutter at Asker DPS skal overta bygningene på Blakstad når akuttpsyki-
atrien flytter til nytt sykehus på Brakerøya i 2023. Konsekvensen av at Asker DPS skal 
overta akuttpsykiatriens bygninger på Blakstad, er at det ikke er aktuelt med midlertidig 
modulbygg pga. langsiktig krav til prosjektløsning, sikkerhet og forventet levetiden på 
bygningsmassen med varig/permanent DPS-funksjon.  

 Asker DPS og BUP. 
Bygget på Blakstad er en del av Plan for utvikling av DPS. Asker DPS overtar bygget når 
akuttpsykiatrien flytter ut. 

 
I styrets vedtak i sak 37/2014 ble det fattet følgende vedtak: 

1. Styret går inn for å bygge et nytt bygg for samlet akuttpsykiatri på Blakstad. 
2. Styret godkjenner idéfasen, og vedtar mandat for konseptfasen. 
3. Søknad oversendes til Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmakt systemet for å få 
videreført prosjektet til konseptfasen. 

 
Konseptfase Nytt bygg Akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS 
Prosjektet omfatter utredning av konseptfasen 
1. 0-alternativet: styrevedtak om salg av Lier sykehus medfører at 0-alternativet ikke 

er aktuelt. Deler av Lier sykehus er solgt. Gjenstående bygninger selges når dette 
er gjennomførbart mht. plan for evakuering. 

2. Alternativ 1: Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS 
 
Styret har i styrevedtak sak 079/2012 og i sak 67/2013 vedtatt å avvikle og selge Lier sy-

kehus. Styret ber administrerende direktør planlegge for en videreutvikling av tjenestene 

ved Blakstad sykehus og eventuell flytting av funksjoner til Bærum sykehus.”  Prosessen 
med å selge Lier er igangsatt. 
I veilederen for «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» vektlegges at 0-alternativet 
alltid skal utredes. Med bakgrunn i ovenstående vurderes det imidlertid at det fra et øko-
nomisk perspektiv ikke er hensiktsmessig å foreta en fullverdig 0-alternativutredning. 
I henhold til sak 67/ 2013 pkt. 3 skal DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg når psykiat-
rien flytter til nytt sykehus på Brakerøya. 

2.1 Bemanning akuttpsykiatri ved samlokalisering på Blakstad 

Prosjektet har sett på bemanning av den konkrete løsningen ved samlokalisering av 
akuttpsykiatrien til Blakstad. 
 
Ved samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad er det estimert en reduksjon på 17 
årsverk + 8 merkantile stillinger, til sammen 25 stillinger. 

2.2 Arealbehov Blakstad ved samlokalisering 

Nedenstående tabell viser beregnet areal ut i fra de kapasiteter, funksjoner og beman-
ning gjeldende for samlokalisert akuttpsykiatri på Blakstad. 
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Tabell 1: Arealberegning Blakstad 

Arealberegning Blakstad Kapasiteter 
Arealbehov 
kvm netto 

Behandling     

Akuttmottak   100 

Mottak senger 8 360 

Mottak skjermede senger 2 100 

Akuttseksjon senger 48 600 

Behandlere mottak 4 120 

Behandlere døgn 32 960 

Kliniske ledere døgn 5 150 

Adm. Klinikk støtte 5 100 

Klinisk støtte 1 75 

Delsum 
 

2 565 

Kontorfunksjoner     

Kontorer og møterom   321 

Delsum 
 

321 

Service      

Pasientservice   150 

Personaleservice   150 

Ikke-medisinsk service   400 

Undervisning & forskning 
 

100 

Aktivitet og trening (Ergo, Fysio)   200 

Kantine   100 

Garderober 160 160 

Delsum   1260 

Nettoareal i alt   4 146 

Bruttoareal med B/N faktor 1,8   7 463 

2.3 Arealbehov Asker DPS og BUP 

Nedenstående tabell viser beregnet areal ut i fra de kapasiteter, funksjoner og beman-
ning gjeldende for Asker DPS og Asker BUP i 2030. 
 
Tabell 2: Asker DPS & Asker BUP 2030 - arealberegning 
Arealberegning Asker DPS 2030 Kapasiteter Arealbehov 

kvm netto 

Behandling     

Mottak   200 

Senger 63 2 934 

Herav skjermede senger 8   

Poliklinikk og spesialrom 45 900 

BUP, poliklinikk   150 

Klinisk støtte   22 

Delsum   4 206 

Kontorfunksjoner     

Kontorer og møterom 140 1 507 

Delsum   1 507 

Service      

Pasientservice   20 

Personalservice   374 

Ikke-medisinsk service *)   293 

Undervisning & forskning   300 

Delsum   987 

Nettoareal i alt   6 700 

Bruttoareal med B/N faktor 1,8   12 060 

2.4 Virksomhetsalternativer 

Prosjektfokus har vært å utrede alternativ 1 dette på bakgrunn av styrevedtak om å selge 
eindommen i Lier snarest. 0 alternativet med videre drift i Lier belyses også da tilbakeleie 
av aktuelle bygninger frem til nytt sykehus er ferdigstilt på Brakerøya, er en mulighet. 
 
Følgende virksomhetsalternativer utredes i konseptfasen:  
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 Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS 
Alternativ 0–A  

 
Akuttpsykiatrien forblir på Lier og Blakstad til nytt sykehus i Drammen er fer-
dig 2022.  Asker DPS uendret. 

Alternativ 0–B  
 

Akuttpsykiatrien forblir på Lier og Blakstad til nye sykehuset i Drammen er 
ferdig.  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler samt om-
bygging av bygg 6 og 8. 

Alternativ 1–A  
 

Samlokalisere Akuttpsykiatri Blakstad  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler samt om-
bygging av bygg 6 og 8. 

Alternativ 1–B  Samlokalisere Akuttpsykiatri Blakstad  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler samt om-
bygging av bygg 6 og 8. 

Omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksisterende bygg 7. Løs-
ningen innebærer utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 gjeldende eksiste-
rende bygg 6, 7 og 8. Videre kobles bygg 6, 7 og 8 til ny energisentral med 
bergvarmepumpe for utfasing av dagens bruk av fossile brensler, på lik linje 
med dagens forskrifter for nybygg. Alternativet gir en betydelig driftsgevinst 
sammenlignet med alternativ 1-A. Det legges til rette for tilsvarende utfasing 
av bygg 9 og 10. 

 
Dagens situasjon for Blakstad sykehus 

 
Figur 2: Blakstad - oversikt over bygninger 
 
Tabell 3: Bygninger på Blakstad knyttet til prosjektet 

Bygninger knyttet til prosjektet 

Blakstad - Bygg 6 1 951 kvm 2 341 kvm 

Blakstad - Bygg 7    718 kvm 1 292 kvm 

Blakstad - Bygg 8 3 356 kvm 4 027 kvm 

Sum areal dagens bygninger 6 293 kvm 7688 kvm 

 
 
Arealfordeling mellom nybygg og eksisterende bygg (bygg 7) er vist i tabell under. 
 
Tabell 4: Areal Blakstad, nybygg og bygg 7 

 
 
Samlede areal – nybygg, bygg 6, 7 og 8 – dekker godt og vel arealbehovet til Asker DPS 
og Asker BUP. 

Totalt

Sikk. 

hets  

sone

Sum netto akuttseksjonen 718 3428 4146

Sum bruttoareal akuttseksjonen 1292 6170 7463

 Nybygg

Eksist. 

bygg
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2.5 Prosjektets styringsmål og kostnadsramme  

2.5.1 Styringsmål alternativ 1-B 

Usikkerhetsanalysens forventet prosjektkostnad (P50) er beregnet til  
NOK ca. 370 330 000. 
Styringsmålet for prosjektet er satt til NOK 370 000 000. 
 
Alternativt styringsmål ved alternativ 1-A er NOK 358 700 000. 

2.5.2 Prosjektets kostnadsramme 1-B 

Usikkerhetens kostnadsramme (P85) for prosjektet er beregnet til NOK ca. 418 870 000. 
Kostnadsramme for prosjektet er satt til NOK 420 000 000. 
Alternativ kostnadsramme ved alternativ 1-A er NOK 395 500 000. 
 
Tabell 5: Prosjektkostnader inkl. mva. prisstigning og finanskostnader for alle alternativer 
inkludert mulig sparetiltak 

 Alt 1-A 
NOK 

Alt 1-B 
NOK 

Alt 1-A  inkl. evt. sparetiltak 
NOK 

Grunnkalkyle  346 159 429 357 416 000. 322 522 429 

P 50 Styringsramme 358 621 169 370 330 000 338 680 050 

P 85 Prosjektramme 395 472 821 418 870 000 374 126 017 

 
Kommentarer. 
Brukergruppen har anbefalt alternativ 1-B.  
Valget baserer seg på driftsmessige fordeler som beskrevet i Konseptrapporten – Nytt 
bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS og BUP. Alternativ 1-A er for øvrig identisk med 
1-B.  
 
Eventuelle kostnadsregulerende tiltak  
For å imøtekomme eventuell nødvendig kostnadsregulering for å holde prosjektets kost-
nadskontroll er det sett på mulige innsparinger. Det vises til kapitel 13.5.4. 
 

2.5.3 Nytte- og kostnadsvurderinger 

En oversikt over kvantitativ gevinst er vist i tabell under: 
 
Tabell 6: Økonomiske gevinst 

Utvikling/  
satsingsområder 

  
Beskrivelse av gevinst  

  
Sum 

Vestre Viken HF har utført en 
driftskostnadsanalyse for akutt-
psykiatrien. I styrevedtak 37/2014 
16. juni 2014 er det vedtatt føl-
gende driftsgevinster knyttet til 
akuttpsykiatrien på Blakstad 

Det er beregnet årlig innsparing 
knyttet til avvikling av byggene 
knyttet til akuttvirksomheten på 
Lier og driftskostnader for nytt 
bygg på Blakstad på netto 9 
MNOK. Ny organisering med fire 
akuttposter og en mottakspost vil 
være med på å redusere organi-
sasjonens omfang. Ordningen 
medfører en seksjon mindre enn i 
dagens virksomhet på Lier og 
Blakstad. Dette vil gi en årlig inn-
sparing på om lag 25 MNOK.  
 

34 MNOK 

Reduksjon i antall årsverk ved å 
samlokalisere akuttpsykiatri på 
Lier og Blakstad  

Prosjektets analyse: Reduksjon i 
administrasjon svarende til 8 stil-
linger og 17 fagstillinger, til sam-
men 25 stillinger 
 

13,4 MNOK 

Asker DPS 
Til nybygg 

Forventet 5 % gevinst ved innflyt-
ting til nybygg.   
 

6 MNOK 
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Asker DPS 
Reduksjon i antall årsverk ved å 
samlokalisere Asker DPS ved ut-
flytting av akuttpsykiatri til nytt sy-
kehus i Drammen  

 
Burde ligge til rette for opp til yt-
terligere 5 % gevinst ved samlo-
kalisering av virksomhet 

6 MNOK 

Salg av Sikta, døgntilbud Asker 
DPS 

Prisvurdering fra VVHF 25,7 MNOK 

Effektivt og nytt bygg Reduserte FDV – kostnader  Minus 2 
MNOK 

Salg av lokalene på Lier og Blak-
stad 

Er igangsatt på Lier. Inntektene 
av salg medregnes i nytt Vestre 
Viken sykehus på Brakerøya  

0 

Opphør av leieavtale Leieavtale Lier 7,6 MNOK 

Opphør av leieavtale  Leieavtale Asker DPS 7,5 MNOK 

Hvis gevinst for Blakstad sykehus 
medregnes 

Salg av Blakstad sykehus med 
unntak av nybygg, bygg 6,7,8. 
Innbefatter også salg av USU – 
bygg 23 og 24 (6,7 MNOK) 
Prisvurdering fra VVHF 

100,2 MNOK 

 
 
Bærekraft 
Bygningskomplekset skal kunne gjennomføres slik at det dekker definerte pasientkatego-
rier både for ny Akuttpsykiatrisk døgnavdeling med akuttmottak og senere, etter etable-
ring av nytt Vestre Viken sykehus, som Distriktpsykiatrisk senter for Asker og Asker BUP.  
 
Driftsanalyse for Akuttpsykiatri utført av VVHF 
Vestre Viken HF har utført en «bærekraftsanalyse» analyse for akuttpsykiatrien. I styre-
vedtak 37/2014 16. juni 2014 er det vedtatt følgende driftsgevinster knyttet til akuttpsyki-
atrien på Blakstad: 
«Det er beregnet årlig innsparing knyttet til avvikling av byggene knyttet til akuttvirksom-
heten på Lier og driftskostnader for nytt bygg på Blakstad på netto 9 MNOK. Ny organise-
ring med fire akuttposter og en mottakspost vil være med på å redusere organisasjonens 
omfang. Ordningen medfører en seksjon mindre enn i dagens virksomhet på Lier og 
Blakstad. Dette vil gi en årlig innsparing på om lag 25 MNOK.»  
 
Samlet gir dette 34 MNOK i gevinst og er lagt til grunn for nåverdianalysen. 
 
Prosjektets nåverdianalyse  for akuttpsykiatri Blakstad, Asker DPS og Asker BUP 
Prosjektet har foretatt en selvstendig nåverdianalyse som sett på bemanning av den 
konkrete løsningen samt FDVU vurdering av nybygg og bruk av eksisterende bygg 7. 
Denne analysen er medtatt i følsomhetsanalysen i kapitel 2. 
 
Prosjektet har vurdert bemanningsreduksjon for den konkrete prosjektløsningen. Dette 
innebærer en vurdering av prosjektets mest bemanningskrevende områder som innbefat-
ter skjermingsenheter, sikkerhet, oversikt, bemanning dag-natt, samhandling mellom sek-
sjoner etc. 
 

Dimensjonering 

Dimensjoneringen tar utgangspunkt i de registrerte aktivitetsdata, som er fremskrevet til 
2030. Videre er gjeldende arealstandarder for de ulike funksjonsrom lagt til grunn. Det er 
lagt til grunn en brutto/ netto faktor på 1,8. 
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3 Bakgrunn, mandat og mål 

3.1 Hensikt 

I VVHF er virksomheten for Psykisk Helse og Rus, PHR, per i dag adskilt fra somatikken. 

Den er spredt i regionen med hovedvekt lokalisert ved dagens institusjoner på Blakstad 

og Lier. Sykehuspsykiatrien er lokalisert i gamle og uhensiktsmessige lokaler. Dette gjel-

der spesielt situasjonen på Lier sykehus.  I henhold til styrevedtak skal aktiviteten ved 

psykiatrisk avdeling Lier på kortest mulig tid avvikles for salg og funksjonene overføres til 

Blakstad. Akuttpsykiatrien etableres midlertidig i nybygg på Blakstad. Etter at nye Vestre 

Viken sykehus i Drammen står ferdig, flytter akuttpsykiatrien til Brakerøya og Asker DPS 

overtar lokalene på Blakstad. 

 

Konseptfasen 

Konseptfasen er 
gjennomført i perioden  
02.09.2014 til  
13.02.2015. 

 

Figur 3: Konseptfasen 
 
Overordnet målsetning for konseptfasen er: 
 

Å utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon for at besluttende myndigheter skal kunne 
ta en avgjørelse på om prosjektet skal videreføres til forprosjektfase. 
 

Hensikten med prosjektet i denne fasen er å få fram en konseptrapport, dvs. et beslut-
ningsgrunnlag som gir Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF grunnlag for beslutning 
om man skal gå videre med forprosjekt (B3) for ett av alternativene, og hvilket alternativ 
dette er. Konseptfasen omfatter alle aktiviteter som kreves for å velge det best egnede 
konseptet, og utvikle dette til et nivå hvor eieren med akseptabel sikkerhet kan treffe be-
slutninger om gjennomføring av forprosjektet. 
 

3.2 Bakgrunn 

3.2.1 Styrevedtak inkludert avvikling og salg av Lier 

Følgende vedtak er fattet i styret til Vestre Viken HF: 

 
Strategi 2025: 

Tidligere Lier sykehus avvikles og forberedes lagt ut for salg med muligheter for 
midlertidig tilbakeleie av arealer 

 
Styrevedtak sak 079/2012: 

Styret ber administrerende direktør iverksette planlegging av nødvendige investe-
ringer innenfor det psykiske helsevernet, herunder nytt distriktpsykiatrisk senter for 
Drammen, samt øvrige bygningsmessige tilpasninger som må gjennomføres for å 
realisere de planer som er vedtatt når det gjelder videreutvikling av tjenestene ved 
Blakstad sykehus og eventuell flytting av funksjoner til Bærum sykehus. 

 
Styrevedtak sak 67/2013: 

3. De fem distrikts psykiatriske sentrene (DPS’ene) bygges ut med mest mulig 
samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehu-
sene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for 
utbyggingene av DPS’ene våren 2014. 
 
Konsekvensen av at Asker DPS skal overta bygningene på Blakstad er at det ikke 
lenger er aktuelt med midlertidig modulbygg pga. av forventet levetiden på byg-
ningsmassen med varig DPS-funksjon. 
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Funksjonsprogram/ Idéfase 11.12.13, revidert 2.6.14 

Lokalene for samlokalisert akuttpsykiatri anbefales løst med et nybygg på Blakstad. 
For gjenbruk anbefales etablert et permanent nybygg på Blakstad mot nordøst. 

 
Styrevedtak sak 37/2014: 

1. Styret går inn for å bygge et nytt bygg for samlet akuttpsykiatri på Blakstad. 
2. Styret godkjenner idéfasen, og vedtar mandat for konseptfasen. 
3. Søknad oversendes til Helse Sør-Øst RHF i henhold til fullmakts-systemet for å 
få videreført prosjektet til konseptfasen. 

 
 Prosjektmaterialet oversendes Helse Sør-Øst RHF for godkjennelse. 
 

3.2.2 Oppstartsmøte/ møte 1 - 02.09.14. Konseptfase /Nytt bygg Akuttpsykiatri Blakstad  

Modulbygg/permanent bygg - bekreftet beslutning: «Modulbygg er ikke aktuelt»  

3.2.3 Mandat 

Prosjektet omfatter utredning av konseptfasen 
 
0-alternativet: Alternativet er i utgangspunktet ikke ønskelig da Lier sykehus er besluttet 
solgt. Imidlertid vil det være mulig å leie nødvendige lokaler på Lier for en periode.  
 
Alternativ 1: Nytt akuttbygg på Blakstad for samlokalisering av aktiviteten på Lier og Blak-
stad utredes. Det forutsettes at Asker DPS overtar lokalene på Blakstad når akuttpsykiat-
rien flytter til nytt sykehus på Brakerøya (2022). 
 

 
Figur 4: Alternativer 
 
Styret har i styrevedtak sak 079/2012 og i sak 67/2013 vedtatt å avvikle og selge Lier sy-
kehus. Styret ber administrerende direktør planlegge for en videreutvikling av tjenestene 
ved Blakstad sykehus og eventuell flytting av funksjoner til Bærum sykehus.”  Prosessen 
med å selge Lier er igangsatt. 
I veilederen for «Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter» vektlegges at 0-alternativet 
alltid skal utredes.  
I henhold til sak 67/ 2013 pkt. 3 skal DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg når psykiat-
rien flytter til nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya. 
  
Det skal utarbeides en konseptfaseutredning som dekker kravene til konseptfase i den 
nasjonale veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter, og som er tilpasset 
øvrige rammebetingelser gitt av Helse Sør-Øst RHF og overordnet myndighet. 

3.2.4 Strategi 2025  

Dokumentet beskriver strategi for Vestre Viken HF i perioden fram til 2025. Det er valgt å 
fokusere på områder som krever en slik planleggingshorisont dvs. utforming av framtidig 

• 0 alternativet utredes men styrets beslutning er å avviikle 
aktiviteten ved Lier sykehus så raskt som mulig. 

Alternativ 0 

• Samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad utredes. Alternativ 1 
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behandlingstilbud og samarbeidsrelasjoner med andre, intern oppgave – og 
funksonsfordeling og infrastruktur i form av arelarer og bygninger. Strategien skal ha et 
overordnet  langsiktig fokus og skal danne grunnlag for langsiktige valg og investreinger. 

 

I Strategi 2025 er følgende strategi godkjent av styret i Vestre Viken HF 21.12.2011: 
 
Akutt- og alderspsykiatri for Vestre Viken samlokaliseres med Drammen sykehus. 
Øvrige områdefunksjoner innenfor psykisk helse legges til Blakstad sykehus. 
 
Tidligere Lier sykehus avvikles og forberedes lagt ut for salg med muligheter for 
midlertidig tilbakeleie av arealer. 
 
Arbeidet med utviklingsplanen forutsetter i henhold til veileder for tidligfaseplanleg-
ging at det drøftes flere ulike alternativer for virksomheten inkludert lokalisering av 
tilbud innen psykisk helse og rus. 

 

Lier sykehus er besluttet nedlagt og legges ut for salg. Aktiviteten skal i løpet av kortest 
mulig tid overføres til Blakstad og/eller Bærum sykehus. 

3.2.5 Strategiplan for psykisk helse og rus 2013 - 2016 

Klinikken har utarbeidet strategiplan for perioden 2013 -2016. Strategiplanen er i samsvar 
med foretakets overordnede Strategi 2025. 
 
Plan for gjennomføring av prioriterte strategier. 

 
Tabell 7: Prioritering og gjennomføring av planlagte strategier 
I Utviklingsplanen, Virksomhetsbilde – delutredning, er virksomhetsutviklingen for psykisk 
helse og rus beskrevet utfyllende.  
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Klinikken skal utvikle tjenestetilbudet i samsvar med de nasjonale føringer innen området. 
Styret i Vestre Viken HF vedtok 21.12.2011 Strategi 2025. Der står det at akuttpsykiatrien 
på sykehusnivå, i dag ved Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad 
(øyeblikkelig hjelp jvf Spesialisthelsetjenesteloven § 3-1), skal slås sammen til en avde-
ling og samlokaliseres med somatikken. Samlokaliseringen omfatter også en seksjon for 
øyeblikkelig hjelp for barne- og ungdomspsykiatrien i Vestre Viken HF.  
 
I Strategi 2025 er det presisert at det skal være akutt- og kriseberedskap ved samtlige 
DPS-er i foretaket, med en målsetting om 24/7 (døgnåpen) åpningstid fra 2013. Klinikken 
legger til grunn de anbefalingene som er gjort for arbeidsfordeling mellom DPS og syke-
hus i DPS-veilederen 15-1388 fra Sosial- og helsedirektoratet: 
 

Anbefalt oppgavefordeling mellom DPS og sentraliserte sykehusfunksjoner: 

DPS har ansvaret for: 

 akutt- og krisetjenester 

 spesialisert utredning og behandling 

 tett samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste 

 bistå kommunene med råd og veiledning 

 ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten 
 
Sentraliserte sykehusfunksjoner: 

 øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jvf forskrift om øye-
blikkelig hjelp i det psykiske helsevernet 

 pasienter som trenger opphold i lukket avdeling 

 pasienter som trenger opphold i sikkerhetsavdeling 

 pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelav-
hengighet og alvorlig psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, 
personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander 

 pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 
sammensatte tilstander hos eldre 

 samarbeid med DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner 

3.2.6 Utviklingsplan Vestre Viken sykehus 

 
Utviklingsplanen ble 
gjennomført i perioden  
August 2012 til  
Desember 2012. 
 

Figur 5: Utviklingsplan 

 

 
 
 
 

Utviklingsplanen har danner grunnlaget for beslutning B1 om videreføring og oppstart av 
Idéfase. 
En utviklingsplan er en operasjonalisering av overordnede planer og strategier og skal gi 
et fremtidsbilde av helseforetakets planer for virksomhetsmessig og bygningsmessig 
utvikling. 

3.2.7 Idefaserapport for nytt Vestre Viken sykehus 

Idéfasen (jvf figur 3) ble gjennomført i perioden april 2013 til oktober 2013. 
I denne fasen ble både somatikk og psykiatri utredet. For psykiatrien ble ansvarsforde-
lingen mellom spesialisthelsetjenesten og DPS belyst. 
Noen kriterier som ble lagt til grunn er: 

 Pasientaktivitet er framskrevet i aldersgrupper 
o 0-17 
o 18-44 
o 45-66 
o 67-79 
o 80+ 

 30 % liggedager fra sykehusnivå overført til DPS; halvparten til døgn og halvpar-
ten til dagbehandling 
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 30 % effektivisering i akuttpsykiatri  

 All poliklinisk aktivitet overført til DPS 

 Utnyttelsesgrad poliklinikk: 10 timer/dag, 240 dager/år 

 Bemanning framskrevet med endringen i vektede aktiviteter. Dvs. en vekting mel-
lom opphold, liggedager, poliklinikk og dagbesøk 

3.2.8 Sammenheng med overordnet plan (Idéfase Vestre Viken HF og strategiplan PHR) 

I sitt møte 19. juni 2013 vedtok styret i Vestre Viken HF at det er alternativene med 
Buskerudsykehuset, som nå har fått navnet «Nytt Vestre Viken sykehuset» (NVVS), som 
skulle utredes i idéfase, men med tillegg av to andre løsninger for psykisk helse. 2A betyr 
at all sykehuspsykiatri legges til nytt sykehus. 2B, som 2A, men deler legges til Blakstad 
og/ eller Bærum sykehus – viser til tabell 4. 
Alternativene som blir beskrevet i idéfaserapporten for nytt Akuttpsykiatri bygg til Blakstad 
er vist i tabell under, inkl. fremtidige løsninger for lokalisering av Psykisk Helse og Rus i 
nytt Vestre Viken sykehus. 
 

Tabell 8:Alternativer 

Tømming av Lier Nytt Vestre Viken sykehus 

Navn  
på alternativ 

Navn  
på alternativ 

 Akuttpsykiatri/ Asker DPS Somatikk  Psykiatri  

Konseptfase 
Nytt bygg 
Akuttpsykiat-
ri Blakstad 

 

Nytt akuttpsykiatri bygg til 
Blakstad og eksisterende bygg 

6/ 7/ 8. 

Akuttpsykiatrien flytter til nytt 
VV sykehus på Brakerøya i 
henhold til alt. 2 A (2023) 

 

 

 

Nye Vestre Viken sykehuset til 
Brakerøya, Kongsberg, 

Bærum og Ringerike er 
 lokalsykehus. 

 

 
 

2A  

Somatikk og 
all psykiatri 
samles i det 
nye Vestre 
Viken syke-
huset. 

Innflytning av samlokalisert 
Drammen DPS til nybygg 

Blakstad - eksisterende bygg 
6/ 7/ 8 når akuttpsykiatrien 

flytter ut. 

2D  

Som 2 A men 
alderspsykiat-
rien legges til 
Bærum syke-

hus. 

Null-
alternativet 

(utsettelse 5-
10 år) 

Lier lagt ned og selges. O-
alternativet er derfor ikke aktu-

elt. 
Fortsatt drift ved Blakstad. 

Deler av Blakstad selges 

Somatikk ved dagens fire  
sykehus som nå. 

Psykiatri og 
Rus forblir på 

Blakstad. 

3.2.9 Funksjonsprogram for VV HF PHR Samlet Akuttpsykiatri til Blakstad 

Funksjonsprogramarbeidet ble gjennomført i perioden juni 2013 til 31. oktober 2013. 
Dette dokumentet utgjør funksjonsprogrammet for en samlet akuttpsykiatri på Blakstad 
sykehus for Vestre Viken HF. Funksjonsprogrammet VAR en del av en større prosess i 
for-bindelse med utflytting av all virksomhet på Lier sykehus. 
 
Medvirkergruppe hadde representanter fra ledelsen ved Lier og Blakstad sykehus samt 
fagpersoner og tillitsvalgte fra akuttpsykiatrien ved begge sykehus. Kjernen i gruppen er 
identisk med medlemmene i medvirkergruppen for Konseptfase Nytt bygg akuttpsykiatri 
Blakstad.  Rapporten har utredet overordnet organisering av virksomheten ved samlokali-
sering, inkludert hovedfunksjoner, delfunksjoner og romprogram.  
 
Prosjektet var på det tidspunkt ikke relatert til etterbruk for Drammen DPS og var derfor 
tenkt som et ikke-permanent modulbygg med lavere kostnad per kvadratmeter enn tilsva-
rende nybygg for permanent virksomhet.  
 
 
Samlet akuttpsykiatri på Blakstad planlegges i midlertidig nybygg (modulløsning) for 4 
akuttseksjoner hver på 12 døgnplasser og ett mottak på 10 døgnplasser.  
Samlet er nybygget programmert til ca 6000 kvm brutto til en estimert huskostnad på ca 
240 millioner kroner. Programmet forutsetter gjenbruk av arealer i eksisterende sykehus. 
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For et nybygg som modulløsning må man beregne 40.000 kr per kvm bta. Som perma-
nent nybygg er beløpet satt til 50.000 kr per kvm bta. Kostnadsanslag innbefatter kun 
nybygg med terrengtilpasning og inkluderer ikke ombygging av eksisterende lokaler på 
sykehuset eller etablering av parkeringsplasser. 

3.2.10 Idéfaserapport for akuttpsykiatri Alternativutredning.  

Idéfasen ble gjennomført høst 2013 og revidert juni 2014.  
 
Utdrag fra Idéfasen: 
Arealbehov for en framtidig akuttpsykiatrisk avdeling: 
I dag består Lier sykehus av 26 sengeplasser for akuttpsykiatri fordelt på to akuttseksjo-
ner og en mottaksseksjon. Blakstad sykehus består av 36 døgnplasser for akuttpsykiatri 
fordelt på tre akuttseksjoner. Samlet akuttpsykiatri på Blakstad planlegges for 4 akuttsek-
sjoner hver på 12 døgnplasser og ett mottak på 10 døgnplasser. 
 
Rapporten viser til gjennomført brukerprosess for utarbeidelse av Funksjonsprogram for 
samlokalisering av akuttpsykiatri dato. 31.10.2013.  
 

 Samlokalisert akuttpsykiatri 

Lokalene for samlokalisert akuttpsykiatri anbefales løst med et nybygg på Blak-
stad. For gjenbruk anbefales etablert et permanent nybygg på Blakstad mot 
nordøst. For å spare byggetid anbefales å vurdere et skreddersydd modulbygg 
med tilsvarende levetid som permanent løsning. 
 

 Samlokalisert alderpsykiatri og Regionalt senter for utviklingshemmede. 

Samlokalisert alderpsykiatri og Regionalt senter for utviklingshemmede løses ved 
gjenbruk og tilpasning av eksisterende bygningsmasse på Blakstad.  
 

 Gjenbruk 

o Asker DPS 

Etter etablering av nye Vestre Viken sykehus, fraflyttes psykiatrisk sykehusvirk-
somhet fra Blakstad. Nybygget for akuttpsykiatri kan permanent gjenbrukes for 
Asker DPS døgn. Dette vil kunne erstatte Asker DPS døgnenhet på Sikta og 
Hvalstadåsen. Dette er en medvirkende grunn til at en løsning med samling på 
Blakstad er vurdert som et interessant alternativ i idefaseutredningen. Poliklinisk 
virksomhet for Asker DPS løses som tilbygg til døgnbygg eller gjenbruk av eksis-
terende ledig bygningsmasse på Blakstad. 

o Bjerketun 

Videre er flytting av Bjerketun (BUPA) aktuell seksjon for lokalisering på Blakstad 
etter utflytting av sykehuspsykiatrien. 

 
Rapporten viser til gjennomført brukerprosess for utarbeidelse av Funksjonsprogram for 
samlokalisering av akuttpsykiatri dato. 31.10.2013.  
 
Anbefaling:  
Avvikling av Lier sykehus er vedtatt. Det er knyttet gevinst til redusert drift ved raskest 
mulig samlokalisering av tiltak. Anbefalt løsning legger til rette for raskest mulig avvikling 
av Lier kombinert med gjenbruk på arealer Blakstad for DPS etter innflytting til nytt Vestre 
Viken sykehus. 
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3.3 Mål og kritiske suksessfaktorer 

 

 
 
Figur 6: Prosjektmål 

3.3.1 Samfunnsmål og visjon 

I de nasjonale verdiene for helsetjenesten er tre begreper vektlagt: kvalitet, trygghet og 
respekt. 
 
I Helse Sør-Øst gjelder følgende visjoner og verdier for den framtidige helsetjenesten: 
 
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig 
av, alder, bosted, kjønn, økonomi og etnisitet. 
 
De tre nasjonale verdiene:   For Helse Sør-Øst betyr dette: 

 
Figur 7: Verdier Helse Sør-Øst 
 
 

 

Figur 8: Visjon og målstrategi 

   Vestre Viken HF 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

OVERORDNEDE MÅL 
strategi 2025 

- Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
- Styrke lokalbaserte tjenester  
- Etablere forpliktende samhandling  
  med kommunehelsetjenesten  
- Styrke og samle akuttfunksjoner og 
  fødetilbud  
- Definere og samle spesialiserte funk-
sjoner  
- Styrke og samle tilbudet innen  
  kreftbehandling  
- Integrere somatikk og psykisk helse  
- Strategisk eiendomsutvikling. 

                VISJON 
 

”Et robust og fremtidsrettet 
sykehustilbud for hele  

befolkningen i hele 
 Vestre Viken HF” 
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3.3.2 Effektmål 

Effektmålene er knyttet til at Vestre Viken HF i perspektivet mot 2025 skal kunne betjene 
befolkningen med et tidsmessig spesialisthelsetjenestetilbud, og i tillegg hvilke gevinster i 
samfunnsøkonomisk perspektiv dette vil gi.  
Prosjektet skal sikre at man bygger på bærende element for et fremtidig og kvalitetsmes-
sig godt tilbud innen spesialisthelsetjenesten med vekt på følgende bærende ideer. 

 Rask diagnostikk og utredning  

 Pasienten skal få et tilbud på det nivå de har behov for 

 God service – sammenheng mellom informasjon utredning, og behandling, hvor 
det tas utgangspunkt i den enkelte pasient sine behov  

 Grunnlag for et godt samarbeid med primær-/kommunehelsetjeneste - samhand-
ling 

 Skille øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet 

 Mest mulig behandling innenfor en organisatorisk enhet 

3.3.3 Resultatmål 

Resultatmål for prosjektet i Konseptfasen er at det fremkommer en ”Konseptfaserapport” 
som gir tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, slik at styrene for Vestre Viken HF og Helse 
Sør-Øst RHF kan ta stilling til igangsetting av forprosjektfase. 
Dette ivaretas ved at prosjektet skal føre til en ønsket sluttilstand som ivaretar følgende 
forhold: 

 Mulighet til fleksible driftsformer og bedre utnyttelse av lokaler og utstyr. 

 Moderne bygningsmessig fleksibilitet, elastisitet og generalitet (lettere å tilpasse 
arealene til nye funksjoner og ny metodikk).  

 Moderne sengeposter mht. størrelse, driftsøkonomi, service, lager og  

 Sanitære forhold. 

 Optimal logistikk. 

 Mulighet for forskning, undervisning og opplæring 

 Mulighet for gode medisinsk faglig funksjoner kan videreutvikles 

 Mulighet for moderne og brukertilpasset pasientbehandling og opplæring 

 Gode løsninger med tanke på ytre miljø og energisparende tiltak 

 Godt inneklima. 

 Godt arbeidsmiljø. 

 Mer rasjonell drift. 

 God tilgjengelighet for alle brukere (jfr. Universell utforming) 

3.3.4 Suksesskriterier 

Når rapporten er ferdig skal situasjonen være som følger: 

 

Figur 9: Suksesskriterier 

• Rapporten svarer på og er tilpasset gjeldende  
 rammebetingelser for Vestre Viken HF med hensyn til    
 økonomisk bæreevne, funksjonsdeling og   
 fremtidig kapasitet 

Rammebetingelser 

• Kostnadsrammen for konseptfasen er holdt;  - budsjetter 
ikke overskredet. 

Kostnadsrammen 

•Tidsplanen er holdt; konseptrapporten er levert i henhold 
til avtalt plan. 

Tidsplan 

•Det foreligger en konseptrapport for samlokalisert 
akuttpsykiatri på Blakstad som danner et godt grunnlag 
for videre forprosjekt.  

•Konseptrapporten har en kvalitet og et innhold som 
danner grunnlag for VV HF's styre og Helse Sør-Øst RHF 
sine videre beslutninger i prosessen.  

Konseptrapport 
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3.3.5 Kritiske suksessfaktorer 

Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i prosjektets konseptfase: 

 Alle involverte har felles målforståelse 

 Klare ansvarsområder og tydelige mandater (klar organisering) 

 God dialog og forankring mellom brukergruppens medlemmer og brukernes egen 
organisasjon / avdelinger 

 Åpen og transparent planprosess 

 Tilgang på virksomhetsdata fra Vestre Viken HF 

 Løpende avklaring i sykehusledelsen og koordinering mot andre planprosesser 

 Drøfting og avklaring av grensesnitt mellom funksjoner og funksjonsfordeling 

 Rett kompetanse på rett plass til rett tid 

 Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring 

 Avsatt tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet 

 Solid forankring mot prosjektet styringsgruppe 

 Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer 

 Samhandling med kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling, evt. tomt 
 

4 Metode og prosess 

Konseptfasen omfatter følgende aktiviteter: 

 Gjennomgå og kvalitetssikre Idéfasrapport for VV HF og VV HF PHR, samt 
godkjent funksjonsprogrammet.  

 Utviklingsplanen inngår i bakgrunnsmateriale og har føringer for arbeidet i 
prosjektet. 

 Nødvendige oppdateringer og suppleringer av nåsituasjonen, datagrunnlag og 
det aktuelle prosjektet. 

 Funksjonsprogram, OTP, HPU 

 Konseptfasen skal danne grunnlag for utarbeidelse av forprosjektet. Denne 
utredningen skal vise hvilket alternativ som skal utredes og uttegnes i 
forprosjektet, samt de økonomiske rammene for det alternativet som velges. 

 
Skjematisk oversikt – Tidligfase og byggefase 
 

 
Forklaring til figuren: 
B1-B6 tilsvarer de formelle beslutningspunkter prosjektet skal igjennom i planprosessen. 
SPR = Skisseprosjekt  HFP = Hovedfunksjonsprogram   HPU = Hovedprogram utstyr 
FPR = Forprosjekt  FP = Funksjonsprogram   BUP = Brutto utstyrsprogram 
DPR = Detaljprosjekt  RFP = Romfunksjonsprogram   NUP = Netto utstyrsprogram 

 
Figur 10: Tidligfase og byggefase 
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Funksjonsprogrammets målgrupper er ut fra dette: 

 Rådgiver og arkitekt utarbeider skisseprosjekt  

 Prosjekteier beslutter igangsetting av skisseprosjekt med utgangspunkt i konsept-
rapporten, samt forberede saksframlegg til foretaksstyret og investeringssøknad 
til regionalt helseforetak.  

 Brukere (både faglige brukere/ansatte og brukere av tjenestene) bidrar til utar-
beidelsen av FP og påfølgende programdokumenter. 

  

4.1 Gjennomføringsstrategi 

De viktigste punktene i prosessen har vært:  

 Etablering av prosjekt med et omforent styringsdokument. 

 Mobilisering og forberedelse. Etablere prosjektorganisasjon og møteplan. 

 Utvikling av det fremtidige virksomhetsbilde. 

 Endelig dimensjonering av arealbehov, valg av logistikk løsninger og skissepro-
sjekt. 

 Sluttbehandling og godkjenning av rapport. 
 
Rapporten er utarbeidet i samspill mellom rådgiver, brukergruppe og styringsgruppe 
igjennom en møteserie, jvf. tidsplanen. Rådgiver har utarbeidet utkast, brukergruppen har 
drøftet og kommet med forslag til suppleringer/korrigeringer.  
 

4.2 Brukermedvirkning - organisering 

Den overordnede styringen av arbeidet med konseptfase utredningen er ivaretatt som 
følger:  

 Gerty Lund og avslutningsvis Erik Johansen har vært prosjektansvarlig og kon-
taktperson på vegne av prosjektet. 

 Representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten har vært ivaretatt av Nils Jørgen 
Aagaard-Gjestvang, Mona Irene Westby, Sarah Jayne Newey.  

 OEC Consulting as, Hospitalitet har vært engasjert for å lede/ gjennomføre plan-
prosessen. Arild Sundt-Hansen har vært rådgivers programleder/ oppdragsan-
svarlig. Niels H. Rein har vært sekretariat, programledelse. Yngve Jacobsen har 
vært rådgiver OTP. Ole Faafeng har vært rådgiver HPU  

 Rådgivere fra Hospitalitet har forberedt saker til brukergruppen, ledet prosjekte-
ringsgruppe arbeidet, utført kostnadsanalyser, ført referat fra møtene og utarbei-
det konseptfaserapporten. 

 Det har vært gjennomført 6 brukergruppemøter og 3 arbeidsmøter. 

 Egne møter for HPU og OTP. 

 Egne prosjekteringsgruppemøter. 
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Tabell 9: Brukergruppen - Akuttpsykiatri Blakstad, Asker DPS 

 
 

Tabell 10: Brukergruppe OTP 

 
 
Tabell 11: Brukergruppen HPU 

 

4.3 Framskrivning og arealberegning  

Metoden fra Tidligfaseveilederen er illustrert i figuren under. Figuren viser den trinnvise 
prosessen fra dagens pasientaktivitet og bemanning, til et fremtidig bruttoarealbehov. 
Dimensjoneringsmetoden består av flere faser: 

NAVN FUNKSJON
Håkon T Johansen Seksjonsleder, Blakstad

Turid Nordvik Seksjonsleder, Akutt C

Ole-John Botten Overlege, Blakstad

Carsten Bjerke Avdelingssjef, Blakstad

Elisabeth Mork Avdelingssjef Asker DPS

Svein Andreas Ihlen Kjos Psykologspesialist, Faglig ansvarlig Akutt C

Jørgen Strand Lier

Anette Hoem Seksjonsleder, Lier

Hilde Røer-Johansen Avdelingssykepleier, Lier

Thomas Fischer-Vieler Lier

Heidi Taksrud Avdelingssjef, Lier

Nils Jørgen Aagaard-Gjestvang Klinikkhovedverneombud 

Mona Irene Westby Verneombud akutt 2 Lier 

Sarah Jayne Newey Verneombud akuttseksjon 2B Blakstad

Torgeir Vethe Fagsjef, PHR

Kari G. Steen Rådgiver, avd. sjef Blakstad

Odd Erik Skinnemoen Avdelingsoverlege Psykiatrisk avd. Lier

Bjørg Sveen Seksjonsleder

Gerty Lund Seniorrådgiver/ prosjektleder

Erik Johansen Forvalter/prosjektleder

Neil Christian Anderssen Verneombud Akutt 1, Lier

Arild Sundt-Hansen Programleder, Hospitalitet

Niels Rein Rådgiver, Hospitalitet

Yngve Jacobsen Rådgiver, Hospitalitet

Ole Faafeng Rådgiver, Hospitalitet

Terje Aaneland Sivilarkitekt MNAL

Kjell Rasmussen Sivilarkitekt MNAL

NAVN FUNKSJON

Richard Haugen Seksjonsleder eiendomsdrift psykiatri

Erik Johansen Forvalter/prosjektleder

Gerty Lund Seniorrådgiver/prosjektleder

Yngve Jacobsen Rådgiver, Hospitalitet

Arild Sundt-Hansen Programleder, Hospitalitet

Niels Rein Rådgiver, Hospitalitet

NAVN FUNKSJON

Gerty Lund Seniorrådgiver/prosjektleder

Erik Johansen Forvalter/prosjektleder

Ole Faafeng Rådgiver, Hospitalitet

Arild Sundt-Hansen Programleder, Hospitalitet

Niels Rein Rådgiver, Hospitalitet
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 Pasientfremskriving: pasientgrunnlag for Vestre Viken HF år 2030 for psykisk 
helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

 Bemanningsfremskriving: den fremtidige bemanning for år 2030 med omstillings-
faktorer (effektivisering, samhandlingsreformen, utviklingstrender). 

 Fastsettelse av dimensjoneringsforutsetninger: utnyttelsesgrader, arealstandar-
der og brutto/netto faktor. 

 Kapasitets- og arealbehov for år 2030. 
 

 
Figur 11: Metode for framskriving og arealberegning 
 

Kommentar til metoden: 

Beregningen i denne fasen gjøres for Nytt bygg akuttpsykiatri. Metoden som vist i figuren 

over, er mer omfattende enn det som gjelder for denne Konseptfasen pga. styrevedtak og 

andre føringer fra VV HF sin ledelse. 

Dette er et midlertidig tiltak inntil Asker DPS flytter inn.   

5 Sammendrag av hovedfunksjonsprogrammet 

5.1 Kjernevirksomhet 

Som en del av spesialisthelsetjenesten har akuttpsykiatrien og DPS virksomheten lovpå-
lagte kjerneoppgaver beskrevet i Spesialisthelsetjenesteloven og skal ivareta følgende 
oppgaver: 

 Utredning, diagnostikk og behandling av alvorlige psykiske lidelser. 

2030 

2030 

2030 

2030 
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 Utdanning av helsepersonell. 

 Forskning. 

 Opplæring til pasienter og pårørende. 

 Veiledning og samarbeid med kommune 
 
Akuttpsykiatri 
Seksjonen gir utredning, behandling og omsorg til pasienter med akutte, alvorlige psykiat-
riske tilstander: 
Etter forskrift om ø-hjelp innen psykiatrisk helsevern, vil dette i hovedsak innbefatte: 

 Psykoselidelser 

 Affektive lidelser med psykotiske symptomer 

 Personlighetsforstyrrelser med psykotiske symptomer 

 Organiske psykoser/psykoselignende tilstander 

 Psykoser i sammenheng med rusmiddelbruk 

 Pasienter med alvorlig grad av spiseforstyrrelser som har behov for behandling 
på lukket seksjon.  

 Pasienter med akutt selvmordsproblematikk 

 Pasienter med personlighetsforstyrrelser som er i behov av kortvarige stabilise-
ringsopphold 

 
DPS poliklinikk og døgn 
Som en del av spesialisthelsetjenesten har DPS lovpålagte kjerneoppgaver beskrevet i 
Spesialisthelsetjenestelovens § 3-8. I følge loven er det pålagt å ivareta følgende oppga-
ver:  

 Pasientbehandling  

 Utdanning av helsepersonell  

 Forskning  

 Opplæring av pasienter og pårørende  
 
Videre har Helsedirektoratet utviklet veilederen ”Distriktspsykiatriske sentre - med blikket 
vendt mot kommunene, og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen” (Helsedirektoratet, 
2006) som gir føringer for hvilken rolle DPS skal inneha og hva slags oppgaver avdeling-
en er pålagt. Veilederen understreker at DPS skal ha hovedansvar for tilbudet innen psy-
kisk helsevern for voksne i sitt opptaksområde, og således inneha lokalsykehusfunksjo-
nen. Tjenestene skal være desentraliserte. I følge veilederen har DPS følgende kjerne-
oppgaver:  

 Akutt- og krisetjenester  

 Vurdering og utredning av henviste pasienter  

 Differensiert behandling i form av:  
o Poliklinisk undersøkelse og behandling til enkeltpasienter, par eller fami-

lier  
o Ambulant behandling eller rehabilitering til personer med alvorlige psy-

kiske lidelser  

 Strukturert dagbehandling  

 Krise- og korttidsbehandling på døgnenhet  

 Lengre tids døgnbehandling  

 Opplæring av pasienter og pårørende  

 Veiledning til psykisk helsearbeid i kommunen  

 Forskning og kvalitetsutvikling  

 Utdanning av helsepersonell  
 
Det fremheves at kjernevirksomheten til enhver tid må være faglig forsvarlig og i samsvar 
med god faglig praksis.  
 
DPS BUP 
Overordnet målsetning er å tilby utredning og behandling til barn og unge med alvorlige 
psykiske lidelser. BUP skal ha god kjennskap til befolkningen og behovet for tjenester, og 
det skal legges til rette for godt samarbeid med kommunale og statlige tjenester. Det skal 
jobbes aktivt for å forebygge psykiske lidelser. 
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Helsedirektoratet ga i 2008 ut ” Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern og rus for 
Barn og Unge” som understreker at BUP skal være hovedpilaren i psykisk helsevern for 
barn og unge. Formålet med Veilederen er å bidra til at BUP utvikles i tråd med den mål-
settingen og de intensjonene som ligger til grunn i "Opptrappingsplanen for psykisk helse" 
og gjeldende regelverk. Den tydeliggjør helsepolitiske føringer og forventninger om å gi 
alle barn og unge et tilgjengelig og likeverdig tjenestetilbud av høy faglig kvalitet, uav-
hengig av sosial bakgrunn og hvor i landet de bor. 
 
God ressursutnyttelse i poliklinikkene forutsetter kunnskap om forekomst av psykiske li-
delser i ulike grupper (alder, kjønn og utviklingsnivå), om prognose og om sannsynlig ef-
fekt av behandling. Slik kunnskap skal være retningsgivende for utrednings- og behand-
lingstilbudet. Veilederen utdyper hvilke kjerneoppgaver BUP skal ha. 

5.1 Forskning og undervisning 

Det er et nasjonalt mål at de regionale helseforetakene skal ha en mest mulig lik og 
kunnskapsbasert praksis som understøtter gode pasientforløp. Det ligger en forventning 
til klinikken om at behandlingstilnærmingen skal være kunnskapsbasert. Begrepet kunn-
skapsbasert praksis er summen av forskning, fag og brukererfaring, se figur. 

 
 

 
 

Figur 12: Kunnskapsbasert praksis 
 
Figuren gir en illustrasjon av kunnskapsbasert praksis som en sum av forskningsbasert 
kunnskap, fagfolks erfaringer og brukernes erfaringer. 
Klinikk for psykisk helse og rus har en egen forsknings- og utviklingsavdeling, FoU-
avdelingen, som bidrar til forbedring av pasienttilbudet gjennom forskning, faglig utvikling 
og evaluering av dagens praksis. Forskning, i betydning av å fremskaffe ny eller endret 
kunnskap, drives på nasjonalt og internasjonalt nivå. Fagutvikling, i betydning av å im-
plementere etablert kunnskap i de kliniske enhetene, er en prioritert oppgave 
 
FoU er sentralisert i klinikk psykisk helsevern og rus, men det samarbeides tett med alle 
avdelingene i klinikken.  

5.2 Internasjonale og nasjonale trender 

Behandling i DPS – dette er det fremtidige navet i det psykiatriske tilbudet. 
 
I løpet av de siste årene har det skjedd en betydelig overføring av oppgaver og ressurser 
fra sykehus til DPS nivå. Det betyr at langt flere behandlingsoppgaver løses lokalt, mens 
sykehusfunksjonene er blitt mer ”spisset” og spesialisert. Denne utviklingen er ønsket og 
styrt og vil fortsette i årene framover. 
Dagens sykehuspsykiatri dreier seg i stor grad om utredning og behandling av komplek-
se, heterogene og ofte alvorlige tilstander som krever samtidig kompetanse fra både psy-
kiatri, rus og somatikk.   
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Det er behov for bedre samhandling, bedre kompetanseoverføring, økt kunnskap og for-
ståelse av hverandres fagområder. Det er et behov for en mer helhetlig tilnærming til pa-
sienten, og en økt forståelse av hvordan psyke og soma henger sammen. I fremtiden må 
de ulike spesialister komme til pasienten, i motsetning til dagens situasjon hvor pasienten 
flyttes mellom ulike avdelinger. Samlokalisering vil også fasilitere en mer integrert under-
visning og mer helhetlige lærings- og mestringsprogrammer. 
 
Internasjonal forskning viser at en betydelig del av somatiske pasienter også har en be-
handlingstrengende psykisk lidelse med eller uten rusproblematikk. Det er også somatisk 
oversykelighet hos flere grupper av pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer. 

5.3 Samhandlingsreform 

Virksomhetsutvikling og utbygging medfører endringer i oppgaver for sykehusavdelingen. 
Samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten medfører endinger i struk-
tur, organisering og dette bør føre til bedre ressursutnyttelse. 
 
Samhandlingsreformen skal vise vei framover – gi helsetjenesten ny retning: 

 Forebyggende tiltak – lokal innsats for å fange opp pasienter i en tidligere fase av 
sykdomsforløpet.  

 Tidlig behandling – vil redusere innleggelser i spesialisthelsetjenesten 

 Å få ulike ledd/nivåer i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen 

 Å flytte tjenester nærmere der folk bor 

 Flere oppgaver til kommunene og ressurser til å utføre disse 

 Å samle spesialiserte fagmiljøer 

 Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkning 

Innen området psykisk helse og rus har det gjennom flere år vært en oppgavedreining fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene, bl.a. på grunn av opptrappingsplanen for psykisk 
helse i perioden 1999 – 2008. For det psykiske helsevernet er samhandlingsreformen en 
forlengelse av denne utviklingen der et sentralt element er nedbygging av døgntilbud i 
spesialisthelsetjenesten til fordel for oppbygging av det kommunale tilbudet (Sintef-
rapport 2012, Osberg Ose). Man ønsker en vridning av ressursbruk slik at det satses på: 

Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal etablere øyeblikkelig hjelp, døgn-
tilbud, lovpålagt fra 2016 og som skal bidra til å redusere akuttinnleggelser i sykehuset. I 
første omgang dreier dette seg om somatiske pasienter.    

 
Økonomiske virkemidler som kommunal medfinansiering (KMF) og betaling for utskriv-
ningsklare pasienter har til nå kun vært gjeldende for somatiske pasienter. Helsedirekto-
ratet har utredet mulige modeller for medfinansiering innen området psykisk helsevern og 
rus og det tas sikte på en gradvis innføring av både kommunal medfinansiering og beta-
ling for utskrivningsklare pasienter innenfor området så snart det lar seg gjennomføre. 
 
Samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene omhandler også rus og 
psykisk helse og avtalene skal brukes som et aktivt virkemiddel til å styrke samhandling-
en innenfor rus og psykisk helse. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et 
rundskriv om spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor kommunene.  
(Prop.146, mai 2013) 

5.3.1 Samhandlingsprosjekter mellom Asker DPS, VV HF og kommunene:  

Den beskrevne samhandlingen beskriver dagens situasjon.  Dette vil helt sikkert endre 
seg i løpet av kommende år.  Det vil f.eks. kunne være aktuelt med ambulant team utover 
det vi har etablert i dag 
 
Det foregår utstrakt samhandling i den daglige driften, da mange av pasientene som går i 
behandling i DPS har behov av tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste.   
 
Aktuelle samhandlingsprosjekter er: 

 Individuell jobbstøtte (IPS) 
Asker DPS deltar i samhandlingsprosjektet ved nevropsykologisk poliklinikk.   
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 Pasient - hjem til hjem 
Pilot prosjekt sammen med Asker, Røyken og Hurum kommune.  Arbeidet rettet 
mot alvorlig syke pasienter med behov for sammensatte tjenester fra ulike nivå.  
Startet opp januar 2015 i regi av Kommunehelsesamarbeidet og VV HF. 

 Reconnect (tidligere Psyconnect)  
Nettbasert verktøy for mestring og samhandling innen psykiske helsetjenester 
Utviklet i samarbeid mellom Senter for pasientmedvirkning og samhandlings-
forskning ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Nasjonalt senter for samhand-
ling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN). Senior-
forsker Deede Gammon ved OUS er prosjektleder via sin bistilling ved NST. Øv-
rige partnere i prosjektet er Psykiatrisk senter i Tromsø og omegn ved UNN, 
Balsfjord kommune, Asker og lærings- og mestringssenteret, Psykiatrisk avdeling 
Blakstad, Asker DPS og FoU-avdelingen i Vestre Viken HF. Også Karolinska In-
stituttet deltar inn i prosjektet. 

 VIP prosjekt (veiledning og informasjon om psykisk helse). 
Deltar i prosjektet med veiledning av helsesøstre og underviser elever på videre-
gående skoler. 

 Samhandlingsflater 
Kommunekontakter i de tre døgnseksjonene i Asker DPS samhandler med kom-
munene.  Sikta: Asker /Røyken og Hurum. USU/Hvalstadåsen: Alle kommunene i 
VV HF sitt opptaksområde. 

 Lederforum psykisk helse Asker 
Arena for ledere innen psykisk helse voksen, barn og unge ved Asker DPS, As-
ker kommune og avd. Blakstad. Gjensidig orienteringer, koordinere samarbeid, 
arrangerer felles fagdager/fagutvikling, samt drøfte kompliserte saker; 2 møter pr 
semester. 

 SLE - Samordning lokale tiltak  
Asker DPS, Barne- og familieenheten Asker kommune, barnevernet, politiet. 

 Psykopedagogiske tiltak 
Barnegrupper rettet mot barn av psykisk syke foreldre. Dette er et samarbeid 
mellom Asker og Bærum kommune, samt Asker DPS og LMS VV HF. 

 Veiledning 
Utstrakt veiledning ifm. boligene med personalbase i Røyken/Hurum og Asker.  
Systematisk veiledning av psykisk helse og rustjenestene i de tre kommunene, 
tilbud om fast veiledning til fastlegene og RISK team (rundt pasienter med volds-
risiko). 

 Deltakelse i ansvarsgruppemøte 
Vedrørende pasienter som er i behandling, samt koordinering av tiltak i forhold til 
behandling og omsorg (spesialisthelsetjeneste og kommune). 

5.4 Dagens virksomhet og bygg 

5.4.1 Status dagens bygningsmasse 

Dagens tekniske tilstand Lier psykiatrisk avdeling 
Dagens tekniske tilstand (spesielt gjelder akuttseksjon I og lukket psykose) er generelt 
dårlig. Kontrollkommisjonen har i brev til Helsetilsynet beskrevet at den bygningsmessige 
tilstanden ikke er egnet for pasientbehandlingen. 
 
Dagens tekniske tilstand Blakstad psykiatrisk avdeling 
Blakstad har i dag et dårlig fungerende mottakstilbud til pasienter for akuttinnleggelse. I 
dag skjer dette i to av de tre seksjonene i lite egnede lokaler. Mottak foregår via to inn-
ganger med behov for to metalldetektorer. Lokalene er lite oversiktlige og har mange 
hindringer i form av hjørner etc. som er negativt for pasientsikkerheten. Dette krever ge-
nerelt sett en større bemanning. Videre er lokalene med på å skape usikkerhet både for 
pasienter og ansatte. 
 
Prosessen med å selge Lier sykehus er igangsatt og medfører dette at en utredning av 0-
alternativet ikke gir noen mening.  
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Figur 13:Lier eksisterende bygninger – arealoversikt 
 

 
Figur 14: Blakstad eksisterende bygninger – arealoversikt 
 

Tabell 12: Areal Asker DPS og BUP 
 NTA BTA Eid/ Leid  

Asker - Asker Kulturhus 1 853 kvm 2 780 kvm Leid 

Asker - Skysstasjon 583 kvm 875 kvm Leid 

Asker - Hvalstad   569 kvm    850 kvm Eid 

Asker - Sikta 1 787 kvm 2 681 kvm Eid 

Vettre 250 kvm 300 kvm Eid 

Bjerketun, Slependen 1 367 kvm 2 050 kvm  Eid 

I alt  6 409 kvm  9 536 kvm   

 
Tabell 13: Areal – Akuttpsykiatri Blakstad 
 NTA BTA Eid/ Leid 

Blakstad - Bygg 1 1 000 kvm 1 200 kvm Eid 

Blakstad - Bygg 2 2 100 kvm 2 520 kvm Eid 

Blakstad - Bygg 6 1 951 kvm 2 341 kvm Eid 

Blakstad - Bygg 7 986 kvm 1 320 kvm Eid 

Blakstad - Bygg 8 3 356 kvm 4 027 kvm Eid 

 I alt 9 396 kvm 11 408 kvm  
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Tabell 14: Areal - Lier 
 NTA BTA Eid/ leid 

Lier - Bygg C  2 629 kvm 3944 kvm  

Lier - Bygg G 3 154 kvm 4 732 kvm  

Lier - Bygg H 1 632 kvm 2 448 kvm  

 I alt 7 415 kvm 11 124 kvm  

Akuttpsykiatri er i Bygg G – 1. etasje og kjeller. Leger og psykologer fra akuttpsykiatrien 
har lokaler i administrasjonsbygget - 16 kontorer. 

5.4.2 Psykisk helse og rus Vestre Viken HF 

Psykisk helse og rus har den største klinikken i Vestre Viken, og har et av Norges mest 
komplette tilbud innen fagfeltet. Klinikken behandler et bredt spekter av lidelser innenfor 
voksenpsykiatrien, barne- og ungdomspsykiatrien og rus/ avhengighet. 
 
Tilbudet i dag omfatter både døgn-, dag- og poliklinisk behandling. Klinikken har egen 
forskning- og fagutviklingsenhet. I tillegg vektlegges undervisning og veiledning for pasi-
enter, pårørende og samarbeidspartnere. 
 

Psykisk helse og rus (PHR) Klinikken består av 10 avdelinger: 

 Psykiatrisk avdeling Lier  

 Psykiatrisk avdeling Blakstad  

 Avdeling for rus og avhengighet (ARA)  

 FoU-avdelingen 

 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP)  

 Asker DPS  

 Bærum DPS  

 Drammen DPS 

 Kongsberg DPS  

 Ringerike DPS  

 

Klinikk for psykisk helse og rus er i dag på sykehusnivå lokalisert med hovedvekt på 
Blakstad og Lier. Virksomheten ligger både spredt og adskilt fra somatikken. Dessuten er 
virksomheten i all hovedsak lokalisert i gamle og uhensiktsmessige lokaler. I disse loka-
lene drives sikkerhetspsykiatri, psykosebehandling, akuttpsykiatri m.m. 

5.4.3 Akuttpsykiatri Vestre Viken HF 

Psykiatrisk avdeling Lier 
Psykiatrisk avdeling Lier har en omfattende bygningsmasse. Deler av område er solgt til 
Lier kommune. De eldste bygningene på området er fra 1926. Det er i dag pasientdrift i 3 
av bygningene og i tillegg er det et bygg til kontor og administrasjon. Avdelingen er orga-
nisert i 7 ulike seksjoner for innlagte pasienter og en poliklinikk: 

 Mottaksseksjonen 6 døgnplasser 

 Akuttseksjon I 10 døgnplasser 

 Akuttseksjon II 10 døgnplasser 

 Utredningsseksjon for unge 8 døgnplasser 

 Psykoseseksjon 12 døgnplasser 

 Utredningsseksjon for alderspsykiatri 10 døgnplasser 

 Regionalt senter for utviklingshemmede 3 døgnplasser og poliklinikk 
 
Opptaksområde er pasienter fra Buskerud og i tillegg fra Sande og Svelvik, med omkring 
185.000 innbyggere. Totalt har avdelingen 65 døgnplasser. Jevnaker ble innlemmet i 
opptaksområdet fra 1.1.2015. 
 
Målgruppe: 
Akuttpsykiatrien ved psykiatrisk avdeling Lier har det voksenpsykiatriske ø-hjelpansvaret 
for Buskerud. Avdelingen har valgt en modell med en selvstendig mottaksseksjon og tre 
øvrige akuttseksjoner. Hovedhensikten med denne organiseringen er å skille mottaksar-
beidet fra den øvrige akuttpsykiatriske behandlingen. Differensieringen mellom de tre øv-
rige akuttseksjonene er basert på diagnose og funksjon, men det må påregnes å sluttføre 
behandlingsforløp utenfor seksjonen. Maksimal liggetid er satt til tre døgn ved mottaks-
seksjonen, og pasienter tilbakeføres ikke til denne seksjonen. 

http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/psykiatrisk-avdeling-lier/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/psykiatrisk-avdeling-blakstad/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/avdeling-for-rus-og-avhengighet/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/fou-avdelingen-psykisk-helse-og-rus/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/barne--og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/asker-dps/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/berum-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/drammen-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/kongsberg-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx
http://www.vestreviken.no/omoss/avdelinger/ringerike-distriktspsykiatriske-senter-dps/Sider/enhet.aspx
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Mottaksseksjonen: 

Mottaksseksjonen har en lovpålagt plikt til å motta all øyeblikkelig hjelp. Det er besluttet at 
samtlige ø-hjelpsinnleggelser ved psykiatrisk avdeling Lier skal skje via mottaksseksjo-
nen. 
Mottaksseksjonens målsetting er å opparbeide en spisskompetanse på vurdering av far-
lighet, selvmordsfare, samt gjennomføre en tilstrekkelig diagnostisk vurdering for vider 
behandling av pasienten. Seksjonen vil ut fra grundig kartlegging beslutte hvorvidt pasi-
enten skal utskrives eller videreføres til de øvrige akuttseksjonene for behandling. 
 
Akuttseksjon I: 
Seksjonen gir utredning, behandling og omsorg til pasienter med akutte, alvorlige psyko-
tiske tilstander: 

 Psykoselidelser 

 Affektive lidelser med psykotiske symptomer 

 Personlighetsforstyrrelser med psykotiske symptomer 

 Organiske psykoser/psykoselignende tilstander 

 Psykoser i sammenheng med rusmiddelbruk 
 
Denne seksjonen er en lukket akuttseksjon med ø-hjelpsinnleggelser. Innleggelsene er 
basert på kortere opphold og forventet behandlingstid er inntil 30 dager. 
 
Akuttseksjon II: 
Seksjonen behandler pasienter med affektive lidelser, hovedsakelig alvorlige depressive 
eller maniske tilstander som krever skjerming/behandling i lukket seksjon. I tillegg har 
seksjonen ansvar for følgende pasienter: 

 Pasienter med akutt selvmordsproblematikk 

 Pasienter med personlighetsforstyrrelser som er i behov av kortvarige stabilise-
ringsopphold 

 Pasienter med alvorlig grad av spiseforstyrrelser som har behov for behandling 
på lukket seksjon eller tvangsbehandling 

 

 
Figur 15: Organisering Psykiatrisk avdeling Lier 
 
Psykiatrisk avdeling Blakstad 
Psykiatrisk avdeling Blakstad ligger i Asker kommune og bygningsmassen er spredt ut-
over et større område som grenser til Oslofjorden. Den eldste bygningen er fra 1904 og 
den nyeste er fra 1968. Blakstad sykehus har 7 seksjoner og til sammen 73 døgnplasser: 
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 3 akuttseksjoner – A, B, C (36 plasser) 

 1 sikkerhetsseksjon (12 plasser) 

 1 seksjon for psykose og sammensatte lidelser (13 plasser) 

 Strandveien; boliger i samarbeid med kommunen 

 Alderspsykiatrisk døgnseksjon (16 plasser) 

 Alderspsykiatrisk poliklinikk 
 
Opptaksområdet for Blakstad psykiatrisk avdeling er kommunene i Asker, Bærum og 
Ringerikes 10 kommuner.  
Kommunene har til sammen omkring 240.000 innbyggere. 
 

 
Figur 16: Organisering Blakstad sykehus 
 
Målgruppe: 
Akuttseksjon A/B/C med 12x3 døgnplasser utgjør det akuttpsykiatriske tilbudet ved Blak-
stad. Disse seksjonene skal motta pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Målet 
for oppholdet ved avdelingene er rask håndtering av krisen som førte til innleggelsen, 
diagnostisk avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling. Deretter skal 
det legges til rette for videre behandling og oppfølging på lavest mulig ressursnivå i be-
handlingsnettverket. 
 
Akuttseksjon A/B/C: 
Akuttseksjon A/B/C har 36 døgnplasser og utgjør det akuttpsykiatriske tilbudet ved Blak-
stad sykehus. 

5.4.4 DPS struktur Vestre Viken HF 

Vestre Viken har fem DPS-enheter, hvorav noen i leide lokaler, noen i eide lokaler, noen i 
relativt nye lokaler og noen i eldre lokaler. DPS-ene i Bærum, Asker og Drammen drives 
med flere fysiske lokaliseringer innenfor hvert DPS, og har dermed ekstra driftsmessige 
utfordringer som følge av dette. Følgende DPS-enheter er i drift i Vestre Viken og skal 
utvikles videre: 

 Bærum DPS 

 Asker DPS 

 Drammen DPS (egen idefaseutredning foreligger) 

 Ringerike DPS 

 Kongsberg DPS 
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BUP poliklinikker skal lokaliseres tilsvarende DPS-ene. Fortrinnsvis sammen med disse 
for optimalisering av grensesnitt, sambruk og metodikk. 
 
Per i dag er ressursfordelingen mellom sykehus og DPS-er ca. 50/50. Det er en nasjonal 
målsetting å forskyve dette ytterligere slik at ressursene øker på DPS-nivå, med fordeling 
ca. 60/40 i DPS favør. Dette følger opp intensjonen om å desentralisere det klinikken kan 
og sentralisere det klinikken må. Det er en anbefalt oppgavefordeling - om økt akuttbe-
redskap på DPS-nivå, og DPS-ene som veien inn i og ut av psykiatrien. Dette medfører 
reduksjon i antall årsverk på sykehus og noe økte årsverk på DPS-nivået. 
 
Sykehuspsykiatrien har en fordel av å samles. DPS-ene ligger desentralt, og skal fortsatt 
være et lokalbasert tjenestetilbud som skal sikre god tilgjengelighet både til poliklinikk og 
innleggelse døgnet rundt.  
Også DPS-ene vil være gjenstand for betydelig opprustning, både gjennom flere behand-
lerstillinger og økt antall spesialister. Det vil være aktuelt å etablere høyspesialiserte til-
bud som områdefunksjoner ved ett eller flere DPS og bruk av telemedisin og internettløs-
ninger vil øke. De DPS-ene som innehar områdefunksjoner vil kunne etablere nettverks-
løsninger for hele klinikkens opptaksområde. Det skal være økt fokus på forebyggende 
og ambulant virksomhet, opplæring av pasienter og pårørende og kompetanseoverføring 
til kommunene.  
Døgnplasser i DPS strukturen fordeler seg som følger: 
 
Tabell 15: Beregningsgrunnlag fra Idéfasen 

Døgnplasser 2011 2025 

Asker DPS 39 53 

Bærum DPS 38 51 

Drammen DPS 29 38 

Kongsberg DPS 19 24 

Ringerike DPS 20 28 

Total 145 194 

 

5.4.5 Asker DPS - organisering 

Asker DPS er lokalisert i leide lokaler i Asker kulturhus, Skysstasjonen. Døgnplasser er 
lokalisert på Sikta, Hvalstadåsen og USU. Enheten har følgende seksjoner: 
 
Poliklinikker i Asker kulturhus: 

 Allmenpsykiatrisk poliklinikk    

 Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk   

 TIPS Asker og Bærum  

 Poliklinikk for rus og psykiske lidelse 

 Nevropsykologisk poliklinikk  
 
Døgnseksjoner: 

 Utredningsseksjon for unge (USU), Strandveien 35, Vettre  

 Døgnseksjonen, Sikta  

 Asker DPS Døgnseksjon, Røykenveien 170, Asker  

 Hvalstadåsen 6, 1395 Hvalstad 

5.4.6 Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 

Avdelingen tilbyr poliklinisk utredning og behandling, samt behandling i døgninstitusjon til 
barn og unge med psykiske lidelser. 
 
Avdeling består av følgende seksjoner på DPS-nivå: 

 Poliklinikker: Drammen, Kongsberg, Ringerike med Ål, Bærum og Asker.  

 Ungdomsseksjonen Bjerketun med 2 sengeposter for langtids- og intermediær 
behandling av ungdom  

 2 ambulante familieteam lokalisert hhv i Drammen (Valbrottveien) og i Bærum 
(Bjerketun). 
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Mulig bruker av lokalene på Blakstad vil være for samlokalisering av:  

 Asker BUP, Sykehusveien 345, Bærum gamle sykehus 

 Ungdomsseksjonen Bjerketun, Sopelimkroken 14, Slependen, Sengeposter 

 Ambulant familieenhet (AFE)/ Bjerketun, Slependen 

 Ambulant familieseksjon, (AFS)/ Valbrottveien 17 

5.5 Vurdering av aktiviteter og kapasiteter 

5.5.1 Forskyvninger av funksjoner mellom sykehuspsykiatrien og DPS.  

I samsvar med HSØ sine retningslinjer: 
 

1. Overføring av 30 % fra akuttsenger (sykehus) til DPS nivå: Overføringer dreier 
seg om 10 senger som overføres til DPS ved at 50 % forblir senger (5) og 50 % 
omgjøres fra sengekapasitet til dagbehandling. Drammen DPS har overtatt an-
svaret for 8 akuttsenger ved psykiatrisk avd. Lier fra oktober 2013. Disse senge-
ne regnes inn i dagens drift og framskrives i forhold til demografi og et tillegg på 
10 %. 

 
2. Økning med 10 % utover befolkningsveksten: I sum vil behovet for tjenester på 

DPS-nivå øke noe mer enn befolkningsveksten, anslagsvis 10 %. Dette har i ho-
vedsak sammenheng med dreining av spesialisthelsetjenestens tilbud fra syke-
hus til DPS og fra døgn til poliklinikk.  

5.5.2 Opptaksområder og demografi  

Akuttpsykiatrien VV HF 
Dette omfatter alle kommunene som er i opptaksområde for Vestre Viken HF fordelt på 
aldersgrupper. Ved framskrivningen av befolkningen i Vestre Viken HF er det brukt SSBs 
middelvekst framskrivning (MMMM) til 2025. 
 
Tabell 16: Befolkningsframskriving VV HF sitt opptaksområde fordelt på alder 

Aldersgruppe 2025 2030 2035 2040 
2011-

2025 i % 
2011-

2040 i % 

0-17 118 747 122 847 125 285 125 497 12,5 % 18,9 % 

18-44 176 367 180 388 181 832 182 993 11,4 % 15,6 % 

45-66 152 053 156 280 159 987 163 476 15,3 % 24,0 % 

67-79 61 994 65 350 72 145 78 640 54,1 % 95,5 % 

80-84 13 547 18 367 18 390 20 673 31,5 % 100,7 % 

85+ 11 487 14 249 19 271 21 954 6,3 % 103,1 % 

Total 534 195 557 481 576 910 593 233 16,9 % 29,8 % 
 
Idefaserapporten la til grunn befolkning og befolkningsvekst i perioden 2011 til 2025.  
Ved framskriving av befolkningsutvikling er det lagt til grunn midlere vekst, MMMM, iht. 
SBB modell for befolkningsframskriving. Angitt befolkningsvekst er ca. 0,2 % over øvrig 
befolkningsvekst i Norge totalt sett. Det er videre verdt å merke seg at befolkningsveksten 
for aldersgruppen 67-89 år er over det dobbelte av den øvrige befolkningen. Dette er det 
tatt hensyn til i framskriving av fremtidig aktivitet og kapasitet. 
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Figur 17. Demografiske utvikling i Vestre Viken fra 2025-2040.  

Befolkningsendringen vil øke fra 534.000 i 2025 til 593.000 i 2040. 

Asker DPS 
VV HF har et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus hvor sykehuspsykiat-
rien i dag er lokalisert på Blakstad og Lier, og DPS-enheter i Bærum, Asker, Drammens-
området, Kongsberg og Hønefoss. Lier sykehus er vedtatt nedlagt snarest mulig; før nytt 
sykehus i Drammen står ferdig. 
 
Nedenfor stående tabeller viser utviklingen i befolkningen for opptaksområdet for Asker 
DPS.  
 
Tabell 17: Befolkningsutvikling Asker, Hurum og Røyken 2025, 2030 – Idéfase/ opp-
taksområde. 

Asker DPS 
Alders-
gruppe 

2025 As-
ker 

2030 Asker, Hu-
rum og Røyken 

Endring i % 

0-17 15386 22 483 46,1 % 

18-44 20722 32 698 57,8 % 
45-66 18410 29 461 60,0 % 

67-79 6852 11 877 73,3 % 
80+ 2 984 5 913 98,2 % 
Total 64 354 102 432 59,2 % 
 
Oppdeling i aldersgrupper er gjort for å synliggjøre den ulike befolkningstilveksten i al-
dersgruppene og for å sikre at det tas høyde for utviklingen av antall eldre.  

5.5.3 Økt innvandring: 

Ved inngangen til 2011 hadde 12 prosent av befolkningen (600.000 personer) innvand-
rerbakgrunn og andelen er voksende. 70 prosent av alle innvandrere i Norge bor i Helse 
Sør-Østs opptaksområde, med hovedvekt i Oslo og Drammen og i store bynære kommu-
ner. En mer sammensatt befolkning når det gjelder kultur, etnisk bakgrunn og religion er 
en av utviklingene som påvirker helsetjenestene 
 
Asker DPS har fra 2014 endret opptaksområde og dekker kommunene Asker, Røyken og 
Hurum med noen avvik:   

 3 seksjoner, Sikta, ROP og Allmennpsykiatrisk poliklinikk, dekker områdene 
Asker + Røyken + Hurum.   

 1 seksjon, TIPS, dekker Asker + Røyken + Hurum + Bærum.  

 3 seksjoner, Nevro + USU + Hvalstadåsen dekker hele VV HF. 
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Asker DPS og Asker BUP gir tilbud til Asker kommune, Røyken og Hurum. De to siste 
kommunene er tillagt opptaksområde etter Idéfasen og medfører at opptaksområde for 
dette DFP’set  er ca. 100.000 innbyggere (2030).  
Økt opptaksområde medfører at antall sengeplasser vil øke. 

5.5.4 Overføring fra Ringerike DPS: 

Nye opptaksområder medfører  at 300 innleggelser som ville ha gått til Lier sykehus,  
fordeles som følger: 

 Asker DPS 50 pr år 

 Ringerrike DPS 50 pr. år 

 Bærum 100 pr år 

 Blakstad 100 pr år 

5.5.5 Epidemiologi 

Utviklingen innen rusproblematikk og psykiatri viser at andelen pasienter med flere diag-
noser vil øke i årene som kommer, grunnet større fokus på samtidig behandling av begge 
lidelser. Det er også helseproblemer knyttet til rusmiddelbruk i normalbefolkningen. Hel-
seproblemer for tredjeperson, særlig rusmiddelbrukerens barn, partner og øvrige familie 
inngår her. 
 
Som gruppe har innvandrere dårligere helse enn andre i Norge. SSB viser at det er 
særlig psykosomatiske og psykiske plager som skiller innvandrere fra befolkningen for 
øvrig. Med hensyn til psykiske plager viser SSB at symptomer på psykiske problemer 
ligger på 9 % i hele befolkningen, mens andelen er tre ganger så høy blant innvandrere. 
Barn av innvandrere har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk norske barn. 
 
Sykdomsbildet indikerer sterkt et behov for ulik (eller tverrfaglig) kompetanse og ikke 
minst kompetanse på forebygging, behandling og oppfølging av disse “vekstområdene”. 

5.6 Dimensjonering og arealstandarder 

5.6.1 Dimensjonering 

Psykisk helse og rus er i Norge i kraftig utvikling. Som følge av dette er begrepsapparatet 
også i endring. Ulik begrepsforståelse kan hemme et planarbeid med mange involverte, 
og man har derfor forsøkt å skape en felles forståelse av sentrale begreper som brukes i 
dette dokumentet. I tillegg er typisk prosjekttekniske begreper definert. 
 
Funksjon – virksomhet, gjøremål, tjeneste, oppgave. Fokus på aktivitet, ikke person, stil-
ling etc. 
 
Dimensjonerende enhet – en grunnstørrelse for en selvstendig funksjon som multipliseres 
med antall dimensjonerende enheter i en avdeling, post eller liknende, som grunnlag for 
riktige proporsjoner på bygget. 
 
Arealstandard – Rettesnor for hvor stor flate en dimensjonerende enhet skal tildeles. I 
denne prosjektfasen er de dimensjonerende enhetene få. Støttearealer, fellesarealer etc. 
er i prinsippet lagt inn i arealnormen. 
 
Nettoareal

1
– areal av rom, begrenset av bygningsdeler som vegger, søyler, ledningssjak-

ter osv. I praksis den golvflaten som er tilgjengelig for en funksjon. 
 
B/N-faktor – forholdet mellom brutto og netto arealer. Anerkjent faktor for psykisk helse er 
faktor = 1,8. 
 
Bruttoareal

2
 - byggets areal fra ytterveggens utside, inklusiv sjakter, gangarealer, inner- 

og yttervegger etc. 

                                                      
1
 NS 3940 

2
 NS 3940 



Dato: 09.03.15 

Vestre Viken HF - Konseptfase Nytt bygg Akuttpsykiatri Blakstad 41 

 

5.6.2 Arealstandarder 

Følgende oversikt viser arealstandarder for virksomheten. 
 
Døgnplass 45 kvm nta: soverom med bad/toalett og andel av for eksempel garderobe, 
besøksrom for familie/pårørende, kjøkken, spisestue, oppholdsrom, TV-stue, aktivitets-
rom, medisinrom, skyllerom, renholdsrom, vaskerom, ulike typer lager, vaktrom, pasient-
administrative arealer (grupperom, personalkontorer/-base), velferd for personale (garde-
rober, dusj, toaletter, hvilerom). Merkantil personell er ikke inkludert (se egen arealnorm 
for dette) 
 
Skjermingssoner 45 kvm nta: soverom med bad og toalett universelt utformet, oppholds-
rom med spiseplass og sittegruppe. 
 
Skjermingsenhet 50 kvm nta: soverom med bad og toalett universelt utformet, oppholds-
rom med spiseplass og sittegruppe, lager for belteseng. 
 
Behandlere døgn 30 kvm nta: ekspedisjon, venterom, toaletter, undersøkelses-
/behandlingsrom (herunder tester, registreringer, observasjon, intervjuer, diagnostikk 
etc.), spesialrom for gruppeaktivitet, kliniske støtterom (lab., medisinrom), velferd for per-
sonale (garderober, dusj, toaletter, hvilerom). Pasientadministrative arealer (grupperom, 
personalkontorer/-base). Merkantil personell er ikke inkludert (se egen arealnorm for det-
te) 
 
Kontorarbeidsplass 15 kvm nta: ledelse (avdeling, enhet, fag), forsker basisforskning  
kontorarbeidsplass m. pc, telefon etc., lokalt arkiv for papir, rom for intervju, kli-
nisk/kognitiv testing og lignende), vernetjeneste, HMS, tillitsvalgte, brukere, administra-
sjon (vaktmester, husøkonom, konsulenter etc.), merkantile, fagutvikling, studenter, samt 
deres andel av møterom, kopi / merkantile rom. Velferd for ”kontorarbeidende” personale 
(garderober, dusj, toaletter, hvilerom). 
Garderober – 1 kvm/ person 
 
Spiserom – 2,1 kvm/ person  

5.6.3 Kapasitet, beregnede døgnplasser 2025 – fra Utviklingsplanen 

DPS-tilbud 2014 for døgnplasser er omlag 145 senger (i tillegg til sykehus/ARA/BUP)  
fordelt som følger: 

 Drammen DPS – 29 

 Bærum DPS – 38 

 Asker DPS – 39 (22 regulære” DPS – senger og 8 + 9 plasser for utredning og 
rehabilitering av unge med alvorlig psykisk lidelse) 

 Kongsberg DPS – 19 

 Ringerike DPS – 20 sengeplasser. 
 
Totalt behov for DPS-døgnplasser i 2025 ble i utviklingsplanen beregnet til 194 plasser.  
Det polikliniske tilbudet forutsettes økt pga. endring 40/60 prosent for sengeplasser med 
dreining fra døgn til poliklinisk behandling med en forskyvning av ressursfordeling til og 
økning av ressurser på 15 % for alle DPS poliklinikker. 

5.6.4 Dimensjonerende faktorer – Idéfasen 

Bemanningsberegning fra Idéfasen – Akuttpsykiatri  
Antall ansatte

3
 for Lier sykehus samlet og for akuttpsykiatrien spesielt framkommer av 

tabellen under:  
 

                                                      
3
 Data gjelder for september 2013 
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Tabell 18: Antall ansatte Lier psykiatrisk avd. – fra Idéfaserapporten 

Antall ansatte Lier psykiatrisk avd. Totalt Lier Kun akuttpsykiatri 

Administrasjon seksjon 48  

Reg. senter for utviklingshemmede seksjon 32  

Mottaksseksjon 56 56 

SPS seksjon 111  

Utredningsseksjon for unge 44  

Alderspsykiatri seksjon 67  

Akuttseksjon I 67 67 

Akuttseksjon II 70 70 

Akuttseksjon III 44  

PHR psykiatrisk avdeling Lier 497 193 

 
De administrative stillingene som følger akuttpsykiatrien er ikke spesifisert. Det samme 
gjelder for tabellen under. 
Antall brutto månedsverk

4
 for Lier psykiatrisk avd. samlet og for akuttpsykiatrien spesielt 

framkommer av tabellen under: 
 
Tabell 19: Antall månedsverk Lier psykiatriske avdeling  

Antall månedsverk Lier psykiatrisk avd. Totalt Lier  Kun akuttpsykiatri 

Administrasjon seksjon 47,8  

Reg. senter for utviklingshemmede seksjon 23,2  

Mottaksseksjon 28,9 28,9 

SPS seksjon 82,8  

Utredningsseksjon for unge 22,9  

Alderspsykiatri seksjon 41,9  

Akuttseksjon I 48,7 48,7 

Akuttseksjon II 37,4 37,4 

Akuttseksjon III 31,0  

PHR psykiatrisk avdeling Lier 364,4 115 

 
Antall ansatte

5
 for Blakstad psykiatriske avd. samlet og for akuttpsykiatrien spesielt fram-

kommer av tabellen under: 
 
Tabell 20: Antall ansatte Blakstad psykiatriske avd.  

Antall ansatte Blakstad sykehus  Totalt Blakstad Kun akuttpsykiatri 

Administrasjon seksjon 51  

Akuttseksjon A/B 173 173 

Akuttseksjon C 48 48 

Sikkerhet seksjon 77  

Seksjon for psykose og sammensatte lidelser 89  

Spesialpoliklinkk seksjon 5  

Strandveien boliger seksjon 149  

Alderspykistrisk døgnseksjon 73  

Alderspykiatrisk poliklinikk seksjon 12  

Utgått ansvar seksjon 1  

PHR psykiatrisk avdeling Blakstad 638 221 

 

                                                      
4
 Data gjelder for september 2013 

5
 Data gjelder for september 2013 
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De administrative stillingene som følger akuttpsykiatrien er ikke spesifisert. Det samme 
gjelder for tabellen under. 
Antall brutto månedsverk

6
 for Blakstad sykehus samlet og for akuttpsykiatrien spesielt 

framkommer av tabellen under: 
 
Tabell 21: Antall månedsverk Blakstad sykehus  

Antall månedsverk Blakstad sykehus Totalt Blakstad Kun akuttpsykiatri 

Administrasjon seksjon 36,5  

Akuttseksjon A/B 99,7 99,7 

Akuttseksjon C 29,8 29,8 

Sikkerhet seksjon 42,8  

Seksjon for psykose og sammensatte lidel-
ser 

49,6  

Spesialpoliklinkk seksjon 3  

Strandveien boliger seksjon 70,7  

Alderspsykistrisk døgnseksjon 49,9  

Alderspsykiatrisk poliklinikk seksjon 10,9  

Utgått ansvar seksjon 
 

 

PHR psykiatrisk avdeling Blakstad 393 129,5 

Ved samlokalisert av akuttpsykiatrien på Blakstad vil bemanningen være: 
 

5.6.5 Bemanning ny akuttpsykiatri - gruppens vurdering ved sammenslåing på Blakstad 

Tabell 22: Estimert antall årsverk nye akuttseksjoner Blakstad 
Antall årsverk Blakstad  Akuttpsykiatri Lier + 

Blakstad 2015 
Ny Akuttpsykiatri Blakstad 

2018 

Administrasjon seksjon samlet 
Blakstad 

25 17 

Mottaksseksjon 45 38 

Akuttseksjon A1 50 50 

Akuttseksjon A2 50 50 

Akuttseksjon A3 45 40 

Akuttseksjon A4 45 40 

Ny PHR psykiatrisk avdeling Blak-
stad 

260 235 

Gruppen mener at det vil kunne bli en reduksjon på 17 årsverk + 8 merkantile stillinger 
ved samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad. 
 
Bemanning Asker DPS 
Nedenstående tabell viser bemanningssituasjonen etter at opptrappingsplanen er gjen-
nomført i 2015. 
 
Tabell 23: Antall ansatte Asker DPS etter ferdig opptrapping sommer 2015. 

Sted Antall personer Antall årsverk 

Døgnseksjon Sikta 64 54,0 

Utredningsseksjon for unge (USU) 23 18,1 

Allmenn psykiatrisk poliklinikk 25 24,5 

Poliklinikk for rus og psykiske lidelser ROP) 15 14,5 

TIPS 6 6,0 

Nevropsykologisk poliklinikk 8 8,0 

Døgnseksjon Hvalstadåsen 10 9,1 

Forebyggende familieteam 6 5,6 

Totalt  157 139,2 

 
Bemannet Asker DPS i 2025. Framskrivning til 2030 vil bety en økning svarende til 3 – 4 
årsverk. Dette forutsetter drift tilsvarende dagens. Evt. endring tilsvarende Ø-hjelp kan 
endre bemanningen. 
 

                                                      
6
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BUP Asker 
Nedenstående tabell viser bemanningssituasjonen ved BUP Asker. Fagmiljø ønsker å samlokalise-
re BUP og DPS Asker. 

Tabell 24: Antall ansatte BUP Asker 
BUP Asker Antall personer Antall årsverk 

Team 1 11  

Team 2 12  

Spe- og småbarn 4  

Nevropsykolog 1  

Deltidsstillinger 2  

Kontorgruppe  5  

Totalt  35 33 

 
33 årsverk totalt – derav 3,5 årsverk til kontor og 19,5 årsverk til klinisk fagpersonell 
 
Tabell 25: BUP - Bjerketun, AFE & AFS 

 Stillingskategori  Antall årsverk 

Bjerketun 
 

Sengeposter - fagstillinger 
Sengeposter - drift  
Kontorstillinger 
Poliklinisk DBT  

38,0 
12,0 
1,4 
4,0 

AFE - Ambulant familieenhet  Fagstillinger 
Kontorstillinger 

12,0 
1,0 

AFS - Ambulant familieseksjon Fagstillinger 
Kontorstillinger 

15,0 
2,0 

  85,4 

Bjerketun – 2 sengeposter med til sammen 12 senger for langtids- og intermediær be-
handling av ungdom. 
AFE – Lokalisert i Bærum (Bjerketun) 
AFS – lokalisert i Drammen (Valbrottveien) 

6 Alternativbeskrivelse  

6.1 Virksomhetsalternativer 

Prosjektfokus har vært å utrede alternativ 1 dette på bakgrunn av styrevedtak om å selge 
eindommen i Lier snarest. 0 alternativet med videre drift i Lier belyses også da tilbakeleie 
av aktuelle bygninger frem til nytt sykehus er ferdigstilt på Brakerøya, er en mulighet. 
 
Følgende virksomhetsalternativer utredes i konseptfasen:  
 

 Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS 

Alternativ 0 – A  
 

Akuttpsykiatrien forblir på Lier og Blakstad til nytt sykehus i Drammen 
er ferdig 2022.  Asker DPS uendret. 

Alternativ 0 – B  
 

Akuttpsykiatrien forblir på Lier og Blakstad til nye sykehuset i Dram-
men er ferdig.  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler 
samt ombygging av bygg 6 og 8. 

Alternativ 1 - A 
 

Samlokalisere Akuttpsykiatri Blakstad  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler 
samt ombygging av bygg 6 og 8. 

Alternativ 1 – B  Samlokalisere Akuttpsykiatri Blakstad  

2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler 
samt ombygging av bygg 6 og 8. 

Omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksisterende bygg 
7. Løsningen innebærer utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 
gjeldende eksisterende bygg 6, 7 og 8. Videre kobles bygg 6, 7 og 8 
til ny energisentral med bergvarmepumpe for utfasing av dagens bruk 
av fossile brensler, på lik linje med dagens forskrifter for nybygg. Al-
ternativet gir en betydelig driftsgevinst sammenlignet med alternativ 
1-A. Det legges til rette for tilsvarende utfasing av bygg 9 og 10. 
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6.1.1 0-alternativ - konsekvenser ved manglende realisering av akuttbygg 

Sammenslåingen av de to psykiatriske avdelingene i Vestre Viken har allerede startet. 

Dette innebærer at deler av tilbudet (sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri) kun vil være 

på den ene lokalisasjonen. Robustheten i behandlingstilbudet ved Lier reduseres, særlig 

når sikkerhetspsykiatrien flytter. Dette medfører at det er etablert overgangsordninger for 

å sikre driften ved begge avdelinger. Dette gjelder felles inntak til enkelte funksjoner, 

overføringer av pasienter mellom de to avdelingene. Dette medfører mindre hensikts-

messige vaktordninger ved begge lokalisasjoner og vil vedvare til akuttdriften er flyttet ut 

fra Lier for å kunne ivareta ø-hjelps ansvaret begge steder. 

Dette vil sannsynligvis i perioder medføre overbelegg i akuttseksjonene. Det blir krevende 

å få til raske videreføringer som avdelingen har basert seg på tidligere for å ivareta sine 

oppgaver totalt sett. Dette er kostnadskrevende og medfører stor slitasje på medarbei-

derne i avdelingene. 

Kontrollkommisjon og helsetilsyn  
Periodevis har begge de to sykehusavdelingene i den senere tid vært preget av mange 
innleggelser og overbelegg. Det er et samarbeid mellom de to avdelingene i slike perio-
der. Det kan medføre unødvendige pasientforflytninger, hvor pasienter primært flyttes for 
å rydde plass. Dette medfører også noe økning av liggetid, grunnet kontinuitetsbrudd i 
behandlingen, som er en uheldig faktor for denne pasientgruppen. Lier har høsten 2014 
mottatt brev fra kontrollkommisjonen som uttrykker bekymring for pasientenes velferd, da 
bygningsmassen ikke er egnet til å håndtere overbelegg. 
Kontrollkommisjon og helsetilsynet har også tidligere tilskrevet foretaket grunnet bekym-
ring for de bygningsmessige forholdene på Lier. Som strakstiltak ble det iverksatt noe 
overflatebehandling av vegger på et par seksjoner.  

Sammenslåingen av de to avdelingene er en omstillingsprosess som vil pågå over flere 

år. Det er knyttet en del risikofaktorer til prosessen. Det kan blant annet bli vanskelig å 

beholde kvalifisert personell og sikre pasientbehandlingen ved begge lokasjoner. 

Dagens tekniske tilstand 
Dagens tekniske tilstand på Lier (dette gjelder spesielt akuttseksjon I og lukket psykose) 
er generelt dårlig. Kontrollkommisjonen har i brev til Helsetilsynet beskrevet at den byg-
ningsmessige tilstanden er uheldig for pasientbehandlingen. 
 
Mottakstilbudet på Blakstad 
Blakstad har i dag et dårlig fungerende mottakstilbud til pasienter som skal akuttinnleg-
ges. I dag skjer dette i to av de tre seksjonene i lite egnede lokaler; mottak foregår via to 
innganger med behov for to metalldetektorer. Lokalene er lite oversiktlige og har mange 
hindringer i form av hjørner etc. Dette vanskeliggjør pasientsikkerheten og krever flere 
miljøpersonell; generelt sett større bemanning. Videre er lokalene med på å skape usik-
kerhet både for pasienter og ansatte. 
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6.2 Prosjektfokus – utflytting fra Lier akuttpsykiatrisk avdeling 

6.2.1 Samlokalisering Blakstad – Flytting av funksjoner 

I Funksjonsprogrammet er utflytting fra Lier akuttpsykiatrisk avdeling illustrert i nedenstå-
ende skisse.  

Alderspsykiatri

10

(0)

Sikkerhet

6

(0)

Lier sykehus

Blakstad sykehus
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12
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                                                                             Prosjektfokus nytt bygg 
Figur 18: Prosessen - utflytting fra Lier sykehus 
 
 
Flytting av funksjonene fra Lier til Blakstad vil kunne resultere i én seksjon mindre enn 
hva man har i dag. Antall sengeplasser vil også kunne reduseres til 58 fra 70 (hvorav 8 er 
overført til Drammen DPS). Arbeid med ytterligere konkretisering av organisering og be-
manningssammensetning ved de nye seksjonene og mottaket på Blakstad utredes. 

6.2.2 Samlokalisering Blakstad – Organisering 

Nedenstående figur viser brukergruppens forslag til organiseringen av den nye akuttpsy-
kiatrien på Blakstad. 
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Figur 19: Ny organisasjonsmodell 

6.3 Arealbehov Blakstad ved sammenslåing 

Nedenstående tabell viser beregnet areal ut i fra de kapasiteter, funksjoner og beman-
ning gjeldende for samlokalisert akuttpsykiatri på Blakstad. 
 
Tabell 26: Arealberegning Blakstad 

Arealberegning Blakstad Kapasiteter 
Arealbehov 
kvm netto 

Behandling     

Akuttmottak   100 

Mottak senger 8 360 

Mottak skjermede senger 2 100 

Akuttseksjon senger 48 600 

Behandlere mottak 4 120 

Behandlere døgn 32 960 

Kliniske ledere døgn 5 150 

Adm. Klinikk støtte 5 100 

Klinisk støtte 1 75 

Delsum 
 

2 565 

Kontorfunksjoner     

Kontorer og møterom   321 

Delsum 
 

321 

Service      

Pasientservice   150 

Personaleservice   150 

Ikke-medisinsk service   400 

Undervisning & forskning 
 

100 

Aktivitet og trening (Ergo, Fysio)   200 

Kantine   100 

Garderober 160 160 

Delsum   1260 

Nettoareal i alt   4 146 

Bruttoareal med B/N faktor 1,8   7 463 
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6.4 Arealbehov Asker DPS 

Nedenstående tabell viser beregnet areal ut i fra de kapasiteter, funksjoner og beman-
ning gjeldende for Asker DPS og Asker BUP i 2030. 
 
Tabell 27: Asker DPS & Asker BUP 2030 - arealberegning 
Arealberegning Asker DPS 2030 Kapasiteter Arealbehov 

kvm netto 

Behandling     

Mottak   200 

Senger 63 2 934 

Herav skjermede senger 8   

Poliklinikk og spesialrom 45 900 

BUP, poliklinikk   150 

Bjerketun   403 

Klinisk støtte   22 

Delsum   4 609 

Kontorfunksjoner     

Kontorer og møterom 140 1 507 

Delsum   1 507 

Service      

Pasientservice   20 

Personalservice   374 

Ikke-medisinsk service *)   293 

Undervisning & forskning   300 

Delsum   987 

Nettoareal i alt   7 103 

Bruttoareal med B/N faktor 1,8   12 786 

7 Hovedprogram utstyr (HPU)  

I dette prosjektet legges det ikke opp til eget hovedprogram utstyr da omfanget og komp-
leksiteten ikke tilsier at dette er nødvendig. Investering er vurdert mht. type rom/aktivitet. 
Det er foretatt en grov vurdering av sannsynlig medflyttingsandel av utstyr, og hvor stor 
andel av utstyret dette vil dekke i nytt bygg, se tabell sist i kapitel 7.  
Eksempelvis: 

 Moderne kommunikasjonsutstyr 

 Sikkerhetsutstyr/alarmutstyr 

7.1 Behandling av eksisterende utstyr 

I utstyrsplanleggingen må man vurdere verdien av det eksisterende utstyret i nåværende 
sykehus og angi hvor stor del av dette som man antar kan overflyttes og gjenbrukes i ny 
enhet. 
En avgjørende parameter for å vurdere utstyrets overflyttbarhet, vil være antatt restlevetid 
ved flyttetidspunktet. Når det skal tas stiling til om utstyr er kassabelt eller modent for ut-
skifting, må en vurdere ulike kriterier. 
 
Ved etablering av kostnadsrammen blir gjennomsnittlig levealder for MTU settes gjerne til 
ca.10 år. For INV antas levetiden ikke å være mer enn 5 år. INV i denne sammenheng 
inkluderer både pasientnære møbler, kontormøbler og miljømøbler. Økes den gjennom-
snittlige levealderen (man godtar overflytting av eldre utstyr) vil utstyrskostnadene kunne 
reduseres. Dette vil imidlertid bety at man i større grad flytter utstyr med lav verdi og hvor 
det må påregnes en snarlig utskifting. Utstyrskostnadene vil også kunne reduseres hvis 
sykehuset øker sine investeringer frem til ferdigstillelse slik at gjenbruket kan økes. Dette 
anses lite realistisk, og det innebærer også en risiko for at relativt nyanskaffede møbler 
og utstyr ikke passer inn i ny funksjon.  Av årsaker nevnt ovenfor og de rent estetiske 
kravene vil det i praksis være liten grad av overflytting av møbler og annet inventar. Med 
utgangspunkt i dette anslås at ubetydelig andel av møbler og utstyr vil være overflyttbart. 
I dette prosjektet kan det også forventes at møbler som står igjen efter fraflytting kan nyt-
tiggjøres av den organisasjon som flytter inn i lokalene. 
Den raske utviklingen på IT-området, samt en formodning om at dette utstyret skiftes ut 
fortløpende i eksisterende enhet(er), gjør at den samlede andel eksisterende overflyttbart 
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utstyr settes til maks 10 %. Dette forutsetter imidlertid en videreføring av eksisterende 
funksjon med samme kapasiteter som i dag. 

7.2 Kriterier for overflyttbarhet 

Kriterier for overflyttbarhet kan være f.eks.: 

 Medisinsk levetid (ny teknologi og/eller ny klinisk metodikk) 

 Utstyrets tekniske levetid (MTU) 

 Normallevetid (5-15 år avhengig av type MTU) 

 Økonomisk levetid (iht. avskriving) 

 Reell gjenværende levetid under 2 år 

 Utstyr som ikke harmonerer med ønsket uttrykk (spesielt møbler og inventar) 

 Størrelse (flytting til arealeffektive lokaler kan kreve at det anskaffes mindre 
plasskrevende utstyr) 

 

Noe utstyr kan i prinsippet være overflyttbart, men må nyanskaffes pga. systemvalg i den 
nye akuttenheten. Dette kan dreie seg om MTU eller IT-utstyr. For ordinære PC-er til ad-
ministrative- og pasientadministrative programvarer antas det at dette utstyret fornyes 
relativt fortløpende, slik at kun mindre suppleringer er nødvendig. 
 
Løst inventar i pasient- og publikumsområder er oftest gjenstand for nyinnkjøp ved nytt 
sykehusbygg for å gi et mest mulig enhetlig og tiltalende estetisk uttrykk. Likeledes vil det 
i mange tilfelle være vanskelig å tilpasse eksisterende kontormøblering til nye kontorde-
sign, f.eks. hvis det legges opp til kontorfellesskap. 

7.3 Plan for arbeidet med overflyttbart utstyr 

I tillegg til vurdert levetid må andre faktorer også måtte legges til grunn ved vurdering av 
overflyttbarhet. Det kan være større fastmontert (BIP-) utstyr som ikke tåler monte-
ring/demontering/flytting, eller det kan være nye/endrede estetiske, ergonomiske eller 
arbeidsmiljømessige hensyn som gjør medflytting av utstyr uaktuelt. 

7.4 Utarbeidelse av kostnadsoverslag 

Utstyrsprosjekter har vist seg å være langt mer styrbare på kostnadssiden enn andre de-
ler av byggeprosjektene. Det henger sammen med flere forhold. Dersom det viser seg 
nødvendig å kutte kostnader i et utstyrsprosjekt, kan man identifisere utstyr der investe-
ringene kan utsettes uten at det har dramatiske konsekvenser for det helsefaglige tilbudet 
i det nye sykehuset. En del inventar foretrekker man å kjøpe nytt for å gi f.eks. kontorer 
og møterom en felles og oppgradert standard. Dersom det ikke er midler i et utstyrspro-
sjekt kan mer inventarer medflyttes enn det man først hadde tenkt. Et annet moment er at 
det finnes variasjon i priser på brukerutstyret, og med knappe budsjetter kan man bli 
tvunget til å kjøpe billig utstyr med lavere kvalitet. Dette vil influere negativt på ikke mål-
bare faktorer som trivsel og velvære, og kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold 
(FDV). Det er bl.a. derfor viktig at utstyr ikke blir en ”lett tilgjengelig salderingspost” i byg-
geprosjekter som må gjennomføre hard kostnadsstyring. Det vil i så fall kunne føre til at 
man ikke når de mål som er satt for et nytt anlegg. 
 
En annen faktor som også må tas i betraktning i utstyrsprosjekter av denne art er behovet 
for å kjøpe inn inventar som har brannsikre tekstiler. Det må videre være solid montert 
slik at det ikke kan demonteres/slåes i stykker og brukes som våpen. Dette gjelder også 
den generelle utformingen av inventaret, det kan f.eks. være tjenlig å kjøpe møbler som 
har meier istedenfor ben. Valg av slikt inventar vil kunne påvirke kostnaden. 
Kostnadsoverslaget er basert på det forslag som foreligger et foreløpig romprogram og 
som innebærer 58 døgnplasser inkludert akuttmottak og skjermingssoner. 
For å beregne bruttobehov for brukerutstyr, er det benyttet en erfaringsmessig brutto-
kostnad per romtype sett i relasjon til romprogrammet og erfaringstall for utstyrskostnader 
fra andre sykehusprosjekter. Det er lagt til grunn at brukerutstyret skal ha en alminnelig 
god, moderne standard tilpasset de funksjoner og oppgaver enheten skal ivareta. 
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7.5 Metode 

På dette stadiet i prosjektet kan kostnadsberegninger bare i begrenset grad bygge på 
kunnskap om det konkrete utstyrsbehovet til prosjektet. Erfaringsmessig er det minst å 
hente på overflyttbart INV i forhold til andre utstyrskategorier i nye prosjekter. Dette både 
pga. at inventar i mange tilfelle er av eldre dato, at det særlig i pasient-/publikumsarealer 
er ønskelig å gi et tiltalende uttrykk i nye/rehabiliterte lokaler. Det er derfor lagt til grunn 
en lav gjenbruksprosent for INV. 
Erfaringstall som er benyttet er fra tilsvarende prosjekter, bl.a. fra psykiatri BUP – Sta-
vanger universitetssykehus (2012), PIV (psykiatrien i Vestfold 2011) og Psykiatris syke-
husavdeling – Sørlandet sykehus (2013) 
Sengeområde inkludert opphold og skjermingssoner= 4 000 kr/m

2
 

Behandling, utredning mv = 3 000 kr/m
2
 

Personalbase, fellesfunksjoner, drift mv.= 3 000 kr/m
2
 

 
Det samlede areal fra romprogrammet (Funksjonsprogrammet datert 31.10.13) er 
3 339m

2 
netto fordelt på disse overordnede funksjonsområdene: 

 
Tabell 28: Funksjonsområder - areal 

Funksjonsområder m
2
 

Sengeområde inkludert oppholdsrom og birom 1 910 

Behandling/utredning med base mottak 714 

Personalbase, felles øvrig og drift 715 

Til sammen 3 339 
 
 

Tabell 29: Erfaringstallene som er lagt til grunn for kvadratmeterpris for utstyr 

Funksjonsområder m2 Kr/ m2 Til sammen 

Sengeområde inkludert oppholdsrom og birom 1 910 4000 7 640 000 

Behandling/utredning med base mottak 714 3000 2 142 000 

Personalbase, felles øvrig og drift 715 3000 2 145 000 

Til sammen 3 339 
 

11 927 000 

 

7.6 Kalkyle 

Kostnadsoverslaget i HPU er ikke inkludert en spesifikk reserve, men er et anslag for reell 
anskaffelseskostnad. Nødvendig reserve bør innarbeides på et senere tidspunkt i pro-
sjektet, vanligvis ved fastsettelse av budsjett for de ulike anskaffelses/ kontraktsgruppe-
ne. I mange prosjekt er det satt av en reserve på omlag 10 %. 
 
I tillegg til de rene anskaffelseskostnader for utstyr, må det beregnes en kostnad for ad-
ministrering og drift av utstyrsprosjektet. Før den videre organisering og gjennomføring av 
utstyrsprosjektet er fastlagt, er det vanskelig å gi et sikkert anslag for dette. Ut fra erfaring 
fra andre prosjekt, har vi anslått en administrasjonskostnad på omlag 10 % av brutto ut-
styrsbudsjett. Ovenstående gir følgende kostnadsoverslag for brukerutstyr: 
 
Tabell 30: kostnadsoverslag for brukerutstyr 

Tekst Pris 

Brutto utstyrskostnad eks. mva. (før gjenbruk) 11 927 000 

Beregnet gjenbruk 5 % -596 350 

Netto utstyrskostnad eks. mva. (etter gjenbruk) 11 330 650 

Administrasjon (10 % av netto utstyrskostnad) 1 133 065 

Netto kostnadsoverslag eks. mva. 12 463 715 

25 % mva. (av netto utstyrskostnad) 3 115 929 

Netto kostnadsoverslag inkl. mva. 15 579 644 
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8 Overordnet teknisk program (OTP) 

Hovedpunkter/ sammendrag: 

 I dette prosjektet legges det opp til et forenklet overordnet teknisk program.  

 For å ivareta det indre miljø stilles en rekke krav til materialer og løsninger for å 
oppnå et best mulig innemiljø. 

 Også hensyn til det ytre miljø vektlegges. Det skal utarbeides miljøoppfølgings-
program som skal understøtte virksomhetens miljøpolicy og driftens miljøplan. 
Det blir derfor en rekke krav til utslipp, støy, avfallshåndtering og håndtering av 
spesialavfall. 

 I byggefasen vil det også bli stilt krav til vern av det ytre miljø. 
Bygget er forutsatt knyttet til offentlige og/eller private forsyningsnett når det gjel-
der vei, vann, avløp, elektrisitet og tele/data.  

 Byggets utforming med trafikk- og planløsninger samt plassering av funksjoner, 
er vesentlig for å lykkes med et hus for effektiv og sikker drift og med gode pasi-
ent- og arbeidsmiljøer. Dette er elementer som skal bearbeides gjennom hele 
planprosessen. 

 Det blir også stilt krav til bygningsmessige og tekniske løsninger som ivaretar 
fremtidens krav til endringer. Bygget må derfor ha nødvendig generalitet, fleksibi-
litet og elastisitet. Slike krav må imidlertid avveies mot investeringskostnader slik 
at ikke kostnadsrammen trues og slik at det ikke ”overinvesteres” på en ulønn-
som måte for en ukjent fremtid. 

 En annen utfordring er å ha en god infrastruktur for informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT). Kravene til IKT-anlegg er derfor dokumentert i OTP, slik at 
de tekniske anlegg gjør det mulig for virksomheten å ta i bruk fremtidige applika-
sjoner. Det gjelder også pasienters tilgang til informasjon, kommunikasjon og un-
derholdning via internett og intranett. 

 Gjennom god infrastruktur for IKT, kan vesentlige deler av byggets virksomhet ef-
fektiviseres. Det gjelder administrative oppgaver, og det gjelder ikke minst for-
valtning, drift og vedlikehold av bygningsmassen.  

 Som følge av krav om et miljøriktig bygg, må det vurderes hvordan energibehov 
skal dimensjoneres og løses. For det første gis det retningslinjer for energiøko-
nomisering, der de som planlegger må ivareta en rekke tverrfaglige oppgaver for 
å finne optimale løsninger. For det andre er det ulike måter å løse energibehovet 
på. Dermed blir dette et viktig utredningsteam i planleggingen videre. 

 

 Nytt bygg vil i større eller mindre grad knytte seg til eksisterende bygningsmas-
ses tekniske infrastruktur. Valg som skal tas her må utredes nærmere med hen-
syn på hva som beholdes av bygningsmasse og hvilke felles løsninger som er 
rasjonelle.  

8.1 Logistikk, trafikk, vare- og personflyt 

Konsepter for følgende må avklares: 

 Pasienttransport 

 Sterilgods 

 Medisiner 

 Innkjøp og lagerstyring 

 Sengehåndtering 

 Mat 

 Avfall/kjølt avfall  

 Post 

 Tøy 
 
Avfallshåndtering i Vestre Viken – E-håndbok ID 3189 skal legges til grunn. 
 
Tilkomst til bygget 
Følgende forhold må vurderes og ivaretas 

 Felles tilgang til bygget via felles innkjøring og parkering 

 Enkel adgang for funksjonshemmede 

 Værbeskyttet inngang 

 Spesiell tilrettelegging for miljøvennlige transportmidler 
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 Ambulanser 

 Varelevering, rent og urent 

 Tilgang for større kjøretøy til varemottak 

 Plassering av containere. 
 
Parkering 
Parkering er planlagt på terreng. Parkeringsplasser skal ivareta følgende: 

 Enkel tilgang fra hovedinngang 

 Tilrettelagt for funksjonshemmede med universell utforming 

 Sykehusets egne transportmidler 

 Oppstillingsplasser for offentlig transport som buss, taxi, etc. 

 Sykkelparkering nær inngang 

 MC-parkering og miljøvennlige småbiler 

 Privatbiler 
 
Det er viktig at parkeringsarealer etableres slik at de kan overvåkes og belyses for å re-
dusere tyveri, skade og hærverk. Det skal etableres plasser med strømuttak for el-biler. 
Antall må vurderes.  
 
Heiser 
Antall og typer heiser kartlegges gjennom heisanalyse. Person-, senge- og varetransport 
skal vurderes.  
I tilknytning til heiser må det være oppstillingsplass for gods, slik at effektiv logistikk og 
god hygiene kan ivaretas. 
Antall og type heiser skal tilpasses den overordnede logistikken for bygget. Det skal også 
vurderes behov for heiser som kan benyttes ved brann. 

8.2 Teknisk forsyning 

En stor del av bygningsmassen på Blakstad er knyttet opp mot en varmesentral som lig-
ger plassert i bygg 3. Fra bygg 3 blir varmen distribuert i et nærvarmenett med rør i bak-
ken eller kulvert til følgende bygg: 1,2,3,6,7 (kun ventilasjon), 8,9 og 10. Energileveransen 
er fra elektrokjeler med «backup» og spisslast fra en oljekjel.  
 
Nytt bygg erstatter en del av disse byggene og innebærer at hele bygningsmassen på 
Blakstad sykehus blir solgt, unntatt bygg 6, 7 og 8.  
 
Alternativ for hvordan dette kan løses er beskrevet i kapitlet – Teknisk anlegg, konstruk-
sjons- og byggetekniske forhold. 

 Tilknytting til offentlige anlegg – leveringssikkerhet og tilknytting til blant annet 
sikker strømforsyning og vannforsyning, spillvann og overflatevann. Datanett og 
telelinjer med nødvendig kapasitet og sikkerhet. Bredbåndtilkobling med tilstrek-
kelig kapasitet 

 Forbruksregistrering – det etableres forbruksregistrering med separate målinger 
for: elektrisk energi, termisk energi, vannbruk og varmtvannsbruk 

 Data- og teleforsyning – følger OTP fra Sykehuspartner 

8.3 Bygning 

Arkitektoniske løsninger basert på funksjonalitet, byggbarhet og estetikk bør være grunn-
elementer i prosessen.  
 
Tekniske installasjoner krever tekniske arealer og rom for tekniske føringer. Bygnings-
messig løsning og tekniske systemvalg må gis en integrert vurdering. Det vil være sam-
spill mellom etasjehøyder, sjaktplasseringer, tekniske rom, teknisk kulvert, føringsveier og 
teknisk utstyr (sentralt/desentralisert). Alternative løsninger bør utredes i tidlig fase. 
 
Bygningsmessige og arkitektoniske løsninger er førende for byggbarhet samt muligheten 
for standardisering for industrialiserte byggemåter. Dette gir gode drifts- og vedlikeholds 
muligheter for rasjonell drift. 
 
Følgende punkter må vektlegges spesielt: 
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 Sikkerhet  

 Lyd og vibrasjoner 

 Brannskiller og – tettinger 

 Kritiske rom og systemers plassering i forhold til risiko for vannlekkasje 

 Tilgjengelighet for tekniske installasjoner (nedtagbare himlinger etc.) 

 Solinnstråling i forhold til energibruk og komfort 

8.4 VVS-installasjoner 

Varme 
Varmeanlegget dekker romoppvarming, prosessoppvarming samt oppvarming av ventila-
sjonsluft. Anlegget etableres som lavtemperaturanlegg (for eksempel 70/40) slik at lav-
temperatur energikilder kan benyttes. Anleggene skal bygges opp som mengderegulerte 
systemer. Anleggene skal forsynes med energimålere for kontroll av energibruk. 
Oppvarming baserer seg på vannbåren varme. 
 
Avløp 
Spillvann tilkobles kommunalt nett. Det skal etterstrebes føringer slik at naturlig fall kan 
benyttes. Krav til utslippet må avklares med kommunale myndigheter.  
 
Det må legges stor vekt på plassering av avløpsledninger slik at disse ikke reduserer 
romhøyden unødig. Avløpsledninger for hele bygget skal: 

 Være lette å stake/rengjøre 

 Tåle høy temperatur 

 Være støysvake. 
 
Eventuelt krav til utslipp av overvann må avklares med kommunale myndigheter. 
 
Det vurderes å utnytte gjenvinning av varmt gråvann til forvarming av varmt tappevann. 
 
Servanter, klosetter, urinaler etc. av hvit porselen i hele anlegget. Utslagsvasker, vaske-
kar, oppvaskkummer, vaskerenner, gulvsluk etc. av rustfritt stål. Alt utstyr skal leveres av 
anerkjent fabrikat hvor reservedeler, service etc. vil være tilgjengelig. 

8.5 Elektrotekniske installasjoner 

Det skal leveres komplett elektroteknisk anlegg i henhold til en hver tid gjeldende forskrif-
ter, normer og krav. Det skal legges opp til strukturerte og fleksible tekniske føringsveier 
med god tilkomst til kabler, kanaler og rør for å sikre effektivt vedlikehold og tilpasninger 
til fremtidige behov.  
 
Hovedfordelingene skal utformes som frittstående modultavler i egne rom og skal forsyne 
nødvendige underfordelinger. I tillegg tilknyttes sentral driftskontroll (SD-anlegg) for mu-
lighet av overvåking av energiriktige og energieffektive løsninger med hensyn til energi-
bruk. Alternativvurderinger på energiproduksjon skal utføres og samstemmes med gjel-
dende forskrifter om energibruk og miljøbelastning. 
Underfordelinger skal etableres i egne rom og skal forsyne alt levert utstyr og nødvendige 
uttak og funksjon iht. utarbeidet romfunksjonsprogram.   
 
Alt levert utstyr skal i utgangspunktet være utstyrt med nødvendige uttak (Tele, data, 
strøm etc.) for å kunne yte tiltenkt funksjon iht. utarbeidet romfunksjonsprogram. Dette 
innebærer også elektriske vegg tavler/lerret, persienner, dører, driftsteknisk utstyr, bru-
kerutstyr, etc.  
Stikkontakter bør plasseres over «sparkehøyde», fortrinnsvis i hjørner. 
 
Anleggets systemspenning skal være 400 V. 
 
Brannkrav i bygget angis i egen brannteknisk vurdering. 
 
Anlegget skal i tillegg ivareta de spesielle krav nevnt senere i dokumentet. 
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8.6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi – IKT 

Det skal etableres en IKT-infrastruktur med god tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet til å 
understøtte framtidens drift/ behov. 

 Sikkerhet, tilgang og begrensninger - Sikkerhet implementeres for å tilfredsstille 
regionens sikkerhetsnorm samt de normer/krav som gjelder fra bl.a. Norske Hel-
senett, Helsedirektoratet og Datatilsynet.  Kapasitetsbehovene i både stamnett, 
stigenett, spredenett og trådløse nett må evalueres i forprosjektfasen. 

 Fleksibilitet og brukermobilitet 

 Datanettverk/ telefoni 

8.7 Innbrudd og sikkerhet  

Det skal gjennomgående tas hensyn til sikkerhet. Dette gjelder pasientenes muligheter 
for rømning, inntrengning av uvedkommende, personalets sikkerhet, pasienters fare for 
selvskading, utagering, klatring på fasader, innførsel av stoffer/våpen og suicidalitet.  
 
Det er viktig at bygget formes på en slik måte at det oppstår naturlige skiller mellom de 
ulike områdene og slik at publikums følelse av åpenhet ikke forringes vesentlig. Pasienter 
skal føle seg trygge på at personer som kommer inn til pasienten ikke er uvedkommende, 
og det må tas stilling til det klassiske problemet rømningsveier versus sikkerhet.  
 
Pasientinnganger døgn/ sluse til mottaksbase og besøksinngang skal ha metalldetektor-
rer. En metalldetektor vil ha en rekke konsekvenser for layout og valg av løsninger. For å 
illustrere dette er det under, som et eksempel, gjengitt krav og data for en metalldetektor-
portal av typen HI-SCAN 6040-2is. 
 
Gulv i metalldetektor portal 

 Det er anbefalt med et støpt underlag for å unngå vibrasjoner, i en radius på 2 m 
rundt portalen.  

 
Avstand til omgivelser 

 Ingen objekter skal være i direkte kontakt med portalen. 

 Minimum 0,5 m mellom portal og gjennomlysningsmaskin. 

 Minimum 0,5 m fra metallobjekter som står stabilt. 

 Minimum 2 m fra bevegelige metallobjekter, metallvegger eller dører. 

 Minimum 1 m fra elektrisk/elektronisk utstyr (f.eks. skjermer). 

 Minimum 1 m over portal til strømtransformatorer, høyttalere etc. (Portalen er 
2,25 m høy) 

  
Maskinen har en bredde på 1314 mm, men den kan demonteres for enklere inn transpor-
tering og montasje, den har da en bredde på 823 mm. En standard døråpning på 900 mm 
er da tilstrekkelig. Vekten er ca. 820 kg. 
 
Det skal gjennomføres trusselvurderinger som grunnlag for videre planlegging av sikker-
hetsanlegg. Trusselbildet omfatter ansatte, pasienter og verdier i tillegg til vern av per-
sonsikkerhet og oppetid for drift. Trusselvurderinger omfatter sannsynlighet for uønsket 
hendelse samt vurdering av risiko og hvordan disse kan minimeres. Med trusselvurde-
ringer skal det følge tegninger som viser soneoppdeling for bygget.  
 
Bygget sonedeles i sikkerhetssoner – dette utdypes i kapitel 12.3.4 

8.8 Utomhus 

Parkering 
Gjeldende parkering vises til utredning under pkt. 12.3.5.  
 
Utomhusanlegget 
Det tas hensyn til behovet for en blanding av åpenhet, oversiktlighet og behovet for intime 
soner med skjerming for innsyn fra omgivelsene. Grøntarealene skal ha et hagepreg og 
inneholde fellesarealer for hele senteret samt separate oppholdsplasser tilknyttet hver 
enkelt sengepost. Beplantningen benyttes til visuell skjerming.  
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Det etableres overdekket utesone for røykere med direkte adkomst fra hver sengeenhet. 
 
Det skal tas hensyn til kravene for utendørs sikkerhetssoner for utomhusanlegget.  
 
Det skal tas særlig hensyn til sikkerhet i form av utagering, selvskading og sikkerhet for 
personalet. Konkret betyr dette f.eks. at deler av utearealet er definert som utendørs sik-
kerhetssone 3 og 4. 

8.9 FDVU kostnader 

OTP skal vise forventede kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU-
kostnader). For å se på FDVU-kostnader for eksisterende bygningsmasse er det hentet 
tall fra Nøkkeltallsrapport 2013 for regnskapsårene 2010 – 2012, produsert av Nettverk 
for Nøkkeltall. Rapporten er basert på anonymiserte tall fra 8 sykehus i Norge. Kostnader 
er inklusiv mva. 
 
Det er renhold, energi og løpende drift som står for de klart største kostnadene ved syke-
husene.  
Størrelse på kostnad til vedlikehold antas å være et resultat av tilgjengelige ressurser, 
ikke behov.   
FDV-kostnader ligger, i gjennomsnitt for sykehusene, på i overkant av 900 kr/m2år.  
 
Tilsvarende tabell for utviklingskostnader viser at det er stor variasjon fra sykehus til sy-
kehus, og år til år. Gjennomsnittlig for sykehusene og år ligger kostnaden til utvikling 
rundt 100 kr/m2år. Også denne kostnaden antas å være et resultat mer av tilgjengelige 
ressurser, enn behov. Samlede FDVU-kostnader blir da ca. 1.000 kr/m2år.  
 
Energiforbruk varierer mye fra ett bygg til et annet. Gamle bygg er ofte dårlig isolert, 
mens relativ nye bygg kan ha tekniske anlegg med høyt energiforbruk. Hva et bygg bru-
kes til påvirker også forbruket. 
I henhold til gjeldende miljøpolitikk skal alle nye byggeprosjekt etableres med passivhus-
nivå og få energikarakter A. 
For sykehus tilsvarer energimerke A et energiforbruk på under 165 kWh/m2år. Differan-
sen mellom et gjennomsnittlig eksisterende bygg og et nybygg blir da i størrelsesorden 
130 kWh/m2år, eller ca. 100 kr/m2år. 
 
Forventede FDVU-kostnader kan da reduseres til ca. 900 kr/ m2år. 

9 Delfunksjonsprogram (DFP) 

9.1.1 Pasientlogistikk 

Det må tenkes helhetlig rundt pasienttransporten fra inntak via vurdering til innleggelse på 
seksjon. 
 
Vaktrommene må ha nærhet til pasientenes felles oppholdsarealer. Det er ønskelig med 
nærhet mellom vaktbasene for to og to seksjoner.  
 
Tilgjengelighet mellom skjerm og uteareal er viktig. To av seksjonene har størst behov for 
nærhet til atriet. Det anbefales at de to høysikkerhetsseksjonene ligger i første etasje 
med nærhet til uterom.  

9.1.2 Akuttseksjonene og skjermingssoner 

Det planlegges ut fra 4 akuttseksjoner hver med 12 sengeplasser, i tillegg til ett mottak 
med 10 sengeplasser.  
 
For alle akuttseksjonene er det ønsket fleksibilitet i skjermingssonene, slik at disse ikke 
følger en rigid romstruktur. Dette innebærer at sengerommene i skjermingssonen også 
skal kunne inngå som vanlige sengerom i seksjonene. Alle skjermingsrom skal være ut-
styrt med belteseng. 
  
To av seksjonene skal ha forsterket skjermingssone med høy skjermingssikkerhet, inkl. 
eget rom for belteseng for mulig utskiftning av seng. Hver av disse skal bestå av 3 skjer-
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mingsplasser. Skjermingssonene skal ha direkte tilgang til skjermet uterom. Det planleg-
ges for tilgjengelighet til egne oppholdsrom i skjermingssonene.  
 
De to andre seksjonene skal ha 3 fleksible skjermingsplasser per seksjon.  
 
Spiseforstyrrelser – det planlegges for to sengerom med kjøkken. Det vil være seng med 
mulighet for beltemontasje.  
 
Smitte – det planlegges for to kontaktsmitterom. 

9.1.3 Foaje/resepsjon 

Det er behov for et romslig resepsjonsområde slik man er kjent med fra somatikken. Det-
te vil fungere som hovedinngang og være oppholdsrom for besøkende. Alle som henvi-
ses til Blakstad sykehus mottas her. Denne resepsjonen erstatter eksisterende resepsjon 
i administrasjonsbygget. 
 
Postsekretærer sitter i dag som en del av vaktrommet tilknyttet den enkelte seksjon. Det 
planlegges nå at postsekretær kan være tilknyttet resepsjonen (og kontor for merkantilt). 
 
Mottak av telefoner til akuttavdelingen kan sluses inn til en person i stedet for at en post-
sekretær på hver seksjon server dette. Det er fortsatt behov for 5 postsekretærer som 
hver server sin egen seksjon. Disse kan imidlertid være lokalisert sentralt i nærhet til re-
sepsjonsområdet. Det er nok med en person i resepsjonen. 

9.1.4 Pasientmottak 

Akuttmottak må ikke ligge i tilknytning til resepsjonsområdet (for å skåne pasien-
ter/pårørende/besøkende fra f.eks. tvangsinnleggelser med politi). 
 
I mottaket bør det være en slusefunksjon som gjør det mulig å ta imot flere pasienter 
samtidig. Dette kan løses ved bruk av et forrom eller lignende. I tillegg bør det være plass 
til en metalldetektor. 
 
Venterom må ha god plass for å kunne håndtere uro. 
 
Legekontor i base/mottak må også fungere som hvilerom for vakthavende lege. 
 
Det er behov for en arbeidsstasjon i mottaket som kan brukes til rapporte-
ring/dokumentasjon for vaktlege. 

9.1.5 Samtalerom 

Det etableres til sammen 12 samtalerom, med 3 samtalerom for hver seksjon (i tillegg 
kommer 3 samtalerom i mottak). I hver seksjon planlegges for minimum et samtalerom i 
egen sone (privat sone).  
 
Sambruken forutsetter tilgang fra alle seksjoner for rom i nøytral sone.  

9.1.6 Felles oppholdsrom 

Størrelsen på felles oppholdsrom vil kunne ha en effekt på omfanget av skjermingsbehov 
av pasientene. Jo større oppholdsrommet er, jo mindre generelt skjermingsbehov kan 
være utfallet. Dette fordi pasientene da vil få naturlig avstand fra hverandre. 

9.1.7 Belteseng 

Belteseng må være lett tilgjengelig for alle skjermingsenheter. Beltesenger lagres i skap i 
hver forsterket skjermingsenhet i første etasje.  Øvrige seksjoner får 1 belteseng i skap. 
Mobile senger skal kunne festes til gulv. 
 
I mottak og skjermede seksjoner i 2. etasje skal det være ett belteskap pr. seksjon. I hver 
av de forsterkede seksjoner i 1. etasje planlegges det for ett belteskap. 
 
Alle sengerom i skjermingsenheter må ha dører som gir tilgjengelighet for belteseng. 
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9.1.8 Desinfeksjonsrom  

Alle seksjoner planlegges med desinfeksjonsrom delt inn i ren/ uren sone med gjennom-
stikkskap og dekontaminator. Det er ønsket nærhet til skjermingssoner og sengeavsnitt. 

9.1.9 Kontorer 

Det er ledig kontorareal i eksisterende bygningsmasse på Blakstad (Bygg 7) til å huse 
behandlere fra både Blakstad og Lier. Dette er derfor ikke nødvendig å innpasse i plan-
lagt nybygg. Imidlertid må vaktlege ha tilgang til arbeidsplass i nybygget. Asker DPS vil 
ha behov for polikliniske areal (Bygg 6, 7, 8) når alderspsykiatri flytter ut. 
 
Seksjonsleders kontor må ligge seksjonsnært, hvilket i praksis betyr i nybygget. 
 
Behov for ett team-kontor per seksjon. Dette kan fungere ved flerbruk av grupperom, mø-
terom eller rapportrom som ligger ved vaktbase. 
Fagutviklings- og administrasjons konsulent må ha kontor på hver seksjon. Må være i 
nærhet til klinikk. 
Disse kan sitte i landskap. 
FoU-kontorene som flyttes ut fra Lier kan også benyttes av studenter. Disse kan innplas-
seres i eksisterende bygninger på Blakstad. 

9.1.10 Matforsyning, spiserom og kjøkken 

Verken Lier eller Blakstad har fungerende kantine i dag. Personalet spiser på seksjone-
ne. Turnuspersonale spiser med pasientene.  
 
Det eksisterer imidlertid et kantinebygg på Blakstad i dag som ikke er i bruk og planleg-
ges solgt. Behov knyttet til denne funksjonen er ikke en del av dette prosjektet. 
Det er knyttet nærhetsbehov til spiseplass for ansatte i turnus og pasientenes oppholds-
steder. Et forslag kan være fleksibelt bruk av behandlernes samtalerom som spiseplass.  
 
Det planlegges for kok/kjøl fra felles kjøkken på Bærum sykehus. Det må imidlertid være 
muligheter for å servere mat fra postkjøkkener utenfor måltidene fra seksjonene i forbin-
delse med akuttinnleggelser, etc. 
Seksjonskjøkkenene må kunne låses av. 

9.1.11 Tøy og lager 

Rent linnen blir levert fra fellesvaskeri på Blakstad i tøyvogner. 
De fleste døgnpasienter har en del tøy som må vaskes. Personalet og pasientene ønsker 
selv å ta hånd om dette. 

9.1.12 Garderobe 

Det må være separat garderobe med dusjmuligheter som er tilknyttet nytt bygg for perso-
nale i turnus. Yttertøy skal ikke tas med inn på seksjonene. Det planlegges for lite skap 
og knaggerekke for yttertøy. 

9.1.13 Medisinrom 

Medisinrom har ikke behov for avtrekk. Det er avsatt arealbehov for to personer. Må være 
plass til to kjøleskap med tanke på oppbevaring av urinprøver. Medisinrom forsynes fra 
apotek etter bestilling. Et medisinrom kan deles mellom to seksjoner.  

9.1.14 Pårørenderom 

Det er ønske om rom hvor pasienter kan ta i mot besøk av pårørende. Dette rommet må 
ligge utenfor seksjonene og kan også fungere til flerbruk. 

9.1.15 Rømningsveier 

Det er viktig med flere rømningsveier fra felles personal- og pasientsoner. Dette betyr at 
personalet kan komme ut av pasientsonen i låste situasjoner. 

9.1.16 Røykemuligheter 

Røykeplass skal være utendørs og lett tilgjengelig, fortrinnsvis med overdekning. 
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9.1.17 Aktivitetsrom 

Det er behov for felles aktivitetsrom for akuttseksjonene (parvis, deling mellom to seksjo-
ner) og datasone i oppholdsareal med flerbruksmulighet på hver seksjon. 

9.1.18 Felles grupperom, seminarrom og møterom 

Det er behov for undervisning for egen personalgruppe, overfor personell som er knyttet 
til virksomheten og i forhold til samarbeidspartnere. 
 
Det foreslås at lokaler for vanlig undervisning og seminarer i stor grad dekkes gjennom 
eksisterende møterom på sykehuset. Større arrangementer enn det som det er planlagt 
for i nybygg og i eksisterende bygg, avholdes i felleslokaler i VV HF. 

9.1.19 Øvrige romfunksjoner 

Følgende funksjoner er også medtatt i romprogrammet til nybygget: 

 Kopirom (plassert i resepsjonsområdet) 

 Lager/rekvisita (plasseres sammen med kopirom) 

 Generelt lager 

 Bibliotek/møterom 

 Tekniske rom (hovedtavle, ventilasjon, server, vaskesentral, kjølt avfallsrom, av-
fallsrom, kjølt lager, varemottak) 

 Undersøkelsesrom (plass til undersøkelsesbenk, PC og kjøleskap) 

 Aktivitetsrom  

9.1.20 Romfunksjoner dekket i eksisterende bygningsmasse 

Følgende funksjoner er ikke medtatt i nybygg da disse allerede er dekket i eksisterende 
bygningsmasse: 

 Studentplasser 

 Kontor til behandler 
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9.2 Romprogram 

Tabell 31: Romprogram Akuttpsykiatri Blakstad 

 

Vestre Viken HF Hospitalitet ASH

Akuttseksjonen Blakstad, samlok. Lier og Blakstad. Versjon 14.1.15

Totalt

Sikk. 

hets  

sone

AM DØGNENHET AKUTTMOTTAK   10 plasser Atkomst til skjermet uterom

Ant. EnhetNetto B/n Brutto

rom Romnavn m2 m2 faktorm2 Merknad Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

6 1-sengs rom m/ bad 17 102 1,8 184 102 184

2 1-sengs rom HC, m/ HC-bad 23 46 1,8 83 46 83

Skjermingssone        

2 1-sengs rom HC 16 32 1,8 58 32 58

2 HC-bad 5,5 11,0 1,8 20 11 20

1 Oppholds- og spiserom/sone 25 25 1,8 45 Løsning avklares i prosjekt 25 45

1 Skap belteseng 3 3 1,8 5 Mobil belteseng 3 5

        Oppholdsrom

1 Stue 40 40 1,8 72 8 til 10 pasienter 40 72

1 Tv-stue 20 20 1,8 36 20 36

1 Spis 30 30 1,8 54 Samtidighet 8-10 pasienter + personal  30 54

1 Tekjøkken 20 20 1,8 36 Kok/kjøl fra felles kjøkken med lager 20 36

  Personalbase           

3 Samtalerom 9 27 1,8 49 Også flerbruk inkl. besøk. 27 49

1 Vakt, kontor/base 18 18 1,8 32 Flexi-bruk/innredn. og utstyr,+lyd 18 32

1 Arbeidsstasjon 5 5 1,8 9 Legetjeneste

1 Medisinrom 6 6 1,8 11 Adkomst fra vaktrom 6 11

1 Grupperom/rapport 30 30 1,8 54 Ved vaktrom, direkte tilgang ønskelig 30 54

2 Pers.garderober m/dusj/wc 14 28 1,8 50 28 50

1 Wc personal/besøk 3 3 1,8 5 3 5

1 Wc personal/besøk hc 5 5 1,8 9 5 9

Birom

1 Lager lintøy 5 5 1,8 9 5 9

1 Generelt lager 5 5 1,8 9 5 9

1 Desinfeksjonsrom 12 12 1,8 22 Delt i rent og urent rom 12 22

1 Rengjøring/lager 3 3 1,8 5 3 5

Base mottak             Separat inngang

1 Sluse 10 10 1,8 18 Egen inngang. Sluse m/ metalldetektor 10 18

1 Venterom mottak 15 15 1,8 27 15 27

1 Mottaksrom/samtalerom 15 15 1,8 27 Nær us, skjermet sone –skjerm inng. 15 27

1 Team-kontor      12 12 1,8 22 Flexi-bruk av min 2 ktr-pl. felles. 12 22

1 Legekontor 15 15 1,8 27 Undersøkelsesbenk 15 22

1 Undersøkelse, test, utredning 15 15 1,8 27 Undersøk.benk. Egnet for flerbruk 15 27

1 WC/bad  HC 5,5 5,5 1,8 10 Tilgjengelighet for soverom 6 10

Behandling/utredning

1 Møterom 12 12 1,8 22 Flexi-bruk/innredn. og utstyr,+lyd 12 22

1 Kontor seksjonsleder 12 12 1,8 22 12 22

1 seksjonskonsulent 6 6 1,8 11 6 11

1 Fagutvikler 6 6 1,8 11 Kan sitte i landskap 6 11

7 Behandler kontorer 8 56 1,8 101 56 101

1 Kontor 12 12 1,8 22 Pasientkoordinator 12 22

Nettoareal sum: 80 583 663

AM Bruttoareal døgnenhet mottak 144 1043 1187

 Nybygg

Eksist. 

bygg

l 
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A1 DØGNSEKSJON  12 plasser forsterket seksjon

Ant. EnhetNetto B/n Brutto

rom Romnavn m2 m2 faktorm2 Merknad Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

8 1-sengs rom m/ bad 17 136 1,8 245 136 245

1 1-sengs rom HC, m/ HC-bad 23 23 1,8 41 23 41

Skjermingsenhet        

1 1-sengs rom HC, m/ HC-bad 23 23 1,8 41 23 41

2 1-sengs rom HC 17 34 1,8 61 34 61

2 HC-bad 5,5 11,0 1,8 20 11 20

2 Opphold og spiserom/sone 20 40 1,8 72 Løsning avklares i prosjekt 40 72

2 Skap belteseng 3 6 1,8 11 Mobil belteseng,  6 11

           Oppholdsrom

1 Stue 50 50 1,8 90 Atkomst til skjermet uterom/hage 50 90

1 Datasone 10 10 1,8 18 Krok, del av oppholdssone 10

1 Tv-stue 20 20 1,8 36 20 36

0 Aktivitetsrom 25 0 1,8 0 Inngår i nøytral sone 0 0

1 Spis 30 30 1,8 54 Samtidighet 5-8 pasienter+personal  30 54

1 kjøkken 20 20 1,8 36 Kok/kjøl fra felles kjøkken med lager 20 36

  Personalbase           

3 Samtalerom 10 30 1,8 54 4-5 personer + pc plass 30 54

1 Vakt, kontor/base 18 18 1,8 32 Flexi-bruk/innredn. og utstyr,+lyd 18 32

1 Teamkontor/sone 12 12 1,8 22 12 22

1 Medisinrom 6 6 1,8 11 Mulig deling av med.r. mellom 2 seksj. 6 11

1 Grupperom/rapport 30 30 1,8 54 30 54

2 Pers.garderobe m/dusj/wc 14 28 1,8 50 Legges sammen med A2 28 50

1 Wc personal/besøk 3 3 1,8 5 3 5

1 Wc personal/besøk hc 5 5 1,8 9 5 9

Birom 1,8 Til enheter seng 

1 Lager lintøy 5 5 1,8 9 5 9

1 Generelt lager 5 5 1,8 9 5 9

1 Desinfeksjonsrom 12 12 1,8 22 Delt i rent og urent rom 12 22

1 Lager pasienttøy 6 6 1,8 11 6 11

1 Rengjøring/lager 3 3 1,8 5 3 5

Behandling/utredning

1 Møterom 12 12 1,8 22 Flexi-bruk/innredn. og utstyr,+lyd 12 22

1 Kontor  seksjonsleder    12 12 1,8 22 12 22

1 Seksjonskonsuket 6 6 1,8 11 6 11

1 Fagutvikler 6 6 1,8 11 Kan sitte i landskap 6 11

1 Undersøkelse, test, utredning 15 15 1,8 27 Generell utform, egnet for flerbruk 15 27

1 WC HC 6 6 1,8 11 6 11

7 Behandler kontorer 10 70 1,8 126 Beh.+ gj.sn plass til 4 besøk 70 126

Nettoareal sum: 103 590 693

A1 Bruttoareal døgnenhet 185 1044 1229

A2 DØGNENHET AKUTT  A2 forsterket seksjon  Organisatorisk lik A1
To  belteskap i skjerm

Nettoareal sum: Tillegg sluse i ett smittesengerrom 113 185 587 885

Deler medisinrom med A1

A2 Bruttoareal akutt A2 1057 1057

A3 DØGNENHET AKUTT  A3

Ett belteskap i skjerm

Nettoareal sum: Medisinrom 103 585 688

A3 Bruttoareal akutt A3 185 1053 1238

A4 DØGNENHET AKUTT  A4  Organisatorisk lik AC
Ett belteskap i skjerm

Deler medisinrom med A3

Nettoareal sum: 103 579 682

A4 Bruttoareal akutt A4 185 1042 1228

T TERAPI / TRENING, FELLES

2 Aktivitetsrom 50 100 1,8 180 Ett per etasje tilknyttet hver døgseksj. 100 180

2 Wc HC 5 10 1,8 18 Ett per etasje knyttet til aktivitetsrom 10 18

1 Flerbruksfunksjon 40 40 1,8 72 Felles alle akuttseksjoner 40 72

2 Lager 5 10 1,8 18 Musikk, data 10 18

1 Ergoterapeut 9 9 1,8 16 Legges ved aktivitetsrom 9 16

1 Fysioterapi 9 9 1,8 16 legges ved aktivitetsrom 9 16

3 Lager fysio, ergo 5 15 1,8 27 Knyttes til hvert aktivitetsrom 15 27

Nettoareal sum: 0 193 193

Bruttoareal terapi/trening, felles 0 347 347
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10 Organisasjonsutvikling, samhandling og nye arbeidsmåter 

10.1 Ny organisering 

Ny organisering med fire akuttposter og en mottakspost vil være med på å redusere or-
ganisasjonens omfang. Ordningen medfører en seksjon mindre enn i dagens virksomhet 
på Lier og Blakstad. Dette vil igjen gjøre krav på en behandlergruppe og ledergruppe 
mindre. I tillegg vil det ha besparelser på antallet miljøpersonell. 
 
Ny oppbygging av ny virksomhet vil kunne medføre bedre kvalitet og sikkerhet i forhold til 
pasientmottak. Videre vil det gi bedre faglig differensiering mellom de 4 postene, slik at 
disse i større grad kan spesialisere seg på diagnosegrupper. 
 

F FELLES, ØVRIG

Ant. EnhetNetto B/n Brutto

 romRomnavn m2 m2 faktorm2 Merknad Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

1 Venterom 30 30 1,8 54 Utvidelse av vestibyle ved resepsjon 30 54

1 Vestibyle 40 40 1,8 72 40 72

1 Resepsjon 8 8 1,8 14 Erstatter eksist.resepsj. på Blakstad 8 14

1 Kontor   merkantil/ sekretær 32 32 1,8 58 For inntil 5 personer 32 58

2 Kontor for fleksibelt bruk 12 24 1,8 43 Studenter etc 24 43

1 Felles fjernarkiv, høy sikkerh. 40 40 1,8 72 Inkl.scanning journaler. 40 72

1 Kopirom 12 12 1,8 22 Server behandlere dag 12 22

1 Kopirom 12 12 1,8 22 Server, makul., kopi/fax/innbinding 12 22

1 Lager /rekvisita 6 6 1,8 11 Plasseres ved server 6 11

1 Generelt lager 10 10 1,8 18 10 18

1 Bibliotek/møterom 20 20 1,8 36 Flexi-bruk. 20 36

1 kaffe/te-kjøk 5 5 1,8 9 Ev sambruk med pers rom 5 9

1 Pers.rom/felles møterom 20 20 1,8 36 20 36

1 Møte/undervisn., Ku/FoU, LMS 30 30 1,8 54 Eksisterende areal tilgjengelig 30 54

1 Besøksrom 12 12 1,8 22 12 22

1 Wc HC d 5,5 5,5 1,8 10 I fellesone for besøkende, personale 6 10

1 Wc  h 3 3 1,8 5 I fellesone for besøkende, personale 3 5

2 Pers.garderobe med dusj d/h 10 20 1,8 36 Utenom ansatte døgn/turnus 20 36

1 Lager 8 8 1,8 14 Bufferlager, boder 8 14

1 Personalbase teknisk/renhold 20 20 1,8 36 Legges i eksist. bygg 20 36

1 Mottakslager kjøkken 15 15 1,8 27 Sammenslås med naboseksjon 15 27

1 Felles vaskerom pas. tøy 10 10 1,8 18 Legges i nøytral sone.Tilgjeng. for pas. 10 18

Nettoareal sum: 126 257 383

F Bruttoareal, felles øvrig 227 462 688,5

D  Teknisk / drift:

Ant. EnhetNetto B/n Brutto

 romRomnavn m2 m2 faktorm2 Merknad Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

0 Trafo Ny trafostasjon

0 Nødstrømsaggregat

0 Ny energisentral Eget nybygg 

1 Hovedtavle 15 15 1,8 27 Medtatt i brutto areal

1 Ventilasjonsrom 1 110 110 1,8 198 Medtatt i brutto areal

0 Ventilasjonsrom 1 1 15 1,8 27

0 Ventilasjonsrom 2 1 134 1,8 241

1 Serverrom, IKT 8 8 1,8 14 Medtatt i brutto areal

1 Redskap 20 20 1,8 36 Bygg 3 fram til salg 2022 20 36

1 Verksted 20 20 1,8 36 Bygg 3 fram til salg 2022 20 36

1 Teknisk lager 20 20 1,8 36 Bygg 3 fram til salg 2022 20 36

1 Felles spiserom/personalrom 30 30 1,8 54 Bygg 7 Med kjøkkenenhet 30 54

1 Rengjørings/vaskesentral 12 12 1,8 22 12 22

1 Avfallsrom kjølt 10 10 1,8 18 10 18

1 Avfallsrom 10 10 1,8 18 10 18

1 Kjølt lager 8 8 1,8 14 8 14

1 Varemottak 15 15 1,8 27 15 27

Nettoareal sum: 90 55 145

D Bruttoareal teknisk drift 162 99 99

Sum netto akuttseksjonen 718 3428 4146

Sum bruttoareal akuttseksjonen 1292 6170 7463

200 Parkeringsareal 25 m2 per plass Parkering  på bakkeplan 5000

Fargekoder:

Lokalisering Romfunksjoner Sikkerhetssoner

Rød: Må være i nytt bygg Blå. Uten krav

Grønn: Annen lokasjon på Blakstad Gul Sikkerhetssone 1

Orange: Teknisk. (Inkl. i brutto/nettofaktor) Lilla: sikkerhetssone 2

Bruttoareal er beregnet etter en netto-bruttofaktor på 1,8. 
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Nasjonale retningslinjer for pasientbehandling krever utredning- og behandlingspro-
grammer. Dette underbygger en kvalitetsheving innen pasientbehandlingen og vil på sikt 
gi den enkelte pasient bedre oppfølging ved at muligheten for differensiering er tilstede. 

10.2 Rekruttering 

Den planlagte beliggenheten i Asker er attraktiv i for nyrekruttering av helsepersonell. I 
tillegg vil et samlet og større akuttpsykiatrimiljø være nok en positiv faktor for å rekruttere 
fagfolk. 

10.3 Samarbeid på tvers av seksjoner 

Planlagt nybygg vil gjøre det mulig å dele personellressurser på tvers av seksjoner. En 
felles vaktbase mellom seksjoner vil både være personellbesparende og bidra til godt 
samarbeid mellom seksjoner. Videre vil de 4 seksjonenes samt mottakets beliggenhet i 
forhold til hverandre og seksjonene hver for seg bidra til å redusere antall nattpersonell. 
 
Sist, men ikke minst, vil den planlagte organiseringen kunne ha en positiv effekt på utvik-
lingen av en felles kultur. 

10.4 Legevaktsordning og ordning for lege i utdanningsstilling 

Innføring av en felles vaktordning for forvakt og bakvakt vil kunne redusere antallet vakt-
linjer samlet sett. Dette vil være med på å styrke tilstedeværelsen i seksjonene på dagtid. 
 
Ny legevaktsordning vil gi færre brudd på arbeidsmiljøloven og gi færre kostnadsdrivende 
vakansevakter for LIS-legene. LIS-rotasjonsordningen vil i planlagt nybygg gå ned fra to 
til en og slik også spare administrasjon. Undervisningsordningen for LIS-leger vil på 
samme måte reduseres til en felles ordning med færre forelesere. 

10.5 Administrative funksjoner 

Planlagt nybygg vil sørge for at det kun er nødvendig med en avdelingsledelse med der 
tilhørende merkantile funksjoner. 

10.6 Flerbruksmuligheter 

Det er lagt til rette for et nybygg med generelle flerbruksmuligheter. Seksjoner kan ligge 
vegg i vegg og slik dele medisinrom, vaktbase, møterom, samtalerom etc. 

10.7 Resepsjon og foaje 

Planlagt felles resepsjon vil serve hele Blakstad sykehus og slik være et stort løft også for 
de andre seksjonene. Ny resepsjon vil forbedre pasientmottaket betraktelig og slik vise at 
det satses på denne pasientgruppen. Et slikt etterlengtet areal vil sørge for at pårørende, 
besøkende og pasienter blir tatt i mot på en verdig måte. 
 
Dette arealet vil også øke attraktiviteten for at lokalene kan gjenbrukes til andre formål i 
framtiden. 

10.8 Skjermingsmuligheter 

Planlagt nybygg vil kunne åpne opp for færre skjermingsbehov ved at fellesarealene i 
nybygget ivaretar en naturlig form for skjerming hos den enkelte pasient. Pasienter kan 
slik få ro og plass til seg selv uten å være for tett opp mot andre pasienter. 
 
De to ulike formene for skjerming ivaretar en terapeutisk sett bedre pasientbehandling 
ved at det åpner både for en bygningsmessig god forsterket skjerming og en beman-
ningsmessig mykere skjerming. 
 
Bygget i seg selv vil slik kunne medføre mindre bruk av tvang. 



Dato: 09.03.15 

Vestre Viken HF - Konseptfase Nytt bygg Akuttpsykiatri Blakstad 63 

 

10.9 Uteareal 

Uteareal i atrium vil ha flere gevinster både når det gjelder behov for mindre bemanning, 
«åpen-dør-løsning», mindre behov for skjerming, lettere tilpasset røykemuligheter og de-
eskalering av uro. 

10.10 Pasientrommene 

Det planlegges med enerom og egne bad. Gevinsten i dette forklarer seg selv. 

10.11 Kvalitative gevinst ved å samlokalisere DPS og BUP  

Det er positivt å samle fagmiljø både mht. pasientbehandling og videre utvikling av fag-
kompetanse. 
En samlokalisering bidrar til en generell betre utnyttelse av personalressurser. 
 

11 Tomt og eiendomsforhold Blakstad sykehus  

11.1 Generell beskrivelse 

Blakstad sykehus er bygget ut som psykiatrisk sykehus gjennom hundre år fra 1904 med 
til sammen et 30-talls større og mindre bygninger og har frem til 2004 gitt sykehusbe-
handling til befolkningen i Asker og Bærum samt alle Follokommunene. Fra 2005 fikk 
Sykehuset Asker og Bærum HF bare ansvar for Asker og Bærum, og dette medførte re-
duksjon av driften og tilsvarende reduksjon i arealbehov. Etter at Asker og Bærum syke-
hus er blitt en del av Vestre Viken HF er også Blakstad sykehus blitt en del av VV HF.  
 
Den valgte tomten på Blakstad sykehus er i forlengelsen av eksisterende sykehusbygg 
6,7 og 8. De ligger parallelt med Strandveien. På motsatt side av adkomstveien ligger 
sykehusets eldste og delvis fredete bygningsmasse på et høydedrag mot sjøsiden.  

 

Tomten åpner seg mot nord og øst med stor avstand til nærmeste naboer og er relativt 
flat der adkomsten fra Strandveien har et fall på ca. seks meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 20: Referansenummer for bygg og bygningsdeler på Blakstad 
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11.2 Reguleringsforhold 

Reguleringsmessige forhold på Blakstad (referanse Generalplanen) 
 
Blakstad sykehus ligger på eiendommen G. nr. 61, B. nr. 732. Eiendommen er regulert til 
offentlig institusjon, områder for offentlige bygninger, småbåtanlegg, friluftsområder på 
land, friluftsområder i sjø og vassdrag, naturvernområde på land, naturvernområde i sjø 
og vassdrag, bevaring av bygninger og anlegg, samt bevaring av landskap og vegeta-
sjon. I tillegg kommer arealer til kjørevei og gang- og sykkelvei. Eiendommen er delt inn i 
delområder som vist på skissen, og hvert område har detaljerte reguleringsbestemmel-
ser. Eiendommen er totalt på 303.859 m2. 
 
Det er 2 reguleringsplaner som gjelder. Reguleringsplan nr. 146F Blakstad sykehus med 
ikrafttredelse 13.3.2002, og nr. 146E Busslomme/kryssomlegging Blakstad med ikrafttre-
delse 22.6.1994. 
 
Tomten er regulert for sykehus formål og har forskjellige krav til byggehøyde og gesims-
høyde henholdsvis 22-28m for maks gesimshøyde og 25-31m for maks byggehøyde. 
Disse kravene er ivaretatt med et bygg som har maks to etasjer på deler av bygget. 

 
Figur 21: Blakstad sykehus – Eiendom 61/732 – Illustrasjon fra Asker kart. 
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11.3 Plan og eierforhold 

Blakstad sykehus eies i sin helhet av Vestre Viken HF. 

11.4 Eksisterende bebyggelse som planlegges beholdt av Vestre Viken HF 

 
Figur 22: Oversikt Blakstad sykehus - illustrasjon fra Asker kart. 

12 Sammendrag av skisseprosjektet 

12.1 Anbefalt prosjektløsning 

12.1.1 Tomt 

Den valgte tomten er i forlengelsen av eksisterende sykehus som går parallelt med 
Strandveien. Tomten er åpen og relativ flat. Nybygget er plassert på eksisterende parke-
ringsplass og det åpne, bevokste området mot jordene i nord. Tomten er regulert for sy-
kehus formål og har forskjellige krav til byggehøyde og gesimshøyde henholdsvis 22-28m 
for maks gesimshøyde og 25-31m for maks byggehøyde. Disse kravene er ivaretatt med 
et bygg som har maks to etasjer på deler av bygget. 
Parkeringsplassen vil kunne erstattes med ny parkering mot nord-øst i forlengelsen av 
nybygget. Den nye parkeringsplassen kan ferdigstilles før den eksisterende fjernes og vil 
dermed være fullt operativ under hele byggeperioden. 
Tomten åpner seg mot nord og øst med stor avstand til de nærmeste naboene. For et 
psykiatrisk sykehus vil dette være en stor fordel mht. til skjerming og ro for pasientene.  
Hovedatkomsten for både kjørende, gående og syklende er plasser mot syd, mot Strand-
veien og eksisterende sykehusbebyggelse.  
Ambulerende tjenester, service og leveranser er også knyttet til eksisterende vei for den 
beste tilgjengeligheten. Uteområdene og atriene er lagt mot det åpne landskapet mot 
nord og øst. 
 

 
Oversikt Blakstad sykehus – Illustrasjon fra Askerkart 
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Figur 23: Situasjonsplan Blakstad 

12.1.2 Prosjektløsning 

Tomten ligger på en flate der adkomsten fra Strandveien har et fall på ca. seks meter. 
Akuttpsykiatrien ligger parallelt med eksisterende bygg som skal beholdes, bygg 6, 7 og 
8. Adkomst og nøytral sone henvender seg om syd og det eksisterende sykehusanlegget. 
Denne delen av nybygget kobler seg på eksisterende bygg nr. 7 som hovedsakelig inne-
holder behandlerkontorer, møterom etc. Nytt og eksisterende bygg er koblet sammen 
med en glasskorridor i to etasjer. Nybygget ligger ca. 17 meter fra eksisterende bygg og 
vil dermed ivareta brannsmitte problematikk og innsyn. 
Adkomsten for personal og besøkende vil ligge omtrent der eksisterende avkjøring til par-
keringsplassen er i dag. Nede på flaten og ovenfor hovedinngangen og bi-inngang etab-
leres det en romslig rundkjøring med ”kiss and ride” for besøkende. Det opprettholdes 
også en adkomst forbindelse til bygg nr. 6. Rundkjøringen har også gitt plass til HC par-
keringer. 
Mot øst langs langfasaden er inngangen til varelevering og henting. Varebilene får ny 
nedkjørsel fra Strandveien og kan enkelt parkere framfor varemottaket og kjøre ut igjen 
samme vei via rundkjøring.  
Akuttmottaket vil få samme avkjøring som varebilene. Avkjøringen vil derfor være ekstra 
bred. Ambulansebilene vil raskt komme til akuttmottaket som ligger på hjørnet i den østre 
fasaden. Det er avsatt tilstrekkelig plass til parkering og snu-areal. Det er etablert tre P-
plasser i forbindelse med akuttmottaket. 
Hoved parkeringsplassen er tenkt i det nordøstre hjørnet av tomten. Den åpne plassen 
som blir frigitt nord for psykiatriens atrium vil være et potensielt fremtidig utvidelsesområ-
de. 
Atriene fungerer som grønne lommer i nybygget med en kontrollert transparenthet mot 
nord og det åpne landskapet. Atriene vil trekke inn naturen som ligger utenfor psykiatrien 
og vil gi et rolig og trygt rom for både pasienter og personale. 
Varmesentralen er alternativt plassert i skråningen fra Strandveien ned mot rundkjøringen 
til hovedatkomsten. Det er viktig at det tekniske bygget ikke blir for eksponert og kan med 
fordel graves ned i det fallende terrenget med kun en synlig fasade. Plasseringen er med 
hensyn til lett tilgjengelighet og anonym visuell eksponering. 
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Figur 24: Oversikt nybygg - fugleperspektiv fra nord 
 

12.1.3 Planskisser nybygg akuttpsykiatri Blakstad 

 
Figur 25: Planskisse -plan 1 
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Figur 26: Planskisse - plan 2 
 

 
Figur 27: Utsnitt fra akuttseksjon - plan 1 
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12.1.4 Nødvendig ombygning av bygg 7 

Tegningene under viser forslag til ombygging av bygg 7. Forbindelsesgangen til nybygg 
er vist. 

 
Figur 28: Bygg 7 plan 1, forslag til ombygging 
 

 
Figur 29: Bygg 7 plan 2 - forslag til ombygging 
 
 

 
Figur 30: Fasade fra nord 
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Figur 31: Adkomst fra syd 
 

12.1.5 Universell utforming 

Det programmeres i forhold til et bygg som skal huse samlet akuttpsykiatri fra Lier og 
Blakstad med nødvendige TEK10-krav.  
 
Akuttmottaket planlegges med 2 skjermede rom og 8 normalsengs rom. I øvrige seksjo-
nene planlegges med 3 skjermede rom og 9 normalsengs rom. I tilknytting til skjerm er 
det programmert integrert lager/ oppbevaringsplass for beltesenger. Det planlegges for to 
handikapprom i hver seksjon og to smitterom i 1. plan.  
 
Det planlegges også for to sengerom spis/ HC med tilgang til kjøkken i plan 2. 
 
Øvrige pasientrom i seksjonene kan ha mulighet for å rulle inn beltesenger. 
 
Parkeringsområde er tilrettelagt for funksjonshemmede med universell utforming. 
 
Det er tilgang/ kort avstand til felles oppholdsrom og utearealer – balkong, terrasse og 
atrier. Det planlegges for trenings- og aktivitetsrom. 
 
Det er lett tilgang til HC-toaletter og det er for øvrig lagt til rette for rullestolbrukere med 
heis i tilknytning til inngangsparti og korridorforbindelse til Bygg 7.   

12.1.6 Parkering 

Hoved parkeringsplassen er tenkt i det nordøstre hjørnet av tomten. Plasseringen er sen-
tral til sykehusanlegget og har en bra tilgjengelighet. Dette området ligger nær småhus-
bebyggelse hvor det er gunstig å plassere lavtbyggende anlegg som for eksempel parke-
ring. Parkeringsplassen innretter seg etter tomtens form. Parkeringsplassen legger seg 
etter tomten form og dreies bort fra den nye akuttpsykiatrien slik at utsikt og atrium blir 
minst mulig forstyrret av parkeringsplassen. Den viste hoved parkeringsplassen innehol-
der 196 p-plasser og har en oversiktlig struktur. Parkeringsplassen vil kunne bygges før 
den eksisterende fjernes ved byggingen av psykiatrien. Det vil derfor ikke bli mangel på 
parkering i noe av fasene. Parkeringsplassen vil være skjermet fra riggområdet under 
bygging.  
Øvrige p-plasser er ved akuttmottaket med tre plasser og seks plasser (inkl. HC-
parkering) ved rundkjøringen til hovedinngangen, til sammen 205 parkeringsplasser. 

12.2 Nybygg - bygningsmessig beskrivelse 

12.2.1 Generalitet, funksjonalitet, elastisitet 

Bygget må utformes slik at det blir tilpasningsdyktig i forhold til endringer i byggets leve-
tid. Med tanke på at et framtidig DPS skal flytte inn i akuttpsykiatrien lokaler vil en slik 
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utforming være spesielt viktig for dette bygget. Et tilpasningsdyktig bygg defineres gjen-
nom generalitet, fleksibilitet og elastisitet: 
 

 Generalitet - evne til å tilpasse seg ulike funksjoner uten vesentlige inngrep i are-
aler, innredninger eller installasjoner. 

 Fleksibilitet - innenfor gitte rammer og modulsystemer kan arealer endres uten at 
dette virker inn på byggets primære løsninger (arealfleksibilitet). 

 Elastisitet - evne til å tilpasse seg krav til utvidelser eller nedskalering. 
 
Bygningen må være tilrettelagt for endring av aktiviteter uten at det krever omfattende 
ombygging. For å ivareta dette må det være klart definerte områder for generalitet og om-
råder for fleksibilitet. Det poengteres at tilretteleggelse for dette i alle områder ikke er 
kostnadseffektivt, og det bør allerede i konseptfasen defineres i hvilken grad og hvor ge-
neralitet og fleksibilitet skal implementeres. 
 
For å oppnå fleksibilitet er det vesentlig at tekniske hovedføringer, tekniske rom og viktige 
rom som for eksempel sentralt hovedkommunikasjonsrom, hovedfordelinger, venti-
lasjonsrom mv. har innebygget mulighet for utvidelse og kapasitetsøkning. 
 
Fleksibilitet i tekniske føringer krever ryddige opplegg med god adkomst til installasjoner 
uten å måtte rive og demontere, noe som bl.a. kan oppnås med bruk av vertikale førings-
sjakter. 
 
Avstengningsmuligheter for viktige tekniske systemer for redusert omfang av driftsav-
brudd ved senere endringer, er også viktig.  
 
Fleksible løsninger behøver ikke å være kostnadsdrivende dersom de etableres i tidlig 
fase og tilrettelegges arealmessig. Her kan nevnes: 

 Anlegg (plass til anlegg) som det er behov for senere dersom initialkostnadene er 
vesentlig lavere enn ved senere etablering. 

 Fremføring av teknisk forsyning til arealer der det kan ventes funksjonsendringer, 
dersom initialkostnadene er vesentlig lavere enn ved å gjøre det senere. 

 Kapasitetsøkninger vurderes ut fra initialkostnader i forhold til etablering nå eller 
senere. 

 Viktige tekniske funksjoner, som skal ha mulighet for kapasitetsøkning, må ha til-
støtende rom med funksjon som kan flyttes, f.eks. IKT-rom. 

 
Generelt er det forutsatt at fleksibilitet prioriteres høyt, men at de ulike løsningsalternativ 
vurderes opp mot investerings- og driftskostnad og hva som reelt kan oppnås. 
 
Spesielt skal konsekvenser av planlagt overføring av bygget til Asker DPS døgnenhet 
vurderes og hensyn tas.  
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I figuren under vises eksempel på utvidelsesmulighet/ fleksibilitet i prosjektet på Blakstad. 
 

 
Figur 32: Eksempel på elastisitet for nybygg - 50 % utvidelse 

12.2.2 Bygningsmessig beskrivelse 

Arkitektoniske løsninger basert på funksjonalitet, byggbarhet og estetikk bør ha noen de-
finerte grunnelementer. For bevisstgjøring av dette, bør bygget være standardisert mht. 
bygningsmodul, installasjonsmodul og innredningsmodul. Det opprettes derfor allerede i 
skissefasen et aksesystem som ivaretar en tilnærming til moduler som er standardisert i 
bygg industrien. 
 
Tekniske installasjoner krever tekniske arealer og rom for tekniske føringer. Bygnings-
messige løsninger og tekniske systemvalg må gis en integrert vurdering. Det vil være 
samspill mellom etasjehøyder, sjaktplasseringer, tekniske rom, teknisk kulvert, førings-
veier og teknisk utstyr (sentralt/desentralisert).  Alternative løsninger bør utredes i tidlig 
fase. 
 
Bygningsmessige og arkitektoniske løsninger er førende for byggbarhet samt muligheten 
for standardisering for industrialiserte byggemåter. Dette gir igjen gode drifts- og vedlike-
holds muligheter for rasjonell drift. 
 
Følgende punkter må vektlegges spesielt: 

 Sikkerhet  

 Lyd og vibrasjoner 

 Brannskiller og – tettinger 

 Kritiske rom og systemers plassering i forhold til risiko for vannlekkasje 

 Tilgjengelighet for tekniske installasjoner (nedtagbare himlinger etc.) 

 Solinnstråling i forhold til energibruk og komfort 

12.2.3 Materialvalg og konstruksjonsløsninger 

Byggematerialer skal velges slik at innemiljøet blir godt. Vurdering av materialer må i til-
legg ta hensyn til investering, drift, vedlikehold og utskiftingskostnader. Bygget skal være 
rasjonelt og enkelt utformet uten spesielle, fordyrende elementer. 
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Det stilles krav til kvalitet på materialer og interiør som robusthet og stor slitestyrke, da 
bygget vil ha en stor bruksfrekvens. Noen av pasientene kan være utagerende og øde-
legge vegger og interiør. Krav til sikkerhet i utforming av materialer og interiør er viktig. 
 
Det skal prosjekteres nøkterne, tekniske og økonomiske løsninger, både i detalj og hel-
het. Investeringskostnader og kostnader ved drift, vedlikehold og utskiftning inngår i vur-
deringene. Konstruksjoner og materialvalg skal baseres på anerkjente og velprøvde løs-
ninger og utførelser. Likeledes skal det tas hensyn til byggbarhet, robusthet, klimabe-
standighet, toleranseavvik og potensial for utførelsesfeil. Dette må vurderes opp mot 
fuktproblemer i byggefasen. 
 
Konstruksjoner skal utformes slik at byggherren gis mulig frihet til senere ombygginger. 
Valgene skal ivareta muligheter for: 

 Nye tekniske føringer, både over og under gulvnivå 

 Flytting av vegger 

 Hulltaking i dekker. 
 
Om mulig planlegges bygget slik at ombygging også for tekniske føringer enkelt kan fore-
gå uten å forstyrre vesentlige aktiviteter over og under ombyggingsområdet. 
 
Inngangspartier må velges slik at ytre klimapåvirkning blir minst mulig, likeledes at 
renholds kostnader minimaliseres. Inngangsparti skal tilpasses funksjonshemmede, samt 
eventuelt for vare- og persontransport. 
 
Dører i inngangsparti skal tilfredsstille krav og regler for innbrudds sikkerhet angitt i 
NS3158 og NS3159. 
 
Det skal velges overflatebelegg på golv og vegger som er tilpasset rommenes belastning 
fra personer, rullende utstyr, trinnlyd samt hensyn til rengjøring og hygiene.  
 
Innvendige dører, vinduer og vegger må tilfredsstille lydkrav mellom rom. 
 
Valg av himlinger må gjøres i forhold til funksjonelle krav vedrørende: 

 Sikkerhet  

 Mekanisk påkjenning 

 Renholdsmetoder 

 Vedlikeholdsvennlighet 

 Miljø og estetiske krav 

 Støv og annen partikulær forurensing kombinert med krav til akustiske kvaliteter 

 Hygiene. 
 
Himling i korridorer skal være lett demonterbar uten bruk av spesialverktøy. For øvrig vel-
ges demonterbar himling der dette er mulig.  
 
Himlingene i pasientrom bør enten være skrudd fast eller himlingen må være lagt så høyt 
at pasientene ikke når denne selv om de står på for eksempel stol. Dette for å forhindre at 
man kan gjemme farlige gjenstander. 
 
Bygningsmessig bør det legges til rette for vannevakuering ved vannlekkasje og utløsning 
av sprinkleranlegg. Prinsipiell utførelse forevises Byggherren for godkjennelse. Det skal 
være sveiset oppbrett og gjennomgående gulvbelegg i alle dørutsparinger, slik at vann-
lekkasjer ikke går inn i vegg gjennom dørkonstruksjonen.  
 
Våtrom skal i størst mulig grad ikke plasseres over rom med særlig kostbare installasjo-
ner og/eller kritiske funksjoner med elektronisk utstyr, eller over andre rom hvor en vann-
lekkasje kan medføre særlig stor skade. 

12.2.4 Geoteknikk og fundamentering 

Behovet for geotekniske undersøkelser og konsekvenser av jordskjelvberegninger avkla-
res i forprosjektfasen. 
 
Fundamentering av bygg og konstruksjoner velges på bakgrunn av grunnforholdene. 
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12.2.5 Bæresystem  

Generelt velges bæresystemer ut fra vurderinger for type bygg, fleksibilitet for ombygging 
eller påbygg, økonomi, laster med mer. 
For en framtidig utbygging kan det være aktuelt å øke det som i dag er prosjektert til kun 
en etasje, til å bli to etasjer. For å ivareta dette vil dimensjonering og materialvalg være 
viktig. Det må også planlegges hvordan pasienter og personalet kan skjermes under en 
slik utbygging. 

12.2.6 Yttervegger 

Fasadene skal i størst mulig utstrekning være ”vedlikeholdsfrie”. Ved vurdering av ytter-
veggmaterialer skal det i tillegg også legges vekt på sikring av anlegget både mht. utilsik-
tet utbrudd og innbrudd. 
 
For å utrykke åpenhet samt slippe lys inn i bygget skal det vurderes å benyttes glassfelt 
og metallprofiler, der funksjonelle forhold tillater det.  
 
Det skal legges opp til bruk av materialer som erfaringsmessig er korrosjonsbestandige 
og har nødvendig styrke for oppgaven. Valg av løsning og innfesting av beslag må være 
nøye planlagt og utført.  
 
Tetningslister og fugemasser velges med utgangspunkt i tilfredsstillelse av krav knyttet til 
brann, lyd, klima, luft- og vanntetting, setninger og vibrasjoner. Materialet må tåle de for-
ventede påkjenninger ved bruk og renhold. Produkter som har negativ innvirkning på na-
tur og miljø skal unngås. Generelt skal all utvendig fuging skjermes mot lys og klimapå-
kjenning. Plastfolie i vegger skal ha tykkelsen min. 0,15mm. 
 
Vinduer skal vurderes og velges både med hensyn til sikkerhet, materialvalg som gir god 
holdbarhet, utseende, med videre.  
 
Av hensyn til sikkerhet stilles det også ekstra krav til innsetting. Åpningsvindu utformes 
med spesiell hensyntaking til personsikkerhet og utilsiktet rømning. I sikkerhetssone 1 
skal vinduer, luftevinduer, og dører monteres med hylsemontering type Kartro-Adjufix 
eller likeverdig utførelse for ekstra sterk innfesting. Utenom sikkerhetssoner monteres 
vinduer etter fabrikkens krav/anvisning.  
Alle vinduer uavhengig av sikkerhetssoner, på markplanet og mot terrasser med fri  
adkomst skal ha ekstra beskyttelse mot hærverk/innbrudd.  
 
I alle rom i sikkerhetssone 1 skal vinduene ha vertikal eller horisontal, innadslående lufte-
felt. Luftefeltet skal være side/eller topphengslet med tett, finert luke på innside og perfo-
rert, pulverlakkert solid stålplate på utvendig side. 
 
Solutsatte vinduer skal ha solavskjerming. Sikkerhetssone 1 skal ha utvendig skjerming 
med duk for kombinert solskinn og innsyn. Motorstyrt solavskjerming på kontorer fasade-
styres. Solavskjerming skal være driftssikker og ha enkel betjening, renhold og vedlike-
hold.  I pasientsoner i døgnposter (sikkerhetssone 1) skal solavskjerming skal ha mulig-
het for overstyring. 
 
Alle åpninger for ytterdører skal forsterkes med ekstra stender innfestet i topp- og 
bunnsvill. Inngangspartier skal tilpasses for rullestolbrukere, samt eventuelt for varetrans-
port. 
 
Dører i inngangsparti skal utformes med åpningsautomatikk.  
Løsning skal ivareta sikkerhet mot nedrivning/utagering. Stagløsninger for selvluk-
king/styring skal unngås. 
 
I sikkerhetssone 1 skal dører med motorlås ha forsterkning/mantling for å tåle mekanisk 
påkjenning og med dette redusere muligheter for skader ved utagering.  
 
Glasset må være tilpasset sikkerhetssone. Ytterdører mot atrier/uterom fra døgnposter 
som ikke er overdekket skal slå innover for å unngå klatring til tak. 
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Dørvridere og beslag skal være i rustfritt stål, og leveres i solid og pen utførelse, og skal 
tilpasses senere valgt system for adgangskontroll.  
 
I utvendige sikkerhetssoner der det er nødvendig med utvendige taknedløp skal disse 
plasseres/skjermes mot klatring på fasade. 

12.2.7 Innervegger  

Innvendige lettvegger utføres med stålstenderverk og platekledning på begge sider, det 
brukes generelt 2 lags gipsplatekledning på hver side av alle innvendige vegger.  
Det kan alternativt benyttes Fermacell fibergips som ytterste lag for å forhindre slagska-
der. Platen er svært robust og i tillegg til slag tåler den også montering av utstyr. 
Veggtykkelse, isolasjon, kledning og detaljering er avhengig av de ulike sikkerhets-, 
brann- og lydkrav.  Lydkravene er definert ut i fra egne kvalitetskrav, der lydklasse C er 
utgangspunktet, men har flere avvik pga. spesielle behov.  
 
Vegger i våtrom skal som hele rommet for øvrig, utføres i henhold til anvisninger i våt-
romnormen.  
 
Betong- og murvegger overflatebehandles med hensyntaking til de samme kravene som 
gjelder for platevegger. Betong- og murvegger over himling, i sjakter og i tekniske fø-
ringsveier støvbindes med pigmentert maling. 
 
Dørtyper i prosjektet skal i størrelse, utførelse, overflatebehandling og beslag velges ut 
fra forventet funksjon, mekanisk/fukt-/kjemisk påkjenning, tetthet, lyd- og brannkrav, ren-
hold og hygiene samt sikkerhetskrav. For dører med glass/ glassfelt skal brann-, lyd- og 
personsikkerhetskrav tas i betraktning.  
I sikkerhetssone 1 monteres alle dører med solide skruer, min. 4”og doble skruefester på 
hvert innfestingspunkt. Dører skal være dører med 4 hengsler, da dette forlenger leveti-
den på dørene. Gjerne justerbare hengsler. 
 
Terskler er for øvrig ikke ønsket. Ved vurdering av behov for terskel skal avvik i lydkrav 
vurderes mot funksjonelle behov. Generelt ønskes ikke vippe- og heveløsninger av lyd og 
driftsmessige årsaker, men det kreves brukt løsninger med gummiterskel med slepe-list. 
Løsningen må ivareta dørens lydkrav. 
 
Der spesielle krav ikke er gitt gjelder generelle krav om at alt glass skal det benyttes sik-
kerhetsglass som gir beskyttelse mot skjærskader der det er fare for personskade. Glas-
set skal minimum tilfredsstille sikkerhetsrute F1 i flg. NS3217. Dør og sidefelt med glass 
lavere enn 1,5 m over gulvnivå skal ha sikkerhetsglass i hele høyden. 
 
Alle låskasser i bygget skal utstyres med elektronisk kort-lås. Plan over låssystemet skal 
leveres elektronisk på CD eller diskett for integrering i sykehusets databaserte forvalt-
ningssystem for låssystemer. 
 
Dørvriderne bør være av en slik utforming på innsiden av dører til pasientrom at de ikke 
kan hindres for bruk av pasienter, det bør heller ikke være mulighet til å låse dørene til 
pasientrom fra innsiden. Alle dører til pasientrom må være utadslående for å hindre barri-
kadering på rom. 
 
Innvendige glassfelt skal være av solid utførelse og utføres i henhold til krav for respekti-
ve sikkerhetssoner.  
 
Overflatekvaliteter skal vises på rombehandlingsskjemaer. Ved valg av eventuell duk, 
eller annen beleggtype skal det tas hensyn til krav knyttet til renhold, drift og vedlikehold, 
hygiene, synskomfort, miljøkrav og estetikk. 
Innvendige vegger skal i hovedsak maling-behandles. Maling skal tilfredsstille både miljø-
krav og brukskrav og ha god dekkevne. Det skal anvendes alkydmaling fra anerkjent pro-
dusent, som kan fremlegge komplett dokumentasjon av produktet. Det stilles krav til 
vaskbarhet i en del av rommene og glansgrad vil derfor variere.  
På pasientrom og sanitærrom skal det være glans 40 på vegger og 20 på himling. På 
øvrige rom stilles krav til glans på 20. 
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Det nyttes 2 standarder for malerarbeider; ”Grov” og ”Fin”. ”Grov” benyttes i underordne-
de tekniske rom som ikke har høye krav til overflate. Her er det krav til ett lag maling, der 
lyd og brannkrav ivaretas mht. fuging/tetting av skjøter, tilstøtende flater, gjennomføringer 
etc.  ”Fin” malerbehandling innbefatter maling til full dekk uavhengig av underlag uten 
synlige skjøter, forsenkninger, merker etter festemidler eller sår.  Veiledende generell 
behandling på platevegger er her 3 lag maling, strimling 2 ganger, komplett sparkling og 
fuging iht. brann og lydkrav. Tilsvarende kvalitet for øvrige flater. 
 
Det skal ikke monteres taklister, se pkt. overflater, for behandling av overgang vegg/tak.  
I sikkerhetssoner skal alle lister/foringer/gerikter Silicon limes i tillegg til mekanisk festing.  
Fotlister og gerikter rundt dører og vinduer skal være i malt kvalitet. 

12.2.8 Dekker 

Det skal etableres fotskraperister, 3-trinnssystem, ved inngangsdør. Det medtas trau og 
gitterrister utenfor inngangsdør (1.trinn), utsparing i støp, samt matter for 2.og 3.trinn in-
nenfor inngangsdører. Matten innenfor inngangsdør skal være både avskrapende og ab-
sorberende, i vindfang skal den dekke hele vindfangets lengde. Løsning skal vurderes 
ned hensyn på universell utforming.  
 
Det skal legges homogent vinylbelegg i de fleste rom. I forhold til klassifisering til trinnlyd 
er NS 8175 gjeldende, under klasse C. Miljøegenskaper for både belegg og limtype, må 
dokumenteres, og skal ikke innebære negativ effekt på inneklima. 
 
Uttørking av betong må dokumenteres og være i samsvar med beleggleverandørens krav 
før legging kan starte. 
 
Ved valg av eventuell sparkling e.l. under belegg skal mekanisk styrke vektlegges på lik 
linje med beleggets trykkstyrke. 
 
Ved bruk av keramiske fliser: (Vestibyle, vindfang, trapperom og trapper) kan være aktu-
elle for legging av skiferlignende keramiske fliser av god kvalitet, eksempelvis av typen 
RIMINI D2, sklisikkerhet må være tilfredsstillende for formålet. 
 
Trappeløp skal ha flis i opptrinn og inntrinn, sklisikker trappenese med kontrast. Det skal 
benyttes sokkelflis som avslutning mot vegg.  
 
Det benyttes generelt faste nedlektede gipshimlinger i alle rom i sikkerhetssone 1. 
Faste gipshimlinger skal skrus til nedlekting på betongelementer. I oppholdsrom, stuer, 
kjøkken, møterom, behandlingsrom og andre rom med mange brukere skal det innpas-
ses minimum 50 % gipsplater med perforering for akustisk demping. Himling skal spark-
les og males. Der det i disse sikkerhetssonene for øvrig er nødvendig med tilgjengelighet 
over himling, er det krav til låsbarhet og robusthet for nedhengte himlinger. 
 
I sikkerhetssone 1 skal det i korridorer benyttes vandalsikre låsbare metallhimlinger. Inn-
festing må være robust. Himlingen kan her kappes og tilpasses korridorbredder. 
 
I tekniske føringssoner (korridorer ol.) hvor det vil være behov for hyppige suppleringer 
eller endringer av tekniske installasjoner i driftsfasen, skal det velges lett demonterbar 
systemhimling.  
 
Generelt i alle korridorer utenfor sikkerhetssone 1, skal det benyttes akustisk systemhim-
ling, der det er min. 50 % plater med perforering for akustisk demping. I øvrige soner be-
nyttes fast gipshimling. Himling skal sparkles og males.  
 
I smårom, kontorer og beh. rom utenom sikkerhetssone 1, skal benyttes systemhimlinger 
med standard opphengsystem og normale formater.  

12.2.9 Utstyr og inventar  

Byggutstyr er definert som alt fastmontert og integrert utstyr og inventar. Brukerutstyr er 
løst inventar som møbler, bokhyller, kontorutstyr, gardiner, planter m.m. Byggutstyret inn-
går som en del av bygg entreprisen. Leietaker/bruker har ansvar for innkjøp av bruker-
utstyr.  
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Det stilles krav til solid og robust standard på bygg utstyr. Valg av materialbruk og overfla-
ter skal benyttes ut fra helhetsplan for materialer og interiør, løst inventar, farger- og ma-
terialvalg, samt kunstnerisk utsmykking sees under ett. 
 
Det skal medtas dørstoppere, tilstrekkelig med knagger i våtrom, toaletter, garderober, 
kontorer og i tilknytning til servanter. I tillegg skal det også leveres uknuselig speil til alle 
toaletter og bad. Dørstoppere leveres i solid og pen utførelse.  Dørstoppere skal monte-
res slik at dørblad og dørers hengsler ikke belastes ved utagering. 
Knagger i rom med tilgang for døgnpasienter skal være utformet slik at de ikke kan nyttes 
til selvskading, og de må ikke tåle så stor last at de kan nyttes til hengning. 
Det skal medtas tilstrekkelig med spikerslag til alt av fast inventar. 
 
Det skal leveres kjøkkeninnredning i solid utførelse for institusjonsbruk.   
 
I alle kjøkken skal det være 1 stk. låsbar skuff for kniver og redskaper samt 
1 stk. låsbart skap for rengjøringsmidler.  

12.2.10 Trapper og balkonger 

Trapper skal tilfredsstille krav til universell utforming 
  
Trappetrinn må ha sklisikring. Detaljutforming av trapper skal ivareta enkel rengjøring og 
detaljeres slik at vannsøl på trinnenes kanter unngås.  
 
Trappeløp skal ha flis i opptrinn og inntrinn, sklisikker trappenese med kontrast. Det skal 
benyttes sokkelflis som avslutning mot vegg. Trappetrinn merkes for svaksynte. Første og 
siste trinn skal merkes spesielt. 
 
Rekkverk og håndløpere i trapper skal medtas på begge sider av trapp. Håndløper, rund 
Ø 45 millimeter. Solid innfesting. Håndløper skal innfestes og avsluttes avrundet/i bue slik 
at denne ikke kan påfører brukere skade.  
 
Belysning i trappeløp skal utføres slik at blending unngås og at rømning i trappeløpet kan 
gjennomføres på en forsvarlig måte.   
 

12.3 Tekniske anlegg, konstruksjons- og byggetekniske forhold 

12.3.1 Branntekniske forhold  

Bygninger skal planlegges slik at pasienter, besøkende og ansatte hurtig kan evakueres. 
Brannbegrensende tiltak skal prioriteres. Brannplaner leveres med skisseprosjektet. 
 
Det skal utarbeides en særskilt risikovurdering for materialvalg i pasientrelaterte områder, 
med henblikk på å unngå påsatt brann. Det må vurderes hvordan rømning ved brann skal 
løses slik at det ikke er mulig/enkelt for pasientene i denne delen av bygget å forlate om-
rådet uten kontroll fra personalet. Dette må løses gjennom både bygningsmessi-
ge/arkitektoniske utforminger og ved bruk av eventuell ny teknologi som kan sikre kontroll 
med pasienter i nødsituasjoner. 
 
Det skal utarbeides strategi for brannvern som dekker følgende emner: 

 Brannsikkerhetsmessige forutsetninger 

 Brannsikkerhet i byggeperioden 

 Brannsikkerhet i drift 

 Krav til organisatoriske tiltak 

 Tekniske tiltak 

 Brannteknisk byggesaksbehandling. 
 
Strategidokumentet gir føringer for brannteknisk prosjektering. Et hovedmål er å ivareta 
krav i de aktuelle forskrifter, gjerne ved bruk av analyser/beregninger for dokumentasjon 
av tilfredsstillende sikkerhet, samt å sikre enhetlig og effektiv brannteknisk prosjektering. 
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Brannteknisk konsept skal gi en komplett og sammenhengende fremstilling av gjeldende 
krav til plassering i risikoklasse, bygningsbrannklasse, brannmotstand, materialbruk, 
rømningssikkerhet og tekniske installasjoner for slokking, røykventilasjon og brannalarm. 
Det skal tilstrebes horisontal rømning i arealer med sengeliggende pasienter.  
 
Det skal utformes og leveres komplett branndokumentasjon basert på Norm for dokumen-
tasjon av brannsikkerhet, RIF mars 1993, alternativt oppdaterte krav. 
 
Brannslokking med faste slokkesystemer 
Det er medtatt brannskap med brannslanger som dekker alle arealer i nybygget samt pul-
verapparat i alle tekniske rom. I sikkerhetssoner skal det benyttes låsbare skap, hvor lås-
systemet tilpasses byggets låssystem. Røranlegget sikres mot tilbakeslag av stilleståen-
de vann til tappevannsledningene. 
 
Det er medtatt kostnader for full sprinkling av nybygget. Sprinklersentralen plasseres i 
teknisk rom plan 1 og tilkobles separat vanninnlegg. I pasientområdene monteres hær-
verksikre sprinklerhoder både i oppholdsrom og på toalett. Sprinklerhodene betjenes med 
separate kraner plassert utenfor pasientrommene og alle rørene legges skult. 

12.3.2 VVS 

Det VVS-tekniske anlegget er beskrevet for alternativ 1 - A og 1- B som følger:  
 

 Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS 

Alternativ 1- A 
 

Alternativet omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksiste-
rende bygg 7. 

Alternativ 1- B Omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksisterende bygg 7. 
Løsningen innebærer utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 gjelden-
de eksisterende bygg 6, 7 og 8. Det legges til rette for utfasing av bygg 
9 og 10. 

 
Med tanke på energibruk til kjøling, lønnsomhet og begrensninger knyttet til arealbruk og 
inngrep på tomta står bergvarmepumpe ut som det klart beste alternativet når det kom-
mer til hovedoppvarmningskilde og er valgt for alternativ 1-A og 1-B. 
 
Alternativ 1-B inneholder de samme ytelser som beskrevet for Alternativ 1-A, i tillegg til 
ytelsene som tilkommer ved utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 for bygg 6, 7, og 8. 
I dette alternativet kobles eksisterende bygg opp mot ny varmesentral med bergvarme-
pumpe for vannbåren varme. 
 
Sanitær - alternativ 1-A 
Det legges opp til separate innlegg for sprinkleranlegg og forbruksvann til teknisk rom i 
plan 1. Videre er det medtatt separate uttrekk for spillvann og overvann (takavvanning og 
testledning sprinkler).  
 
Varmt forbruksvann forvarmes med rørspiral i akkumulatortank tilknyttet varmepumpen i 
frittliggende teknisk bygg og ettervarmes til legionellasikker temperatur i beredere med el-
kolber. Akkumulert temperatur er satt til 80 °C i henhold til beskrivelse i bygge håndbok.  
Temperaturen på varmtvannet etter blandeventil settes til 40 °C for å forhindre skolding. 
Sirkulasjonsledning dimensjoneres for å sikre tilgang til varmt tappevann innen 10 sekun-
der i hele bygget.   
 
Hovedledningsnett for forbruksvann legges som heltrukne kobberrør for klemring-fittings 
opphengt i prefabrikkerte klammer med gummiinnlegg for god lyddemping.  Skjulte vann-
ledninger legges som ”rør-i-rør” og tilkobles fordelerskap med drenasje til sluk. Det benyt-
tes hovedsakelig skjulte rørføringer frem til hvert utstyr, og det skal ikke være åpne rørfø-
ringer i pasientområder. Synlige koblingsledninger i forkrommet kobber. 
 
Avløpsledninger i bygget legges som MA-støpejerns rør opphengt i klammer med gummi-
innlegg for å sikre mot støy.  
 
Utstyr og øvrige krav i henhold til OTP. 
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Ombygging bygg 7 
Ombyggingene i plan 2 bygg 7 omfatter ikke endringer i rom med sanitærutstyr. Det antas 
at ombygging i fordelingsanlegget på ventilasjonsanlegget ikke medfører behov for flytting 
av rørledninger for sanitæranlegget. Det er derfor ikke medtatt kostnader for dette. 
 
Tillegg for alternativ 1 B 
Per i dag er det felles varmtvannsberedning for bygg 6, 7, 8, 9 og 10 som forsynes fra 3 
stk. 600 liters beredere. Vannet varmes opp via varmeveksler som er tilkoblet det vann-
bårne varmeanlegget. Om sommeren varmes vannet opp av egen el-kjele som sirkulerer 
vann gjennom den samme veksleren.  
 
Det er medtatt rivning av eksisterende berederanlegg som beskrevet over og oppbygging 
av nye anlegg som følger: 
 
Tappevann for bygg 6, 7 og 8 forvarmes via varmeveksler tilknyttet varmeledninger fra ny 
frittliggende varmesentral og ettervarmes i bereder med integrert varmekolbe. Anlegget 
består av én 600 liters akkumulatortank for forvarmet varmtvann og én 600 liters bereder 
med 15 kW varmekolbe. Det er videre medtatt nytt rør- og pumpearrangement i varme-
teknisk rom bygg 8 som tilkobles eksisterende ledning for sirkulasjon av varmt tappevann.   
 
For bygg 9 og 10 er det medtatt nytt berederanlegg som består av én 600 liters bereder 
med 15 kW el-kolbe samt nytt rør- og pumpearrangement for sirkulasjon av varmtvannet. 
Det er videre medtatt ny kaldtvannsledning fra bygg 8 som betjener dette anlegget. 
 
Varmeanlegg 
Det er utarbeidet LCC-analyse for alternativ 1 A og 1 B i eget dokument «Energibereg-
ning Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad». På bakgrunn av denne er det gjort en anbefaling 
på valg av løsning. 
 
Tabell 1 viser simulerte og beregnede effekt- og energibehov for vannbårent varmean-
legg for nybygget, bygg, 6, 7 (kun ettervarme ventilasjon) og bygg 8 med hensyn på byg-
ningskategori, byggeår, driftstid og lignende.  
 
Tabell 32: Oversikt energibehov 

Bygning Effekt [kW] Energi [kWh/år] 

Bygg 6 115 211 849 

Bygg 7 (kun ventilasjon) 72 58 659 

Bygg 8 333 677 323 

Akuttpsykiatri 284 311 521 

Samlet effekt/energi-behov 803 1 259 352 

   
Beregningene og simuleringene som ligger til grunn for tallene som er presentert i tabel-
len over er basert på flere forutsetninger. Det foreligger lite informasjon om både nybyg-
get og den eksisterende bygningsmassen. For simulering av energibehov av eksisteren-
de bygningsmasse er det blant annet benyttet høyeste tillatte varmegjennomgangskoeffi-
sienter fra 1969, som er omtrentlig byggeår for disse byggene. Forutsetningene for be-
regningene er beskrevet i eget dokument.  
 
Alternativ 1-A 
Nybygg akuttpsykiatri prosjekteres som passivhus med krav til varmetapstall for transmi-
sjons- e-
res med hensyn på dimensjonerende utetemperatur vinter på -20 °C. 
 
Det er medtatt ny energisentral i frittliggende teknisk bygg bestående av bergvarmepum-
pe for grunnlast og el-kjele for spisslast. Varmepumpen dimensjoneres for ca. 90 % av 
energibehovet for oppvarming, som tilsvarer 40 – 50 % av effektbehovet, mens el-kjelen 
dimensjoneres for 100 % av effektbehovet.  
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Fra energisentralen føres varmeledninger frem til teknisk rom for varme og sprinkler i ny-
bygget. Det etableres varmekurser for radiatoranlegg, gulvvarme og ettervarme ventila-
sjonsanlegg samt forvarming av varmt tappevann. 
 
Det er lagt opp til vannbårent gulvvarmeanlegg i pasientsonene i plan 1 hvor pådraget 
styres av hærverk sikker temperaturføler i rommene. Øvrige rom/soner med behov for 
oppvarming, varmes opp med vannbårent radiatoranlegg som også styres av temperatur-
føler i rommet. I kostnadskalkylen er det medtatt ca. 1400 m2 med gulvvarme og ca. 
1000 m2 som varmes opp med radiatorer. Øvrige rom/soner antas ikke å ha behov for 
tilført varme utover interne og eksterne varmetilskudd. 
 
Tillegg for alternativ 1-B 
Det etableres ny felles varmesentral bestående av bergvarmepumpe og el-kjele som di-
mensjoneres for nybygget, romoppvarming bygg 6 og 8, ettervarme eksisterende ventila-
sjonsanlegg bygg 7 og 8 samt forvarming av varmt tappevann. Varmesentral plasseres i 
eget tilbygg med kortest mulig avstand fra bygg 6, 7, 8 og akuttpsykiatrien. Det legges 
separate varmeledninger fra teknisk bygg frem til teknisk rom i nybygget og bygg 8.  
 
Ved dette alternativet er det tenkt en turtemperatur ut fra varmepumpen på 60 °C. Under-
sentral i bygg 8 vil få en ekstra spisslastkjel installert, som tar opp temperaturen til 80 °C 
på turkrets for radiatorer til bygg 6 og 8 ved behov. Siden radiatorsystemene for bygg 6 
og 8 er utetemperaturregulert vil dette kun være nødvendig på de kaldeste dagene i året. 
Dette vil sikre god driftskarakteristikk på anlegget under alle driftsforhold. 
 
Det etableres nye kurser for radiatoranlegg bygg 6 og 8 og kurs for ettervarme ventilasjon 
som tilkobles eksisterende ledningsnett ut i byggene. Videre etableres egen kurs for for-
varming av varmt tappevann.  
  
I kostnadsoppsettet er det medtatt kostnader for etablering av egen varmesentral for bygg 
9 og 10 som betjenes av ny el-kjele. Anlegget kobles til eksisterende varmeledninger i 
byggene. Plassering av energisentralen er ikke vurdert på grunn av manglende underlag. 
Denne løsningen anbefales vurdert nøyere i forprosjektet både med hensyn til oppdeling 
og om eventuelt krav om fornybar energi. Røravgrening fra varmeteknisk rom bygg 3 
kappes og plugges. 
 
Prosesskjøling 
Alternativ 1-A 
Det er medtatt separate split-uniter for følgende rom: 

 Kjølt avfall 

 Serverrom 

 Kjølt lager 
 
Enhetene levere komplett med integrert automatikk som styres og reguleres med betje-
ningspanel i hvert av rommene. Kondensatordelene plasseres ute på tak over plan 2. 
 
Luftbehandlingsanlegg - alternativ 1-A 
Det er medtatt 3 ventilasjonssystemer med total luftmengde på ca. 60 000 m3/h. Luft-
mengdene er beregnet for å dekke emisjoner fra bygningsmaterialer og personbelast-
ning/prosess. Aggregat
ettermebatteri, isvann kjølebatteri og direktedrevne kammervifter som styres optimalt med 
automatikk som overvåker vinklene på VAV-spjeldene ute i anlegget (spjeldvinkelstyring). 
Anleggene dimensjoneres for SFP-faktor ≤ 1,5 kW/m3/s, jf. krav til passivhus standard 
(NS 3701).  
 
Luftmengden i kontorer og mindre grupperom styres av ON/OFF VAV-spjeld som styres 
av bevegelsessensor i rommet (brukerstyrt ventilasjon).  
 
I de større rommene, hvor luftbehovet varierer over driftstiden, reguleres luftmengden av 
kombinert CO2/temperatur-føler i rommet (behovsstyrt ventilasjon). Settpunkt for 
CO2/temperatur-føler skal kunne endres fra SD-anlegget Temperaturføleren skal i tillegg 
styre pådraget til radiatorer/gulvvarme i rommet. 
 
Det er i tillegg medtatt separate avtrekkssystemer som følger: 
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 Avfallsrom (kjølt avfall, avfall og urent ut) 

 Avtrekkshetter kjøkken (2 avtrekksvifter) 
 
Ombygging bygg 7 
Det er medtatt ombygging av fordelingsanlegget på ventilasjonsanlegget i plan 2 bygg 7 
som tilpasses ny inndeling og funksjon av rommene. 
 
Komfortkjøling - alternativ 1-A 
Det forventes at borehullene til bergvarmepumpen i stor grad kan benyttes til frikjøling til 
både komfort- og eventuell prosesskjøling. Kjøleenergi hentes fra frikjølingsveksler på 
varmepumpens primærside hvor avgitt varme tilbakeføres til borehullene. 
 
Mekanisk kjøling kan ikke overskride 10,7 kWh/m2år i henhold til NS3701. Ved benyttelse 
av stor grad av frikjøling, forventes det at godt inneklima sikres uten å komme i nærheten 
av kravet. 
 
I kostnadsestimatet er det medtatt kostnader for kjølerør fra frikjølingsveksler frem til tek-
nisk rom i nybygget, kjølekurser til hvert aggregat, kjølebatteri ventilasjon og kondensiso-
lering av tilluftskanaler. 
 
Automatisering VVS-anlegg - alternativ 1-A 
Automatikk for større VVS-tekniske anlegg skal i henhold til bygge håndbok, være en 
egen entreprise, og det skal normalt ikke benyttes ventilasjonsaggregater og annet utstyr 
med innebygget automatikk. Automatiseringsanlegget knyttes opp mot Sentrale Dataser-
vere og skal være tilgjengelig via WEB-grensesnitt. Prosessbilder for VVS-anlegget skal 
visualiseres.  
 
Varmepumpen leveres med intern regulering med ferdig koblet følere og innebygget re-
gulator og skal kunne motta settpunktinnstilling fra automatiseringsanlegget via 0-10 VDC 
eller 4-20 mA. Driftssignal fra varmepumpens trinn skal overføres til SD-anlegg. 
Ventilasjonsaggregatene bygges opp med ekstern automatikk for å sikre god kontroll med 
styring og overvåking av disse.  
 
Undersentraler/romkontrollere for regulering og overvåking av varme og ventilasjon på 
romnivå plasseres i forbindelse med el-fordelere ute i etasjene. 
 
Følgende parametere skal logges over tid: 

 Vannforbruk 

 Strøm varmepumpe 

 Pumpe primærkrets varmepumpe 

 Levert energi til varmepumpe 

 COP-faktor 

 Elforbruk el-kjele 

 Driftstider kjølemaskin kjølerom (eventuelt ved ekstra mekanisk kjøling) 

 Romtemperaturer 

 CO2 - konsentrasjoner 

 Utetemperatur 
  
Tillegg for alternativ 1-B 
Som tillegg for alternativ 1-B er det medtatt ny automatikk for styring og overvåking av 
varmekurser for bygg 6, 7 og 8 som er lokalisert i varmeteknisk rom bygg 8 samt ny 
energi sentral for bygg 9 og 10. 
 

12.3.3 Energi 

Elkraft, generelt 
Skisseprosjektet baseres på mottatte tegninger fra ARK samt gjennomførte møter. 
 
De elektriske anlegg utføres i henhold til NVE's Forskrifter for elektriske bygningsinstalla-
sjoner m.m.  
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Alle arbeider planlegges, anmeldes og utføres iht. FEL/NEK 400:2014, FEU, NS3420 og 
NS3421, samt installasjons- /tilknytningsregler publikasjon nr. 101-2002 og i samråd med 
stedlige myndigheter. Underfordelinger iht. NEK-EN 60439-3. 
 
Avdelingens egenart ivaretas med blant annet mest mulig skjult og vandalsikret installa-
sjon.  
 
Dokumentasjon av anlegget iht. Vestre Viken HF sine krav til FDV. 
 
Rådgivende ingeniør elektro (RIE) og elektro entreprenør (EE) vil utføre all dokumenta-
sjon, informasjon og melding iht. kapitel III i Forskrifter om elektriske lavspenningsanlegg. 
EE har ansvaret for utførelse og kontroll iht. Plan og bygningslov. 
 
Basisinstallasjon for elkraft 
Generelt. 
Det etableres føringsveier i form av kabelbroer, sjakter og rørføringer. 
 
Alternativ 1-A 
Dimensjonerende effektbehov på 55 W/m² og med 10 % reservekapasitet, for belysning 
og tekniske anlegg i berørt areal (ca. 7335 m²).  
Effektbehov for (VVS) varme, kjøle og ventilasjons anlegg er etter oppgaver mottatt av 
RIV.  
 
Tabell 33: Effektbehov - Alternativ 1A 

Installasjoner Effektbehov 

Elektro anlegg (7335 m² x 55 x 1,1) ca. 445 kW (nybygg og bygg 6) 

Ventilasjonsanlegg ca. 30 kW (nybygg) 

Varmtvannsberedere ca. 30 kW (nybygg) 

Varmepumper ca. 50 kW 

El kjele ca. 360 kW 

Reserve ca. 50 kW 

Antatt total effekt behov ca. 965 kW 

 
Alternativ 1-B 
Dimensjonerende effektbehov på 55 W/m² og med 10 % reservekapasitet, for belysning 
og tekniske anlegg i berørt areal (ca. 7335 m²).  
Effektbehov for (VVS) varme, kjøle og ventilasjons anlegg er etter oppgaver mottatt av 
RIV.  
 
Tabell 34: Effektbehov - Alternativ 1-B 

Installasjoner Effektbehov 

Elektro anlegg (7435 m² x 55 x 1,1) ca. 450 kW (nybygg, bygg 6, 7 og 8) 

Ventilasjonsanlegg ca. 30 kW (nybygg) 

Varmtvannsberedere ca. 30 kW (nybygg) 

Varmepumper ca. 130 kW 

El kjele ca. 955 kW 

Varmtvannsberedere 0 kW (bygg 8, eksisterende skiftes) 

Varmtvannsberedere Ca. 15 kW (bygg 9 og 10) 

Reserve ca. 50 kW 

Antatt total effekt behov ca. 1660 kW 

 
Høyspent forsyning 
Estimert anleggsbidrag for nye nettstasjoner, med tilhørende grøfter. 
Alternativ 1A løses med en nettstasjon, og alternativ 1B løses med 2 nettstasjoner. 
 
Lavspent forsyning 
Fordelingsanlegget ivaretas ved etablering av lokal områdefordeling som forsynes fra ny 
nettstasjon. 
Kursopplegg for drift og virksomhet er medtatt. 
 
Lys 
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Prosjektering av belysningsanlegget vil bli spesielt vektlagt og tilpasset behovet (vandal-
sikring) som denne avdelingen har.  
 
Belysningsmiljøet skal virke innbydende for pasienter og ansatte, og planlegges og di-
mensjoneres etter retningslinjer og lux-tabeller i publikasjon nr.1B og nr. 23 belysning for 
helseinstitusjoner fra Selskapet for lyskultur, med 20 % tillegg for ny installasjon. 
Lysstyring er i sin helhet basert på Dali-system. 
 
Sentralisert nødlysanlegg vurderes mot etterlysende ledesystem i detaljprosjektering. 
 
El-varme 
Det benyttes generelt ikke elektrisk oppvarming, det er kun medtatt varmekabler i nye 
våtrom. Nye panelovner for oppvarming av bygg 7 er medtatt. 
 
Reservekraft 
Medtatt strømforsyning 500 kW aggregat og 100 kW UPS. 
 
Tele og automatisering, generelt 
Felleskostnader for dokumentasjon tele- og automatisering er lagt i dette kapittel. 
 
Basisinstallasjon for tele og automatisering 
Det etableres egne svakstrøms fordelinger for IKT-installasjoner, med tilhørende stige-
kabler i form av et hovedkommunikasjonsrom og 4 kommunikasjonsrom. 
 
Integrert kommunikasjon 
Det etableres et strukturert spredenett for IKT. 
Nettverksutstyr (aktivt utstyr som svitsjer m.m.) er ikke budsjettert med i kostnadsoversla-
get.  
 
Telefoni og personsøking 
Utstyr er ikke budsjettert med i kostnadsoverslaget, og forutsettes ivaretatt av sykehus-
partner.  
Porttelefoni er medtatt for hoveddør og skjermet inngang. 
Personsøkeranlegg er medtatt med overfallsalarmanlegget. 
 
Alarm og signal 
Fulldekkende brannalarmanlegg er medtatt, og integrert mot eksisterende anlegg. 
Adgangskontrollanlegg er medtatt. 
Overfallsalarmanlegg etableres med et anlegg med trådløs posisjonsovervåkning. 
 
Lyd- og bildesystemer 
Fellesantenneanlegg etableres for sengerom og felles oppholdsrom.  
ITV anlegg (kameraovervåkning) medtatt. 
 
Automatisering 
Eksisterende toppsystem / SD-anlegg videreføres og inngår hos RIV. 
Kostnader for varmesentral er ikke inkludert (kun strømforsyning). 
Nødvendig kabling er medtatt for utstyr i teknisk rom. Kabling til desentraliserte tempera-
turfølere, solavskjerming, aktuatorer og lignende for varme- og ventilasjonsanleggene er 
medtatt. 
 
Person- og varetransport 
Medtatt 1 stk. sengeheis 1500 x 2700 mm. 
 
Utendørs elkraft 
Medtatt utendørs belysning og infrastruktur i form av ladestasjoner for parkeringsarealer. 
 
Utendørs tele- og automatisering 
Infrastruktur og sammenkobling mot eksisterende bygningsmasse. 
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12.3.4 Innbrudd og sikkerhet 

Det skal gjennomgående tas hensyn til sikkerhet. Dette gjelder pasientenes muligheter 
for rømning, inntrengning av uvedkommende, personalets sikkerhet, pasienters fare for 
selvskading, utagering, klatring på fasader, innførsel av stoffer/våpen og suicidalitet.  
 
Det er viktig at bygget formes på en slik måte at det oppstår naturlige skiller mellom de 
ulike områdene og slik at publikums følelse av åpenhet ikke forringes vesentlig. Pasienter 
skal føle seg trygge på at personer som kommer inn til pasienten ikke er uvedkommende, 
og det må tas stilling til det klassiske problemet rømningsveier versus sikkerhet.  
 
Pasientinngang døgn/ sluse til mottaksbase skal ha metalldetektor. En metalldetektor vil 
ha en rekke konsekvenser for layout og valg av løsninger. 
 
Det skal gjennomføres trusselvurderinger som grunnlag for videre planlegging av sikker-
hetsanlegg. Trusselbildet omfatter ansatte, pasienter og verdier i tillegg til vern av per-
sonsikkerhet og oppetid for drift. Trusselvurderinger omfatter sannsynlighet for uønsket 
hendelse samt vurdering av risiko og hvordan disse kan minimeres. Med trusselvurde-
ringer skal det følge tegninger som viser soneoppdeling for bygget.  
 
Byggets sikkerhetsnivå sonedeles i sikkerhetssoner.  
Soner uten spesielle krav til sikkerhet og er markert med blått i romprogrammet 

 Personalområder uten pasientopphold eller besøk, eller soner der pasienter kun 
be-veger seg i følge med fagpersonale 

 Polikliniske rom med tilstedeværelse av fagpersonale 
Krav:  

 Låssystem, god oversiktlighet.  

 Sikkerhetssone 1 - Pasientsoner med middels sikkerhet og er markert med gult i 
romprogrammet 

 Arealer der pasienter bor eller oppholder seg under døgnopphold 

 Mottaksbase 

 Treningsrom 
Krav:  

 Veggkledning på c/c 45 med to lag gips med glassfiberfilt eller tilsvarende.  

 Sikkerhetsklasse glass med herdet glass på innvendig side. Glasskvalitet som 
motvirker knusing og glasskår avklares med bruker for godkjenning opp mot 
glassbransjens anbefaling.  

 Montasje av dører og vinduer skal tåle utagering. Vinduer låste med egne van-
dalsikre lufteluker. 

 Uønsket tilgjengelighet over himling skal ikke være mulig.  

 Faste himlinger i pasienters sengerom og bad. 

 Oppholdssoner, korridorer og øvrige pasientsoner utføres med faste og/eller de-
monterbare, hengslede akustiske metallhimlinger med lås-system for adkomst 
over himling. 

 Stålbeslag på utvendige hjørner 

 Belysningsarmatur skal være vandalsikre. Avklares med bruker. 

 El-utstyr som monteres tilgjengelig for pasienter skal være innfelt i vegg. Plasse-
ring skal godkjennes av bruker  

 Ventilasjonsrister/ventiler av metall, vandalsikkert og fastskrudd. 

 Tekniske ventilasjonsluker skal være vandalsikre og låsbare. 
 

Sikkerhetssone 2 - Pasientsoner med forsterket sikkerhet og er markert med lilla i rom-
programmet 

 Pasientsoner i mottaksbase 

 Skjermingsenheter 

 Andre spesielle forsterkede soner 
Krav:  

 Skjerpet krav til sikkerhetsglass 

 Skjerpete krav til vandalsikre løsninger, og plassering av el-utstyr og annet utstyr.  

 Løsning skal godkjennes av buker. 
 

Sikkerhetssone 3 - Pasientsoner utendørs og er markert med stiplet linje på planer 
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Krav:  

 Materialvalg på bygning og utomhusanlegg skal ta særlig hensyn til sikkerhet i 
form av utagering, selvskading og sikkerhet for personale.  

 Fasader og andre konstruksjoner skal utformes slik at mulighet for klatring ikke 
skal være mulig. 

 Sikkerhetsglass i fasader i atrier, hovedinngang, pasientinnganger(er), samt 
skjermingsenheter tilsvarende sikkerhetsklasse 2. 

 Vandalsikret eller skjermet utstyr inkl. lysarmaturer  

 Nattbelysing utendørs for økt sikkerhet 

 Benker av holdbar og robust kvalitet 
 

12.3.5 Utomhus 

Parkering  
Umiddelbart foran hovedinngang avsettes plass til nærparkering for funksjonshemmede, 
ambulerende tjenester, service og leveranser.   
 
Parkeringsanleggene utføres med tanke på: 

 Oversiktlig trafikkbilde 

 Trygge trafikkforhold; skille store og mindre kjøretøyer 

 Nærhet til innganger; differensiert parkering 

 Vennlighet; grøntanlegg som ledsager fotgjengeren til og fra parkeringsplasser. 

 Funksjonshemmede; unngå hinder av ulike slag og gi lett adkomst til inngang. 
 
Utomhusanlegget 
Det tas hensyn til behovet for en blanding av åpenhet, oversiktlighet og behovet for intime 
soner med skjerming for innsyn fra omgivelsene. Atriene fungerer som grøntarealer og 
skal ha et hagepreg og inneholde fellesarealer for hele senteret samt separate oppholds-
plasser tilknyttet hver enkelt sengepost. Beplantningen benyttes til visuell skjerming. Atri-
ene er også formet med tanke på kontroll og oversikt. Fra innsiden vil det også være 
gode muligheter for å overvåke aktiviteter i atriene. 
 
Det etableres overdekket utesone for røykere med adkomst fra hver sengeenhet. 
 
Det skal tas hensyn til kravene for utendørs sikkerhetssoner for utomhusanlegget.  
 
Det skal tas særlig hensyn til sikkerhet i form av utagering, selvskading og sikkerhet for 
personalet. Konkret betyr dette f.eks. at deler av utearealet er definert som utendørs sik-
kerhetssone 3 og 4. I disse områdene skal følgende hensyn tas: 

 Glassflater tilgjengelig fra bakkeplan i sikkerhetssone 3 skal ha 8 mm herdet 
glass mot ytterside  

 Utvendige hjørner, beslag osv. skal så langt som mulig være uten skarpe kanter 
og avslutninger. 

 Vandalsikre lysarmaturer brukes. 

 Utemiljøet skal generelt utformes slik at fare for hærverk og selvskading blir minst 
mulig. Det skal ikke finnes løse gjenstander som kantstein, belegningsstein eller 
lignende som kan brukes til kast eller slag. 

 Ytterdører fra døgnposter som ikke er overdekket mot atrier/uterom skal slå inn-
over for å unngå klatring til tak. 

 Det skal ikke være utstikkende deler på fasader eller andre konstruksjoner som 
muliggjør lett klatring til tak. 

 
I publikumsområdene er det avklarte områder for hva som er til service og hva som er for 
besøkende og personalet. Trafikksonene vil asfalteres og beplantes. Samtidig vil de ulike 
aktivitetene skjermes fra hverandre for å oppnå trygghet og oversiktlighet. 
Konstruksjoner, møbler og utstyr  
Det er behov for utebod for lagring av utstyr. (Sport, grill, sykler etc.) ved hver døgnenhet. 
 
Nødvendig skilting og merking til trafikk og informasjon skal medtas og godkjennes. Det 
medtas utvendig skilting på eget stativ ved hovedinngang og parkeringsplass. For øvrig 
medtas veggplasserte skilt tilknyttet alle bi-innganger.  
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Det skal medtas tilstrekkelig utendørs fast møblering. Dette er utstyr som for eksempel 
sykkelparkering, benker, bord, avfallsbeholdere, askebeger, lekeutstyr m.m..  
 
Bruk av tre, naturmaterialer og materialer som eldes med skjønnhet, skal benyttes der det 
er mulig. Det skal velges materialer i solid og pen utførelse. 
 
Utomhus VVS 
Alternativ 1 A 
For utomhus VVS er det medtatt separate stikkledninger for sprinkleranlegg og forbruks-
vann som tilkobles eksisterende DN 200 vannledning som ligger på nedsiden langs 
Strandveien. Det er videre medtatt 2 stk. kummer med brannventiler som tilknyttes sam-
me vannledning. 
 
Stikkledning for spillvann fra nybygget kobles inn på eksisterende 150 mm betongledning 
som går fra bygg 2 og videre forbi bygg 1. Alternativt kobles spillvannsledningen til eksis-
terende spillvannsledning som ligger nord for nybygget. 
 
Overvann fra nybygg og opparbeidet uteområde skal fordrøyes i terreng. 

13 Økonomiske analyser 

13.1 Forutsetninger 

Forutsetninger for økonomiske analyser er som følger: 

 Det er kostnadsberegnet to alternativer; alternativ 1 A, og alternativ 1 B. Versjo-
nene er like med unntak av ny varmesentral som kun er medtatt i alternativ 1 B. 
Begge alternativer er kalkulert. 

Alternativ 1 A:  
Løsningsforslaget omfatter nybygg på BTA ca. 6.200 kvm, ombygging av bygg 7 på BTA 
ca. 1000 kvm: 

1. Nybygg 
2. Ombygg (bygg 6) 
3. Utomhus 

Alternativ 1 B: 
Løsningsforslaget omfatter nybygg på BTA ca. 6.200 kvm, ombygging av bygg 7 på BTA 
ca. 1000 kvm samt ombygginger i bygg 6 og 8 som følge av etablering av ny varmesent-
ral. 

1. Nybygg 
2. Ombygg (bygg 6) 
3. Ombygg (bygg 7+8) 
4. Utomhus 

 

 Prisnivå per desember 2014. 

 Det er ikke medtatt prisregulering frem til prosjektets forventede oppstart.  

 Det er medtatt prisregulering i prosjektets gjennomføringsfase. 

 Finanskostnader er medtatt. For beregning av finanskostnader ble det lagt til 
grunn 14. måneders byggetid, 2.5 % byggelånsrente og et utbetalingstyngde-
punkt på 0,67 % (2/3). 

 Entrepriseform: Totalentreprise som entreprisemodell ligger til grunn for kalkylen. 
Gjenstående prosjektering er medtatt i kontodel 1- felleskostnader. Det er medtatt 
en begrenset byggherreprosjektering i kontodel 8 - generelle kostnader. Sluttsum 
prosjektkostnad forventes på nåværende tidspunkt å bli uendret dersom annen 
entrepriseform velges (hovedentreprise). 

 BTA er målt på yttervegg. 

 Det er medtatt en broforbindelse som medfører et større brutto/netto-forhold enn 
hva som «forventes». Det medtatt forbindelse mellom fløyene i bunnen av byg-
get, som også øker brutto/netto-forholdet. Videre er det lagt til grunn passivhus-
krav, som gir behov for en økt veggtykkelse. Samlet gir disse forholdende en b/n 
lik 1.84. Uten disse tre hovedelementene forventes at b/n kan bli redusert til un-
der 1.8.  

 Det er lagt til grunn TEK 10 og passivhus-standard for nybygget.  
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 Det er medtatt ½ prosent (av prosjektkostnadene) for kunstnerisk utsmykning. 

 For beregning av utstyrskostnader er det benyttet en 4000 kr/kvm for sengearea-
ler. For øvrige arealer er det benyttet 3000 kr/kvm. 

 Utomhusarbeid på byggetomten er medtatt. Det er ikke medtatt noen kostnader 
utenfor tomten. Utomhusplanen ligger til grunn for kostnadsestimatet, med en 
noe høyere kvalitet tett inntil nybygg og inni atriene, enn for øvrige utomhusarea-
ler.  

 Det er ikke fastlagt endelig strategi for antall parkeringsplasser, men det må leg-
ges til grunn at parkeringsarealer må etableres i forkant av byggestart. Parke-
ringsarealene må være store nok for å dekke behovet til DPS og akuttpsykiatrien. 
I kalkylen er det anslått plass til ca. 200 biler. 

 Det er ikke medtatt kostnader for tomtekjøp, da nybygget etableres på sykehu-
sets egen tomt. 

 Tilknytningsavgift for vann og avløp er medtatt.  

 Det er medtatt kostnader for ny trafo. 

 Byggesaksgebyrer er medtatt. 

 Det forutsettes bygging og ombygging med full klinisk virksomhet på Blakstad. 
Dog er det lagt til grunn at bygg 7 fraflyttes i ombyggingsperioden. Det er ikke 
medtatt kostnader for eventuell erstatningsarealer. Arealet er per dato ikke fullt 
utnyttet. 

 Det er ikke medtatt flyttekostnader i forbindelse med innflytting/overflytting fra 
Lier. 

 Det er lagt til grunn prefabrikkerte baderomskabiner. Det er ikke lagt opp til uni-
versell utforming av alle bad. 

 Forventet oppstart av gjennomføringsfasen er tidligst mai 2016. For beregning av 
bygningsdelstabellens «konto 8 generelle kostnader» ble det lagt til grunn to for-
ventede planleggingsløp som begge baseres på 14. måneders byggetid tillagt 2 
måneder før byggestart og 2 måneder etter ibruktakelse, til sammen 18 måneder. 

 Tomtens reguleringsbestemmelser legges til grunn. Det er dog et lite avvik fra ei-
endomsgrensene. Hele området er godkjent til sykehusformål og det forventes at 
dette avviket ikke vil medføre behov for omregulering. Ved en eventuell klage fra 
naboer/vel vil dette kunne medføre lengre prosjekttid, og eventuelt en omregule-
ringsprosess.  

 Det legges ikke opp til en kvalitetssikring konseptfase (KSK, ref. veileder tidligfa-
seplanlegging i sykehusprosjekter) da total prosjektkostnader er under 500 
MNOK. 

 Det er ikke foretatt grunnundersøkelser.  
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13.2 Investeringskostnader 

I konseptfasen fremkommer følgende kalkyle av entreprisekostnad for nybygg. Prisstig-
ning ikke medtatt. Kalkylen forventede prosjektkostnad har dannet basis for usikkerhets-
analysen.  
 
Tabell 35: Kalkyle alternativ 1- A - skisseprosjekt entreprisekostnad 

 
 

Tabell 36: Kalkyle alternativ 1-B - skisseprosjekt akuttpsykiatri Blakstad 

 
 

Alternativ 1A
 3. Utomhus 

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2  Sum  Sum  kr/m2 

1 Felleskostnader 45 713 450    7 409   3 386 558     2 599   1 030 927        50 130 935    6 708    

2 Bygning 85 678 242    13 886 3 425 816     2 629   -                    89 104 058    11 923  

3 VVS 23 399 430    3 792   1 752 000     1 345   -                    25 151 430    3 366    

4 Elkraft 20 640 000    3 345   2 394 589     1 838   50 000             23 084 589    3 089    

5 Tele og automatisering 14 494 000    2 349   1 669 225     1 281   -                    16 163 225    2 163    

6 Andre installasjoner 6 473 275      1 049   -                 -        -                    6 473 275      866        

196 398 397 31 831 12 628 188   9 692   1 080 927        210 107 512 28 116  

7 Utendørs 3 767 616      611      -                 -        13 371 751     17 139 367    2 294    

200 166 013 32 442 12 628 188   9 692   14 452 678     227 246 879 30 409  

8 Generelle kostnader 21 014 105    3 406   1 595 304     1 224   1 385 870        23 995 279    3 211    

9 Spesielle kostnader 76 556 756    12 408 6 655 509     5 108   4 331 617        87 543 882    11 715  

Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) 297 736 873 48 256 20 879 001   16 024 20 170 165     338 786 040 45 335  

01 Reserver (Forventede tillegg) 8,0% 23 818 950    3 860   1 670 320     1 282   1 613 613        27 102 883    3 627    

Sum inkl. forventede tillegg 321 555 823 52 116 22 549 321   17 306 21 783 779     365 888 923 48 961  

02

 Marginer (Byggherrens 

sikkerhetsmargin) 7,0% 20 841 581    3 378   1 461 530     1 122   1 411 912        23 715 023    3 173    

 Sum Prosjektkostnad 

(konto 0 - 9) 
342 397 404 55 494 24 010 851   18 427 23 195 690     389 603 946 52 135  

Sum Huskostnad (konto 1 - 6)

 1. Nybygg  Sum totalt 
 2. Ombygg

(bygg 7) 

 Sum Entreprisekostnad (konto 1 - 

7)   

Alternativ 1B  3. Utomhus 

Hovedsammendrag  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2  Sum  kr/m2  Sum  Sum  kr/m2 

1 Felleskostnader 45 713 450    7 409   3 386 558    2 599    2 597 958      25 980     1 030 927    52 728 893    7 056   

2 Bygning 85 678 242    13 886 3 425 816    2 629    300 000          3 000       -                 89 404 058    11 964 

3 VVS 23 399 430    3 792   1 752 000    1 345    6 293 400      62 934     -                 31 444 830    4 208   

4 Elkraft 20 640 000    3 345   2 394 589    1 838    224 000          2 240       50 000          23 308 589    3 119   

5 Tele og automatisering 14 494 000    2 349   1 669 225    1 281    245 000          2 450       -                 16 408 225    2 196   

6 Andre installasjoner 6 473 275      1 049   -                 -        -                   -           -                 6 473 275      866      

Sum Huskostnad (konto 1 - 6) 196 398 397 31 831 12 628 188  9 692    9 660 358      96 604     1 080 927    219 767 870 29 408 

7 Utendørs 3 767 616      611       -                 -        -                   -           13 371 751  17 139 367    2 294   

200 166 013 32 442 12 628 188  9 692    9 660 358      96 604     14 452 678  236 907 237 31 702 

8 Generelle kostnader 21 014 105    3 406   1 595 304    1 224    887 180          8 872       1 385 870    24 882 459    3 330   

9 Spesielle kostnader 76 556 756    12 408 6 655 509    5 108    2 884 601      28 846     4 331 617    90 428 483    12 101 

Sum Grunnkalkyle (konto 1-9) 297 736 873 48 256 20 879 001  16 024 13 432 140    134 321  20 170 165  352 218 179 47 132 

01

 Reserver (Forventede 

tillegg) 8,0% 23 818 950    3 860   1 670 320    1 282    1 074 571      10 746     1 613 613    28 177 454    3 771   

Sum inkl. forventede tillegg 321 555 823 52 116 22 549 321  17 306 14 506 711    145 067  21 783 779  380 395 634 50 903 

02

 Marginer (Byggherrens 

sikkerhetsmargin) 7,0% 20 841 581    3 378   1 461 530    1 122    940 250          9 402       1 411 912    24 655 273    3 299   

 Sum Prosjektkostnad 

(konto 0 - 9) 
342 397 404 55 494 24 010 851  18 427 15 446 961    154 470  23 195 690  405 050 906 54 202 

 Sum Entreprisekostnad (konto 1 

- 7)  

 1. Nybygg 
 2. Ombygg

(bygg 7) 
 Sum totalt 

 3. Ombygg

(bygg 6+8) 



Dato: 09.03.15 

Vestre Viken HF - Konseptfase Nytt bygg Akuttpsykiatri Blakstad 89 

 

13.3 Usikkerhetsanalyse 

Det ble gjennomført et heldags møte; usikkerhetsanalyse mandag 19.1.2015. 
Analysen er gjennomført etter prinsippene for trinnvis-metoden, (suksessiv kalkulasjon) 
utviklet av Steen Lichtenberg ved Danmarks tekniske universitet. Til hjelp ved analysen er 
benyttet dataprogrammet HolteBaseline fra HolteByggsafe.  
 
Analysen ble gjennomført som en gruppesesjon med deltagere fra prosjektledelsen, pro-
sjekteringsgruppen og representanter for brukere og eier, den 19.januar 2015. Analysen-
ble ledet av Steinar Støre og Kjersti Hallingstad fra Hospitalitet/OEC Gruppen. 
 
Formål med analysen 
Formålet med analysen er å gjøre en vurdering av usikkerhet i prosjektet basert på fore-
liggende kalkyle og kjennskap til prosjektinnhold på analysetidspunktet. Usikkerhetsana-
lysen gir, ved hjelp av en statistisk analysemetode, en beregning av: 
 

 Forventet kostnad – P50 

 Tilhørende usikkerhetsspenn 

 En prioritert oversikt over hvilke forhold som i størst grad påvirker usikkerheten 
 

 

 
Figur 33:Finansdepartementet: " felles begrepsapparat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag» 

Resultatet av analysen 
 
Resultatet av usikkeranalysen viser følgende: 
 

 Prosjektkostnad (P50) er beregnet til NOK ca. 370 330 000,-. 

 Kostnadsramme (P85) er beregnet til NOK ca. 418 870 000,-.  
 
Dette innebærer at for å oppnå 85 % sikkerhet mot overskridelse er det, basert på da-
gens kunnskap om prosjektet, behov for å ha en usikkerhetsavsetning (margin) utover 
forventet prosjektkostnad P50 på ca. 49 MNOK tilsvarende 13 % av forventet prosjekt-
kostnad. Prosjektkostnader er inkludert finansieringskostnader  
 

 Basiskostnad fra kalkyle (eks finansieringskostnader, marginer og reserver- inkl. 
prisregulering i byggetiden), datert 21.1.2015: ca. NOK 357 416 000. 

 
Forventet prosjektkostnad, basert på resultatet av usikkerhetsanalysen, viser at det er 
behov for en avsetning til forventede tillegg (reserve) på ca. 13 MNOK, tilsvarende ca. 4 
%.  
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S-kurve 
Nedenfor vises resultatet av analysen i form av en sannsynlighetskurve (S-kurve). Av 
kurven kan man lese sannsynligheten for et gitt kostnadsnivå eller kostnaden ved en gitt 
sannsynlighet. 
 

 
Figur 34: Sannsynlighetskurven  

 
Evaluering av analysen 
Usikkerhetsanalysen viser et øyeblikksbilde av deltagernes forventninger om prosjektets 
kostnader og usikkerheten knyttet til disse. 
 
Resultatet av analysen viser en margin (differanse mellom P85 og P50) på ca. 13 % som 
anses som noe lav så tidlig i prosjektet.  
 
Tabell 37: Tornadodiagram 

 

13.4 Handlingsplan 

Gjennom analyseresultatet og gruppediskusjonene, fremkommer en avklaring av hvilke 
forhold som påvirker usikkerheten i kalkylen, og derigjennom gir prosjektet grunnlag for å 
etablere en handlingsplan for å styre usikkerheten i det videre prosjektarbeid. 
 
En handlingsplan for å styre usikkerheten i prosjektet tar utgangspunkt i de forhold som 
det er knyttet mest usikkerhet til. 
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Resultatet av analysen viser at ca. 80 % av usikkerheten er knyttet til tre generelle for-
hold, og at bare ca. 20 % er knyttet til usikkerhet i de enkelte kalkyleposter. For beskrivel-
se av innholdet i de enkelte poster henvises til kapittel 9 og 10 i Usikkerhetsanalysen, 
rapporten, se vedlegg. 
 
Usikkerheten innebærer både risiko for negativt utfall, men også potensiale for lavere 
kostnader.  
 
Følgende hovedpunkter anbefales prioritert i neste fase:  

 Entreprenørmarkedet kan og bør påvirkes gjennom god informasjon om prosjek-
tet og god tilrettelegging og kvalitet på anbudsmateriale.  
Tiltak: 
Plan for dette arbeidet igangsettes i forprosjektet. 

 Ambisjonsnivå kan bearbeides slik at prosjektet beskriver hva som er godt nok, 
og at kravene til det ferdige bygg skjerpes der det skaper størst merverdi for eier 
og bruker, og reduseres der verdien av kvaliteter er mindre. 
Tiltak:  
Plan for ambisjonsnivå avklares ved oppstart av forprosjekt 

 Entrepriseform /-entreprisemodell ble drøftet og det framkom muligheter for at 
prosjektet kan tilrettelegges for industriell produksjon/modulbygg/seksjonsbygg 
og at dette, hvis man lykkes, kan redusere kostnadene vesentlig.  
Tiltak: 
Plan for dette arbeidet igangsettes ved oppstart av forprosjektet. 

13.5 Styringsramme  

13.5.1 Generelt 

 Alternativ 1B er anbefalt og lagt til grunn for usikkerhetsvurdert kostnadsoverslag. 

 Finanskostnader er medtatt.   

 Prisstigning i byggeperioden er medtatt. 

 Det er lagt til grunn 14. måneders byggetid, 2.5 % byggelånsrente og et utbeta-
lingstyngdepunkt på 0,67 % (2/3).  

 

13.5.2 Styringsmål alternativ 1-B 

Usikkerhetsanalysens forventet prosjektkostnad (P50) er beregnet til  
NOK ca. 370 330 000. 
Styringsmålet for prosjektet er satt til NOK 370 000 000. 
 
Alternativt styringsmål ved alternativ 1A er NOK 358 700 000. 
 

13.5.3 Prosjektets kostnadsramme 1-B 

Usikkerhetens kostnadsramme (P85) for prosjektet er beregnet til NOK ca. 418 870 000. 

Kostnadsramme for prosjektet er satt til NOK 420 000 000. 

Alternativ kostnadsramme ved alternativ 1A er NOK 395 500 000. 

 
Tabell 38: Prosjektkostnader inkl. mva. prisstigning og finanskostnader for alle alternati-
ver inkludert mulig sparetiltak 

 Alt 1-A 
NOK 

Alt 1-B 
NOK 

Alt 1-A  inkl. evt. sparetiltak 
NOK 

Grunnkalkyle  346 159 429 357 416 000. 322 522 429 

P 50 Styringsramme 358 621 169 370 330 000 338 680 050 

P 85 Prosjektramme 395 472 821 418 870 000 374 126 017 

 
Kommentarer. 
Brukergruppen har anbefalt alternativ 1-B. Valget baserer seg på driftsmessige fordeler 
som beskrevet i Konseptrapporten – Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad/ Asker DPS og 
BUP. Alternativ 1-A er for øvrig identisk med 1-B.  
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NB: De eventuelle sparetiltakene som er medtatt i tabell 1, knytter seg til 1-A som rime-
ligste alternativ.   
 

13.5.4 Eventuelle kostnadsregulerende tiltak 

For å imøtekomme mulig nødvendig kostnadsregulering for å holde prosjektets kostnads-
kontroll er det sett på følgende mulige innsparinger: 
 
Alt 1-A erstatter alternativ 1 B 
Alt 1-A er identisk med alt 1-B med unntak av følgende tekniske løsninger 
Alt 1-B innebærer utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 gjeldende eksisterende bygg 
6, 7 og 8. Videre kobles bygg 6, 7 og 8 til ny energisentral med bergvarmepumpe for ut-
fasing av dagens bruk av fossile brensler, på lik linje med dagens forskrifter for nybygg. 
Alternativet gir en betydelig driftsgevinst sammenlignet med alternativ 1-A. Det legges til 
rette for tilsvarende utfasing av bygg 9 og 10.  
 
Tabell 39: Eventuelle sparetiltak for alternativ 1-A 

Områder Tiltak Kostnader - NOK Merknader 
Yttervegger Redusert omfang tegl, 

byttes med fiberse-
mentplater 

Grunnkalkyle  
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-1 706 000 
-1 791 300 
-1 978 960 

Evt. sparetiltak -
Anbefales ikke 

Omfang fend-
ring inner-
vegger 

Reduseres (600 m re-
duseres til 300 m) 

Grunnkalkyle 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-716 000 
-751 800 

 -830 560 

Evt. sparetiltak 

Parkett Skifte fra parkett til ba-
nebelegg i oppholds-
rom for døgnpasienter 

Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-233 000 
-244 650 

 -270 280 

Evt. sparetiltak – 
reduserer opplevd 

kvalitet 

Avfalls sug Utgår Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-2 800 000 
-2 940 000 
 -3 248 000 

Evt. sparetiltak – 
hygienetiltak – ren/ 

uren sone 

Vannbåren 
varme i bygg 
7 

Utgår (El-varme med 
radiatorer beholdes) 

Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-847 000 
-889 350 

 -982 520 

Evt. sparetiltak – 
dyrere drift  

Reservekraft Reduseres fra 6 MNOK 
til 4 MNOK (vurderes i 
neste fase) 

Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-4 000 000 
-4 200 000 
 -4 640 000 

Evt. sparetiltak – 
bør gjøres en sår-
barhets analyse 

Dekontamina-
tor  

2 stk. tas ut i 
bad/smitterom (kan 
etter monteres) 

Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-266 000 
-279 300 

 -308 560 

Evt. sparetiltak - 
behovs vurderes 

Byggherre-
administra-
sjon 

Tas ut av kalkylen  Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-2 272 000 
-2 385 600 
 -2 635 520 

Eierbeslutning 

Inventar Reduksjon kvali-
tet/omfang 15 % 

Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-2 218 000 
-2 328 900 
 -2 572 880 

Evt. sparetiltak 

Kunst Utgår Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-1 686 000 
-1 770 300 
 -1 955 760 

Evt. sparetiltak 

Evt. sparetiltak vil også påvirke nedenstående poster 

Rigging Reduksjon Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-721 000 
-757 050 

 -836 360 

Rigging utgjør 6 % 
av bygg kostnad 

Drift av byg-
geplass 

Reduksjon Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-1 683 000 
-1 767 150 
 -1 952 280 

Drift av bygge-
plass utgjør 14 % 
av bygg kostnad 

Mva. Reduksjon Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-4 230 000 
-4 441 500 
 -4 906 800 

 

Finansiering Reduksjon Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-229 000 
-240 450 

 -265 640 

 

Totalt  Grunnkalkylen 
Styringsramme P50 
Prosjektramme P85 

-23 607 000 
-24 787 350 
-27 384 120 
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13.6 Nytte- og kostnadsvurderinger 

13.6.1  Kvantitativ gevinst 

Tabell 40: Økonomiske gevinst 

Utvikling/  
satsingsområder 

  
Beskrivelse av gevinst  

  
Sum 

Vestre Viken HF har utført en 
driftskostnadsanalyse for akutt-
psykiatrien. I styrevedtak 37/2014 
16. juni 2014 er det vedtatt føl-
gende driftsgevinster knyttet til 
akuttpsykiatrien på Blakstad 

Det er beregnet årlig innsparing 
knyttet til avvikling av byggene 
knyttet til akuttvirksomheten på 
Lier og driftskostnader for nytt 
bygg på Blakstad på netto 9 
MNOK. Ny organisering med fire 
akuttposter og en mottakspost vil 
være med på å redusere organi-
sasjonens omfang. Ordningen 
medfører en seksjon mindre enn i 
dagens virksomhet på Lier og 
Blakstad. Dette vil gi en årlig inn-
sparing på om lag 25 MNOK.  
 

34 MNOK 

Reduksjon i antall årsverk ved å 
samlokalisere akuttpsykiatri på 
Lier og Blakstad  

Prosjektets analyse: Reduksjon i 
administrasjon svarende til 8 stil-
linger og 17 fagstillinger, til sam-
men 25 stillinger 
 

13,4 MNOK 

Asker DPS 
Til nybygg 

Forventet 5 % gevinst ved innflyt-
ting til nybygg.   
 

6 MNOK 

Asker DPS 
Reduksjon i antall årsverk ved å 
samlokalisere Asker DPS ved ut-
flytting av akuttpsykiatri til nytt sy-
kehus i Drammen  

 
Burde ligge til rette for opp til yt-
terligere 5 % gevinst ved samlo-
kalisering av virksomhet 

6 MNOK 

Salg av Sikta, døgntilbud Asker 
DPS 

Prisvurdering fra VVHF 25,7 MNOK 

Effektivt og nytt bygg Reduserte FDV – kostnader  Minus 2 
MNOK 

Salg av lokalene på Lier og Blak-
stad 

Er igangsatt på Lier. Inntektene 
av salg medregnes i nytt Vestre 
Viken sykehus på Brakerøya  

0 

Opphør av leieavtale Leieavtale Lier 7,6 MNOK 

Opphør av leieavtale  Leieavtale Asker DPS 7,5 MNOK 

Hvis gevinst for Blakstad sykehus 
medregnes 

Salg av Blakstad sykehus med 
unntak av nybygg, bygg 6,7,8. 
Innbefatter også salg av USU – 
bygg 23 og 24 (6,7 MNOK) 
Prisvurdering fra VVHF 

100 MNOK 

 

13.6.2 Kvalitativ gevinst og forbedringer 

Gevinster som vil kunne oppnås ved realisering av samlet akuttpsykiatri og senere Asker 
DPS og BUP på Blakstad. 
 
Samlokalisering av akuttpsykiatrien 
Gjennomføring av samlokalisering medfører at akuttpsykiatrien VVHF blir samlet på ett 
sted. Avdelingen blir en av landets største. 
Dette gir følgende overordnede faglige gevinster faglige gevinster: 
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 Stort og robust fagmiljø 

 Mye kompetanse 

 Gode og funksjonelle vaktordninger 

 Godt grunnlag for ny – og videreutvikling av det faglige tilbudet 

 Gode muligheter for spesialisering og differensiering 

 Styrket rolle som attraktiv utdanningsinstitusjon 

 God rekruttering 

 Grunnlag for at behandlingstilbudet til pasientene vil bli enda bedre 

 M.m.  
 
Ny organisering 
Ny organisering med fire akuttposter og en mottakspost vil være med på å redusere or-
ganisasjonens omfang. Ordningen medfører en seksjon mindre enn i dagens virksomhet 
på Lier og Blakstad. Dette vil igjen gjøre krav på en behandlergruppe og ledergruppe 
mindre. I tillegg vil det ha besparelser på antallet miljøpersonell. 
 
Ny oppbygging av ny virksomhet vil kunne medføre bedre kvalitet og sikkerhet i forhold til 
pasientmottak. Videre vil det gi bedre faglig differensiering mellom de 4 postene, slik at 
disse i større grad kan spesialisere seg på diagnosegrupper. 
 
Nasjonale retningslinjer for pasientbehandling krever utredning- og behandlingspro-
grammer. Dette underbygger en kvalitetsheving innen pasientbehandlingen og vil på sikt 
gi den enkelte pasient bedre oppfølging ved at muligheten for differensiering er tilstede. 
 
Rekruttering 
Den planlagte beliggenheten i Asker er attraktiv i for nyrekruttering av helsepersonell. I 
tillegg vil et samlet og større akuttpsykiatrimiljø være nok en positiv faktor for å rekruttere 
fagfolk. 
 
Samarbeid på tvers av seksjoner 
Planlagt nybygg vil gjøre det mulig å dele personellressurser på tvers av seksjoner. En 
felles vaktbase mellom seksjoner vil både være personellbesparende og bidra til godt 
samarbeid mellom seksjoner. Videre vil de 4 seksjonenes, samt mottakets beliggenhet i 
forhold til hverandre og seksjonene hver for seg, bidra til å redusere antall nattpersonell. 
 
Legevaktsordning og ordning for lege i utdanningsstilling 
Innføring av en felles vaktordning for forvakt og bakvakt vil kunne redusere antallet vakt-
linjer samlet sett. Dette vil være med på å styrke tilstedeværelsen i seksjonene på dagtid. 
 
Ny legevaktsordning vil gi færre brudd på arbeidsmiljøloven og gi færre kostnadsdrivende 
vakansevakter for LIS-legene. LIS-rotasjonsordningen vil i planlagt nybygg gå ned fra to 
til en og slik også spare administrasjon. Undervisningsordningen for LIS-leger vil på 
samme måte reduseres til en felles ordning med færre forelesere. 
 
Administrative funksjoner 
Planlagt nybygg vil sørge for at det kun er nødvendig med en avdelingsledelse med der 
tilhørende merkantile funksjoner. 
 
Flerbruksmuligheter 
Det er lagt til rette for et nybygg med generelle flerbruksmuligheter. Seksjoner kan ligge 
vegg i vegg og slik dele medisinrom, vaktbase, møterom, samtalerom etc. 
 
Resepsjon og foaje 
Planlagt felles resepsjon vil kunne betjene hele Blakstad sykehus. Det vil være et stort 
løft også for de andre seksjonene. Ny resepsjon vil forbedre pasientmottaket betraktelig 
og vise at det satses på denne pasientgruppen. Et slikt etterlengtet areal vil sørge for at 
pårørende, besøkende og pasienter blir tatt i mot på en verdig måte. 
 
Dette arealet vil også øke attraktiviteten for at lokalene kan gjenbrukes til andre formål i 
framtiden. 
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Skjermingsmuligheter 
Planlagt nybygg vil kunne åpne opp for færre skjermingsbehov ved at fellesarealene i 
nybygget ivaretar en naturlig form for skjerming hos den enkelte pasient. Pasienter kan  
få ro og plass til seg selv uten å være for tett opp mot andre pasienter. 
 
De to ulike formene for skjerming ivaretar en terapeutisk sett bedre pasientbehandling 
ved at det åpner både for en bygningsmessig god forsterket skjerming og en beman-
ningsmessig mykere skjerming. 
 
Bygget i seg selv vil kunne medføre mindre bruk av tvang. 
 
Uteareal 
Uteareal i atrium vil ha flere gevinster både når det gjelder behov for mindre bemanning, 
«åpen-dør-løsning», mindre behov for skjerming, lettere tilpasset røykemuligheter og 
deeskalering av uro. 
 
Pasientrommene 
Det planlegges med enerom og egne bad. Gevinsten i dette forklarer seg selv. 
 
Samlokalisering DPS/BUP Asker og eventuelt BUP Bjerketun (sengeposter langtids og 
ambulante familietjenester) 
Faglig gevinst 

 For BUP innad: Samlokalisering av sengeposter- langtids, ambulante familietje-
nester og poliklinikk gir et sterkt og robust fagmiljø med store muligheter for sam-
virke og utvikling av tjenester på tvers innad i BUP og ut mot kommunale tjenes-
ter til det beste for pasienter og pårørende. 

 For DPS/BUP: Samlokalisering av sengeposter for BUP /ambulante familietjenes-
ter og DPS senger gir gode muligheter for fremtidig utvikling og utnyttelse av 
sengetilbud/ambulante tilbud på tvers for ungdom og unge voksne i alder 15 – 23 
år. 

 
Samlokalisering DPS/BUP 
Faglig gevinst 

 Felles kultur: Samlokalisering gir best utgangspunkt for å være kjent med hver-
andre- noe som fremmer godt samarbeid både på systemnivå og i konkrete pa-
sientsaker. 

 Familieperspektiv: For utsatte familier- samarbeid der både foresatte og barn er i 
behov av tjenester.   

 Barn-voksen: Overgang barn til voksen- grenseflatene 15-23 år.  Ulik kompetan-
sesammensetning ved BUP og DPS- samarbeid og bruke hverandres spesifikke 
fagkompetanse i konkrete pasientsaker 

 Felles fagutviklingsprosjekter/kompetansehevingstiltak. Gjensidig kompetanseut-
veksling lettere ved samlokalisering 

 Samlokalisering muliggjør ad-hoc drøfting rundt problemstillinger 

13.7 Driftsøkonomi og bæreevneanalyse 

13.7.1 Nåverdiberegninger 

Med bruk av analysemodell er det i konseptfase utredningen gjennomført beregninger av 
nåverdier for tre alternativer. Disse er: 

 Alternativ 0-A 

 Alternativ 0-B 

 Alternativ 1-B 
Alternativ 1-A skiller seg lite fra alternativ 1-B og er derfor ikke beregnet men beskrevet.  
 
Det er i tillegg valgt å belyse evt. sparetiltakene som er gjort ut i fra alternativ 1-A. I figu-
rene benevnes dette – «Alternativ 1-A med evt. sparetiltak». 
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Følgende forutsetninger og inngangsverdier er lagt til grunn i modellen: 

Inngangsverdier for beregningene: Forutsetninger: 

Investeringsbehov (nybygg, ombygging) 
Driftskostnader (FDVU, kjernedrift) 
Tilbakeleie (Lier og Asker DPS) 
Salg av eiendom – Sikta verdi MNOK 25,7 
og USU verdi MNOK 6,7 

Diskonteringsfaktor nåverdi: 4 % 
Økonomisk levetid: 35 år  

 
Investeringsbehov baserer seg på P50 investeringskostnadene som beregnet i usikker-
hetsanalysen. I tillegg til prosjektets investeringskostnad er det forutsatt fremtidig ombyg-
ging av bygg 6 og 8 ved innflytting av Asker DPS og BUP. Denne ombyggingskostnaden 
er antatt tilsvarende samme ombyggingskostnad som for bygg 7 (medtatt i investerings-
prosjektet).  
 
I nåverdimodellen er det lagt til grunn at i de årene akuttpsykiatrien er på Blakstad (2019 -
2022) brukes driftsgevinstene knyttet til denne virksomheten. Fra 2023 benytter modellen 
driftsgevinstene knyttet til Asker DPS. 
 
Akuttpsykiatri 
Vestre Viken HF har utført en «bærekraftsanalyse» for akuttpsykiatrien. I styrevedtak 
37/2014 16. juni 2014 er det vedtatt følgende driftsgevinster knyttet til akuttpsykiatrien på 
Blakstad: 
«Det er beregnet årlig innsparing knyttet til avvikling av byggene knyttet til akuttvirksom-
heten på Lier og driftskostnader for nytt bygg på Blakstad på netto 9 MNOK. Ny organise-
ring med fire akuttposter og en mottakspost vil være med på å redusere organisasjonens 
omfang. Ordningen medfører en seksjon mindre enn i dagens virksomhet på Lier og 
Blakstad. Dette vil gi en årlig innsparing på om lag 25 MNOK.»  
 
Samlet gir dette 34 MNOK i gevinst og er lagt til grunn for nåverdianalysen. 
 
Prosjektet har foretatt en selvstendig nåverdianalyse som sett på bemanning av den 
konkrete løsningen samt FDVU vurdering av nybygg og bruk av eksisterende bygg 7. 
Denne analysen er medtatt i følsomhetsanalysen i kapitel 2. 
 
Asker DPS og BUP 
For Asker DPS og BUP er FDVU kostnadene beregnede for dagens- og fremtidig situa-
sjon. Effekten på FDVU kostnader per år beregnes som forskjellen på fremtidig- og da-
gens kostnad. 
Full driftseffekt (i 2023 når Asker DPS er flyttet til Blakstad) er minus 2,0 MNOK. Årsaken 
til høyere FDVU kostnad i fremtiden skyldes større arealer som skal drives. I alternativ 0-
A er det forutsatt samme kostnader i fremtiden som i dag. Derfor er effekten på FDVU 
kostnader satt til null i dette alternativet. Effekten på kjernedriftskostnader beregnes som 
forskjellen på dagens og fremtidige lønnskostnader for klinisk personell. Det forventes 5 
% effektivisering ved flytning i nytt bygg som utgjør rundt 6 MNOK i året. Det er videre et 
potensiale for opptil ytterligere 5 % gevinst ved samlokalisering. 
 
0-alternativet 
I alternativ 0-B er investeringen forskjøvet fire år. Det innebærer at nåværende lokaler på 
Lier må leies videre i årene 2019-2022 og det vil kreves en lettere oppgradering av en 
tredjedel av dagens areal.  
Tilbakeleie kostnader på Lier er 7,6 MNOK i året. Oppgraderingskostnader vurderes til 25 
MNOK.  
Når det gjelder 0-alternativet er det ikke noen investering og dermed må lokalene på Lier 
og Asker tilbakeleies/ leies videre. Samlet leiekostnader utgjør rundt 15 MNOK i leiekost-
nad per år.   
 
I figuren nedenfor vises nåverdiene for de ulike alternativene. Forskjellen mellom de røde 
og blå søylene viser ytterligere potensiale for effektivisering for Asker DPS. 
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Figur 35: Nåverdi alle alternativer – alternativt vist med 5 % og 10 % effektivisering på 
Asker DPS  
 
Det knytter seg en vis usikkerhet til dagens FDVU kostnader. Tilstrekkelige opplysninger 
om dagens driftskostnader var ikke tilgjengelige. Derfor ble utgangspunkt tatt i NfN (Norsk 
Nettverk for Næringseiendom) Nøkkeltalsrapporten for 2013.  
 

13.7.2 Følsomhetsanalyse 

I prosjektet er det utført en egen driftsgevinstanalyse basert på prosjektets løsning. Ana-
lysen viser at FDVU kostnadene ikke endres i vesentlig grad hvis prosjektet realiseres. 
Videre er det forventet en bemanningseffektivisering på 25 årsverk tilsvarende 13,4 
MNOK per år.  
 
På bakgrunn av dette er det utført en følsomhetsanalyse hvor konseptfasens driftskost-
nadsanalyse er sammenstilt med Vestre Vikens anslag på 34 MNOK. Forskjellen påvirker 
kun alternativ(ene) 1 og vises i figuren under. 
 

 

Figur 36: Følsomhetsanalyse for nåverdiberegningene  
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13.7.3 Bærekraft – vurdering 

«Bærekraft» representerer en analyse av alternativenes økonomiske bæreevne med 
hensyn til lånerenter og avdrag samt økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Inves-
teringer kan ikke sees isolert, men må settes inn i en sammenheng med forventet utvik-
ling i drift av foretaket forutsatt at investeringsprosjektene gjennomføres. Økonomisk bæ-
reevne på lang sikt blir i stor grad et spørsmål om foretaket klarer å gjennomføre driften 
innenfor forutsatte tildelte inntekter, dvs. drive i økonomisk balanse i et flerårig perspektiv. 
I praksis vil dette være sammenfallende med hvorvidt foretaket er i stand til å oppretthol-
de verdien av egenkapitalen over tid.  
Figurene under viser bærekraft og akkumulert bærekraft. Bærekraft per år indikerer det 
kostnadsbeløpet som helseforetaket må dekke. 
 
Analysen legger følgende til grunn: 

 Investeringen for alternativene finansieres 100 % med lån.  

 3 % årlige lånerenter med 25 års løpetid  

 Forventet 5 % kjernedriftseffektivisering for Asker DPS. Det er videre et potensia-
le for opptil ytterligere 5 % gevinst ved samlokalisering.  

 Analysen er utført for både P50 og P85 
 
Analysen viser at alternativ 1-A med evt. sparetiltak kommer mer gunstig ut enn de øvrige 
alternativene. 
 

 
Figur 37: Bærekraft pr. år 
 

 
Figur 38: Akkumulert bærekraft for de ulike alternativene 
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13.7.4 Følsomhetsanalyse 

Det er utført en følsomhetsanalyse hvor konseptfasens driftskostnadsanalyse (lav drifts-
gevinst) sammenstilles med Vestre Viken sitt anslag (høy driftsgevinst). Forskjellen påvir-
ker kun alternativ 1 og vises i figuren under. Analysen baserer seg på P50. 
 

 
Figur 39: Følsomhetsanalyse bærekraft per år 
 

 
Figur 40: Følsomhetsanalyse akkumulert bærekraft per år 
 
Figuren viser at forskjellen på høy og lav driftsgevinst gir betydelig utslag i analysemodel-
len, særlig for akkumulert bærekraft. 
 

13.8 Økonomiske analyser – inkludert salg av Blakstad 

Denne analysen inkluderer salg av Blakstad for å illustrere gevinst ved salg av Blakstad 
dersom dette hadde tilfalt dette prosjektet. (salg av Blakstad er medtatt i hovedprosjektet 
– Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya). 
Gevinst ved salg av Lier sykehus er av prosjekteier besluttet ikke medtatt. 
 

13.8.1 Nåverdi analyse inkludert salg av Blakstad 

Figuren under viser positiv verdi for alternativ 1-A/1-B hvis full effekt av effektivisering 
gjennomføres. 
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Figur 41: Nåverdianalyse inkl. salg av Sikta, USU og bygninger Blakstad 
 

13.8.2 Følsomhetsanalyse av nåverdi inkludert salg av Blakstad 

 

 

Figur 42: Følsomhetsanalyse for nåverdiberegninger- inkl. salg av Sikta, USU og byg-
ninger Blakstad 

 
I prosjektet er det utført en egen driftsgevinstanalyse basert på prosjektets løsning. Ana-
lysen viser at FDVU kostnadene ikke endres i vesentlig grad hvis prosjektet realiseres. 
Videre er det forventet en bemanningseffektivisering på 25 årsverk tilsvarende 13,4 
MNOK per år.  
 
På bakgrunn av dette er det utført en følsomhetsanalyse hvor konseptfasens driftskost-
nadsanalyse er sammenstilt med Vestre Vikens anslag på 34 MNOK. I tillegg er salg av 
Blakstad sykehus medtatt. Forskjellen påvirker kun alternativ(ene) 1 og vises i figuren 
over. 
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13.8.3 Bærekraft inkludert salg av Blakstad 

 

 

Figur 43: Bærekraft per år - inkl. salg av Sikta, USU og bygninger Blakstad 
 
 

 

Figur 44: Akkumulert bærekraft per år inkl. salg av Sikta, USU og bygninger Blakstad 
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13.8.4 Følsomhetsanalyse av bærekraft inkludert salg av Blakstad 

 

 

Figur 45: Følsomhetsanalyse bærekraft per år - inkl. salg av Sikta, USU og bygninger 
Blakstad 
 

 

Figur 46: Følsomhetsanalyse akkumulert bærekraft per år - inkl. salg av Sikta, USU og 
bygninger Blakstad 

 

14 Evaluering av alternativene 
Hovedalternativ 
Prosjektets hovedalternativ og løsning er forankret i prosjektets mandat og styrevedtak. 

I henhold til styrevedtak, sak 079/2012 og i sak 67/2013, skal aktiviteten ved psykiat-
risk avdeling Lier på kortest mulig tid avvikles for salg og funksjonene overføres til 
Blakstad. Salg er igangsatt. Akuttpsykiatrien etableres i nybygg på Blakstad fram til 
Nytt Vestre Viken sykehus står ferdig.  
 
Når akuttpsykiatrien flytter til nytt Vestre Viken sykehus i Drammen, er det styrebeslut-
tet i sak 67/ 2013 pkt. 3, at Asker DPS overtar lokalene på Blakstad, inkludert døgn-
bygg og nødvendig areal til poliklinikk og dagbehandling i eksisterende bygg 6,7 og 8.  
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Tomtevalg 
Det er kun en tomt som er aktuell for nybygg på Blakstad. Tomten er tidligere utredet og 
er regulert til formålet. 
 

I tidligere evaluering av ulike løsninger på Blakstad, har denne tomten vist seg å 
være den eneste som er egnet til formålet og som kan kombinere eksisterende ny-
ere bygningsmasse med virksomhet i nybygg. Salg av store deler av Blakstad sy-
kehus kan gjennomføres uten konsekvens for akuttpsykiatri og senere Asker DPS.  

 
O-alternativ 
O-alt. A, med fortsatt drift i eksisterende arealer på Lier (og Blakstad) er teoretisk da Lier 
både er besluttet solgt - og allerede er delvis solgt.  
 
O-alternativ B, med fortsatt drift i eksisterende lokaler på Lier og Blakstad fram 2022/23.  
Evaluering av 0-alternativet, med fortsatt drift/ikke-realisering av vedtak om samlokalise-
ring på Blakstad er evaluert og resultatet er medtatt i kap.13. 

Dette 0-alternaivet innfrir ikke vedtak om raskes mulig flytting fra Lier, men forutset-
ter flytting direkte til nytt sykehus på Brakerøya. Denne løsningen forutsetter tilba-
keleie av solgte lokaler på Lier i ca. 8 år. 

Sammenslåingen av de to psykiatriske avdelingene i Vestre Viken har allerede 

startet, slik at noen deler av tilbudet (sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri) kun vil 

være på en av lokalisasjonene. Dette innebærer at robustheten i behandlingstilbu-

det ved Lier reduseres, og dette medfører at det er etablert overgangsordninger for 

å sikre driften ved begge avdelinger. Dette gjelder felles inntak til enkelte funksjo-

ner, overføringer av pasienter mellom avdelingene og mindre hensiktsmessige 

vaktordninger ved begge lokasjoner til akuttdriften er flyttet for å kunne ivareta ø-

hjelps ansvar begge steder. 

Dette vil sannsynligvis i perioder medføre overbelegg i akuttseksjoner. Det vil bli 

krevende å få til raske videreføringer for å ivareta avdelingenes oppgaver. Tjenes-

ten blir kostnadskrevende og vil medføre stor slitasje for medarbeiderne i avdeling-

ene. 

Lier har denne høsten mottatt brev fra kontrollkommisjonen som uttrykker bekym-
ring for pasientenes velferd.  Her fremgår det blant annet at den bygningsmessige 
tilstanden har negativ innvirkning på pasientbehandlingen. Det forutsettes fra faglig 
hold at det må igangsettes nå-tiltak for å opprettholde drift i nåværende lokaler. 

 
Hovedalternativ 1 

Brukergruppen mener at samlokalisering av akuttpsykiatrien på Blakstad er helt 
nødvendig for å kunne oppnå en kvalitativ god og forsvarlig drift frem til nye syke-
huset i Drammen er ferdig. Av faglige og driftsmessige grunner mener brukergrup-
pen av alternativ 1–B er den beste løsningen. Dette vil gi størst sikkerhet. 
 
Asker DPS holder i dag til i leide lokaler som på sikt må oppgraderes. Brukergrup-
pen mener at det ligger godt til rette for at Asker DPS flytter inn i lokalene på Blak-
stad når akuttpsykiatrien flytter til nytt sykehus på Brakerøya i 2022. 

 
Underalternativer Alternativ 1 

Alternativ 1 Samlokalisert akuttpsykiatri Blakstad / Asker DPS 

Alternativ 1-A 
 

Alternativet omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksisteren-
de bygg 7. 

Alternativ 1-B Samlokalisere Akuttpsykiatri Blakstad  
2022: Asker DPS til Blakstad – flytter inn i akuttpsykiatriens lokaler samt 
ombygging av bygg 6 og 8. 
Omfatter nybygg akuttpsykiatri og ombygging av eksisterende bygg 7. 
Løsningen innebærer utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 gjeldende 
eksisterende bygg 6, 7 og 8. Videre kobles bygg 6, 7 og 8 til ny energi-
sentral med bergvarmepumpe for utfasing av dagens bruk av fossile 
brensler, på lik linje med dagens forskrifter for nybygg. Alternativet gir 
en betydelig driftsgevinst sammenlignet med alternativ 1-A. Det legges 
til rette for tilsvarende utfasing av bygg 9 og 10. 
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Alternativ 1-A  
Samlokalisert akuttpsykiatri Blakstad / Asker DPS. Alternativet omfatter nytt døgnbygg og 
ombygging av eksisterende bygg 7. Eksisterende energisentral beholdes for bygg 6, 7 og 
8, mens ny energisentral betjener nybygg for akuttpsykiatri. 
 

Brukergruppen har konkludert med at hovedalternativ 1 legger til rette for at anbe-
falt konseptløsning gir god utnyttelse av både tomt og samspill mellom funksjoner 
mellom nybygg og eksisterende bygg 7, 6 og 8 masse, Det er planlagt for korridor-
forbindelse mellom nyttbygg og bygg 7 i begge etasjer. Dette gir tett forbindelse for 
både akuttpsykiatriens behandlerfunksjoner mot døgnbygget og fremtidig forbin-
delse mellom døgn-, dag- og polikliniske tjenester for det fremtidige Asker DPS.  

  
Alternativ 1-B  
Alternativ 1-B inneholder de samme nybygg døgn og ombygging av bygg 7 som alternativ 
1A. Ny energisentral betjener bygg 6, 7, 8 og nybygg akuttpsykiatri. 
 
Forslaget legger til rette for utfasing av teknisk infrastruktur i bygg 3 for bygg 6, 7, 8, 9 og 
10. Dette medfører at bygg 3 kan selges uten heftelser sammen med øvrig del av Blak-
stad som ikke er aktuell for fremtidig bruk for Vestre Viken HF. Videre kobles bygg 6, 7 og 
8 til ny energisentral med bergvarmepumpe for utfasing av dagens bruk av fossile 
brensler, på lik linje med dagens forskrifter for nybygg. Bygg 9 og 10 forsynes fra egen 
separat varmekurs fra undersentral i bygg 8 og ligger slik sett til rette for en eventuell 
fremtidig utfasing fra varmeteknisk anlegg i bygg 3. Det er derfor ikke medtatt noen kost-
nader i forhold til dette.  

 
For å evaluere mellom underalternativene 1-A og 1-B er det som del av konseptfa-
sen utarbeidet en LCC-analyse for alternativ 1-A og 1-B i eget vedlagt dokument 
«Energiberegning Nytt bygg akuttpsykiatri Blakstad». På bakgrunn av denne ana-
lysen er det gjort en anbefaling på valg av løsning.  
Alternativene for energisystem er å beholde gjeldende energisentral som per dags 
dato betjener eksisterende bygningsmasse (alternativ 1-A) eller å opprette ny 
energisentral som betjener byggene som er i framtidsplanene til Blakstad sykehus 
(alternativ 1-B).  
De aktuelle byggene er nybygg for akuttpsykiatrien, bygg 6, bygg 7 og bygg 8. Med 
tanke på energibruk til kjøling, lønnsomhet og begrensninger knyttet til arealbruk 
og inngrep på tomta, fremstår bergvarmepumpe som det klart beste alternativet når 
det kommer til hoved oppvarmingskilde. 
På grunnlag av denne analysen anbefales et oppvarmingssystem for alle fire byg-
gene basert på bergvarmepumpe og elektrokjel for Blakstad. 

 
Konklusjon:  
Etter evaluering: Alternativ 1-B anbefales som det beste alternativ for videreføring til for-
prosjekt. 

15 Plan for neste fase – Forprosjekt 

15.1 Planprosess, organisering, ansvar og medvirkning 

 Forprosjektfasen er siste del i planprosessen i tidligfasen og gir grunnlaget for å 
beslutte gjennomføring av det valgte alternativet.  

 Forprosjektfasen bygger på konseptrapporten med underliggende delutredninger 
samt eventuelle tillegg og endringer.  

 Forprosjektrapporten skal gi en oppdatert prosjektkostnad og ellers vise konse-
kvenser av nødvendige revisjoner av plangrunnlaget.  

 Et forprosjekt er en spesifikasjon av en fysisk bygg løsning for et investeringspro-
sjekt.  

 
I veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter illustreres forprosjektfasen slik: 
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Forprosjektfasen 
fører frem til beslut-
ning B4. 
 
 

 

 
Figur 47: Forprosjektfasen 

Forprosjektfasen skal resultere i en forprosjektrapport som danner grunnlag for beslutning 
om eventuell igangsetting og gjennomføring av prosjektet (gjennomføringsfase) med 
oppstart av detaljprosjekt. 

15.1.1 Prosjektorganisasjon 

Prosjektorganisasjonen skal være tilpasset tre forhold: 

 Sikre tilstrekkelig kontinuitet fra tidligere faser. 

 Være riktig dimensjonert i mengde, kompetanse og struktur for å gjennomføre 
forprosjektfasen på en god måte men med nøktern ressursbruk. 

 Danne et godt grunnlag for videreføring (realisering av prosjektet). 
 
 

 

Figur 48: Organisasjonskart Forprosjekt 

15.1.2 Brukermedvirkning i forprosjektfasen 

Brukermedvirkningen videreføres fra konseptfasen. Brukergruppene for klinikk, 
bygg/teknikk og utstyr videreføres med hver sin brukerkoordinator. 
 
Det legges opp til medvirkning både gjennom pasientorganisasjoner og gjennom ansattes 
organisasjoner som deltar i prosessen.  
 
Konkrete løsninger utarbeides som en del av styringsdokumentet for forprosjektfasen. 
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15.1.3 Grensesnitt mellom prosjektorganisasjon og driftsorganisasjon 

Det formelle prosjekteierskapet og forholdet mellom prosjektorganisasjon og driftsorgani-
sasjon avklares og beskrives som en del av styringsdokumentet for forprosjektfasen.  
Prosjektorganisasjonen styrer prosjektarbeidet, mens brukermedvirkningen har en rådgi-
vende rolle. 

15.1.4 Utvikling av forprosjekt 

Forprosjektet er en utvikling og detaljering av de fysiske løsningene fra skisseprosjektet. 
Det skal bygge på mål og forutsetninger fra konseptrapporten med delutredninger 
(HFP/DFP, SPR, OTP, HPU), inklusiv prosjektets økonomiske rammer. 
  
De tekniske utredningene som gjøres i forprosjektfasen må være tilstrekkelig detaljert og 
grundige til å utarbeide et budsjett som grunnlag 
 
Forprosjekt skal omfatte beskrivelser og tegninger som:  

 Utforming, hovedidé (hentet fra skisseprosjektet)  

 Bebyggelsens utforming, med etasjeplaner, snitt og fasader, samt systemteg-
ninger og perspektivtegninger  

 Hovedtrafikkårer  

 Pasientmiljø og arbeidsmiljø  

 Pasientsikkerhet  

 Fremtidige utviklingsretninger  

 Bebyggelsens endringsevne (generalitet, fleksibilitet og elastisitet)  

 Tekniske anlegg  

 Utomhusområder  

 Helse, miljø og sikkerhetsforhold både under bygging og i ferdig anlegg  

 Krav til og beskrivelse av energieffektive løsninger  

 Miljøaspekter (CO2, gjenbruk, avløp/utslipp)  

 Oppfyllelse av krav til universell utforming  

 Økonomiske analyser, revidering av analyser gjennomført i konseptfasen ved 
behov  

 Kunst og utsmykking  
 
Spesielle områder som utvikles i forprosjekt: 

 Prosjektløsning på tomt (situasjonsplan/hovedløsning) har mindre avvik fra gjel-
dende reguleringsplan. Dette avklares med Plan og bygningsetat i Asker kom-
mune ved oppstart av forprosjekt 

 Sårbarhetsvurdering vedrørende reservekraftløsning anbefales for avklaring av 
endelig løsning  

 Energiløsning utredes videre, avhengig av endelig valgt alternativ 1 A eller 1 B.  

15.1.5 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen av forprosjektfasen i dette 
prosjektet 

Igangsetting av Forprosjektet forutsetter aksept for Konseptfase og igangsettings signal 
fra styrende organer i VV HF. 
Reguleringsspørsmål må avklares med Asker kommune. 

15.2 Forprosjektfasens sluttresultat 

 Gjennomgang og eventuelt oppdatering av grunnlaget fra konseptfasen  
Ved oppstart av forprosjektfasen øker ressursbruken i prosjektet og det er viktig 
at mulige endringer er identifisert og avklart før oppstart. Følgende oppdateres: 

o HFP/DFP  
o HPU  
o OTP  
o Analyser av transport og vareflyt  
o Driftsøkonomiske konsekvensberegninger 

 Romfunksjonsprogram (RFP) 
o  I RFP dokumenteres funksjoner i alle rom, samt funksjonelle og tekniske 

krav til rommene og bygget. RFP kan utarbeides samtidig med forpro-
sjektet. 
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 Tegninger på romnivå med lokalisering  

 Brutto (BUP) og netto utstyrsprogram (NUP)  
o Brutto utstyrsprogram (BUP) omfatter alt utstyr som funksjonene og akti-

viteten krever. Netto utstyrsprogram (NUP) tilsvarer BUP men med fra-
drag for gjenbruk av eksisterende utstyr. NUP angir investeringsrammen 
for brukerutstyr.  

o Rom- og utstyrskrav vil påvirke hverandre gjensidig. RFP og BUP bør 
derfor samordnes i tid og gjerne gjennomføres i felles brukermøter.   

 Detaljering av bygningsmessige og tekniske løsninger  

 Detaljering av prosjektkostnader og driftskostnader for bygget (årskostnader)  

 Kostnadsramme og finansieringsplaner 

 Usikkerhetsanalyse  

 Valg av entreprisemodell, gjennomføringsmodell.  

 Plan for gjennomføring frem til ferdigstilling, overlevering og idriftsetting  

15.3 Kontraktsstrategi for kontrahering av tjenester 

Tjenester hvor det allerede foreligger kontrahering eller hvor det er opsjon på videre 

tjenester i forprosjektfasen videreføres såfremt det ikke foreligger konkrete grunner for å 

kontrahere på nytt.  

15.4 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring 

Prosjektet styres ut fra to hoveddimensjoner: 
1. Styring basert på definerte krav til: 

- Kostnad og ressursbruk 
- Tid 
- Kvalitet i planlegging (og senere bygging) 

2. Styring basert på en prosjektnedbrytingsstruktur (PNS).  
Styringen gjennomføres i samsvar med veileder for tidligfaseplanlegging i sykehuspro-
sjekter som definerer hvilke aktiviteter fasen bør inneholde og hvilken dokumentasjon 
som skal framkomme ved utløpet av fasen, samt legge grunnlaget for beslutningspunkt 
B4. 
Risikostyring håndteres gjennom en fast struktur med månedlig rapportering. I tillegg 
gjennomføres bl.a. usikkerhetsanalyser som en del av programmet for hver fase. 
Det gjennomføres system for kostnadsstyrt prosjektering i prosessen med utarbeidelse av 
forprosjektet. 

15.5 Opplegg for kvalitetssikring  

Tiltak som bør vurderes utover i oppstart av forprosjektfasen: 

 ROS-analyser – sikkerhet: 

- Reservekraft 

- Alarmanlegg 

- Pasient- og personalsikkerhet 

 Plan- og bygningsmyndighet  

- Gjennomgang av med plan- og bygningsmyndighet, Asker kommune, vedrø-

rende regulering- og byggesak 
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15.6 Tidsplan 

Tabell 41: Tidsplan for prosjektet 

Tidsavhengighet 
 

Korteste tidslinje 
 

Leveranse av Konseptrapport 13. februar 2015 

Behandling i foretaksstyret VV HF Februar 2015 

Oppstart forprosjekt Mai 2015 

Leveranse Forprosjekt Oktober 2015 

Behandling i Foretaksstyret November 2015 

Administrativ behandling Helse Sør Øst Desember 2015 

Behandling Rammetillatelse Februar 2016 

Utarbeidet kravspesifikasjon for totalentreprise Januar 2016 

Byggestart og detaljprosjektering  Mai 2016 

Innflytting: September 2017 

 
Forutsetninger som ligger til grunn for realisering av tidsplanen:  

1. Raskest mulig behandling og godkjenning av konseptfase 
2. Plan og byggesak uten forsinkelser 
3. Raskest mulig behandling og godkjenning av forprosjekt 

15.7 Ressursbruk og kostnader knyttet til forprosjektfasen 

I henhold til kap. 13 er følgende ressursbruk og kostnader estimert for kommende forpro-
sjektfase: 

 Ved en konkretisert beregning ut fra entreprisekostnader der prosjekterings grup-
pens arbeid prosentvis er beregnet, ender forventet prosjekteringskostnader som 
del av forprosjektfase på i størrelsesorden lik 5,650 MNOK inkl. mva.   

 Beregning av prosjektledelse, prosjektadministrativ støtte, romfunksjonspro-
grammering og utstyrsplanlegging indikerer et forprosjektfasebudsjett på 1,8 
MNOK. inkl. mva. 

 Sum for avsetning for usikkerhet (10 %): 750.000 NOK inkl. mva. 

 Estimert samlet kostnad for samlet ressursbruk 8,2 MNOK. 
 
Tabell 42: Estimerte kostnader for Forprosjekt 

 
 
I tillegg kommer sykehusets bruk av interne ressurser. Omfanget av dette påvirker bud-
sjettet. Det samme gjør det dersom noen av disse ressursene belastes prosjekt. 
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15.8 Mandat for forprosjektfasen  

Mandat vil bli gitt av prosjekteier etter godkjenning av Konseptfase utredningen. 

15.8.1 Rammer for gjennomføring av forprosjekt  

Grunnlaget for oppstart av forprosjektfasen baseres på: 

 Beslutning i HF- og RHF-styret om videreføring av prosjektet (vedtakenes inn-
hold) 

 Konseptrapport med vedlegg 

 Styringsdokument for forprosjektfasen som er en videreføring av dette kapittel i 
konseptrapporten, og som vil inneholde bl.a.: 

- Presisering av prosjektet, prosjekteier og prosjektets overordnede ram-
mer 

- Finansieringsplan og godkjent budsjett (kostnadsramme) for forprosjekt-
fasen 

- Beskrivelse av aktivitetene og leveransene i forprosjektfasen 
- Plan for gjennomføring av forprosjektfasen 
- Prosjektorganisering i forprosjektfasen 
- Tidsplan forprosjektfasen 
- Plan for informasjon og kommunikasjon 
- Plan for kvalitetssikring og rapportering 

15.8.2 Fullmaktstruktur med beslutningsmatrise  

Følgende reviderte beslutningsmatrise for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF er gjel-
dende (foretaksprotokoll 31.01.11 og 31.01.12): 
 
Tabell 43: Beslutningsmatrise for byggeprosjekter 

Prosjektstørrelse, mill. kroner 
 

 
50 -100 

 

 
100-500 

 

 
>500 

 

Juridisk eierskap HF HF HF(RHF) 
 

 
Beslutningskompetanse  
Oppstart/videreføring til neste 
fase 

B1 – Idéfase  HF HF RHF 

B2 - Konseptfase RHF RHF RHF 

B3 - Forprosjektfase RHF RHF RHF 

B4 - Gjennomføring RHF RHF RHF 

 
B2 – Konseptfase krever, i henhold til gjeldene beslutningsmatrise, styrebehandling I HSØ 

RHF. 
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16 Vedlegg 

16.1 Vedlegg 1: Funksjonsprogram 

16.2 Vedlegg 2: Rapport HPU 

16.3 Vedlegg 3: Rapport OTP 

16.4 Vedlegg 4: Usikkerhetsanalyse Rapport Akuttpsykiatri Blakstad 

16.5 Vedlegg 5: LCC iht. NS3454 

16.6 Vedlegg 6: LCC på bygningsdel 

16.7 Vedlegg 7: Samlet akuttpsykiatri Blakstad - kalkyle alternativ 1 A 

16.8 Vedlegg 8: Samlet akuttpsykiatri Blakstad - kalkyle alternativ 1 B 

16.9 Vedlegg 9: Rapport ny energisentral Blakstad 

16.10 Vedlegg 10: Samlet akuttpsykiatri Blakstad - presentasjon skissepro-
sjekt 

16.11 Vedlegg 11: Idéfasen – akuttpsykiatri alternativutredning 
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Saksfremlegg 
 
 
Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper 
med statlig eierandel 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 43/2015 26.10.15 
 
Trykte vedlegg: 
 

1. Brev datert 17. mars 2015 fra HOD til alle RHF: Nye 
retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
foretak og selskaper med statlig eierandel. 

 
2. SAK NR 027-2015 til Styret i Helse Sør-Øst RHF  
 

Ingress 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har fastsatt “Retningslingslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. 
februar 2015. Styret i Helse Sør-Øst RHF har med bakgrunn i disse utarbeidet nye retningslinjer for 
fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF (SAK NR 027-2015). I 
henhold til Foretaksprotokoll av 17. juni 2015 skal egne retningslinjer utarbeides ved det enkelte 
helseforetak. 
 
 

Forslag til vedtak  
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
   
 

Drammen, 15. oktober 2015 

 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 

Dato: 19. oktober 2015 
Saksbehandler: Eli Årmot 
Direkte telefon: 452 23 416 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: HR - avdelingen 
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Helse Sør-Øst har vedtatt nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse og har i 
foretaksprotokoll vedtatt at det enkelte foretak skal ha egne retningslinjer for ledere og øvrige 
ansatte. Det vises til vedlegg 1 og 2.  
 
Administrerende direktør forutsetter at styret selv vurderer behovet for eventuelle 
bestemmelser ut over HSØs, men antar at styret kan vedta at HSØs retningslinjer gjøres 
gjeldende for Vestre Viken. 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 



DET KONGELIGE 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT 

Statsråden 

Likelydende brev til styrene i de regionale helseforetakene 
v/styreledere 

Deres ref Dato Vår ref 

15/856 17. 03.2015 

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

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

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

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

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

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

Postadresse: Postboks 801 l Dep, 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon: 22 24 90 90 

Org. nr.: 983 887 406 



Hovedendringene i retningslinjene som er relevante for foretakene 

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

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

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

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

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

Kopi: Administrerende direktører i de regionale helseforetakene 

Vedlegg: 
Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig _eierandel 

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

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

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011. 

Formål 

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

Retningslinjenes virkeområde 

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

Definisjoner 

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

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

1 Statsforetak, regionale helseforelak. særlovselskaper, 
statsaksjeselskaper, allmermaksjeselskaper og aksjesel· 
skaper. 

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

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

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

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

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse 

- Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven 
§ 5-6 (3) og § ~16a at styret i allmennaksjesel
skaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal 
behandles på den ordinære generalforsamlin
gen og skal inneholde styrets retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 
daglig leder og andre ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret. Allmennaksjelovens 
regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende 
gjennom vedtektsbestemmelser2 for alle selska
per som staten har eierandel i, og som ikke defi-

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



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

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

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

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

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

«Følg eller forklar»-prinsippet 

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

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjøre/ses
ordninger 

- Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders 
godtgjørelse fastsettes av styret 
Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være kon
kurransedyktig, men ikke lønnsledende sam
menlignet med tilsvarende selskaper. 
Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen 
til ledende ansatte. 
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør 
være fastlønnen. 
Ordningene skal utformes slik at det ikke opp
står urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne 
forhold som ledelsen ikke kan påvirke. 

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

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

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

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

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

Variabel lønn 

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

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



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

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

Pensjonsytelser - tjenestepensjon 

- Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på 
linje med andre ansattes vilkår i selskapet. 
Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke 
overstige maksimalgrensen i de skattefavoriserte 
kollektivepensjonsordningeneiNorge (p.t.l2G), 
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjons
loven og tjenestepensjonsloven. 
Ved avtaler om ytelsespensjon skal det tas hen
syn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent 
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling 
bør ikke overstige 66 pst. av lønn opp til12 G. 
Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet 
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader 
ut over hva som følger av en eventuell skatte
favorisert ytelsesordning. 

Sluttvederlag 

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

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

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

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

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

SAK NR 027-2015 

NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE 
ANSATIE l FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL 

Forslag til vedtak: 

1. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende 
ansatte i Helse Sør-Øst RHF. 

2. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene. 

Hamar, 22. april 2015 

Cathrine Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 

13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye "Retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel". 
17. mars 2015 sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut et eget brev om saken med de viktigste 
endringene (se vedlegg 1). Administrerende direktør vurderer at de nye retningslinjer er et godt 
virkemiddel for å fastsette retningslinjer for avlønning av ledere i Helse Sør-Øst. 

Administrerende direktør har valgt å konkretisere retningslinjer for avlønning av ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst basert på de nye retningslinjene. I tillegg utdypes kriteriene for fastsettelse av lønn 
til administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Det anbefales at 
retningslinjene behandles i helseforetakenes styrer. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Gjeldende praksis i H else Sør-Øst RHF 

I-lelse Sør-Øst RHF har i prinsippet fulgt de gamle "Retningslity'er for statlig eierskap - holdninger til 
/onn" fra Handels- og næringsdepartementet gjennom fastsettelse av lønn for administrerende 
direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF siden disse sist ble fastsatt i 2006 og revidert i 
2010. De nye retningslinjene inneholder ingen særlige endringer som får føringer på Helse Sør-Øst. 

Følgende praksis har vært etterlevd og anbefales videreført: 

• Lønnsoppgjøret i Helse Sør-Øst RHF har skjedd samlet, med unntak av administrerende 
direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte av styret. 

• Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til administrerende direktør, har blitt 
lønnsvurdert av administrerende direktør. Avdelingsledere (nivå 3) har blitt lønnsvurdert 
av direktører på nivå 2. 

• Alle ledere inkl. nivå 3 er unntatt fra overenskomst. 

• Lønnsoppgjøret i det regionale helseforetaket har fulgt resultatet og føringer fra 
tariffoppgjør i sektoren (eksempler er: forholdet til likelønn, kvinner i fødselspermisjon 
behandles likt som alle andre, spesielle B-delsprotokoller o.l.). Normalt har Helse Sør-Øst 
RI-IF samlet sett ligget under den totale rammen, og med en noe ulik vurdering av 
fordeling mellom generelt tillegg og det individuelle tillegget. Lønn har vært fastsatt 
individuelt, men basert på en generell komponent som i prinsippet har utgjort ca 40-
50 % av rammen og hvor resterende del har vært tildelt individuelt basert på gitte kriterier 
og resultatmål i forhold til samarbeidsavtaler/ individuell lønnsvurdering. 

• Uorganiserte har vært behandlet etter de samme økonomiske rammer som er fastsatt i 
forhandlinger med organiserte (uorganiserte følger "største brukers prinsipp"). 

• Det har skjedd en gradvis harmonsiering av lønn de siste årene i forhold til likelønn, 
kjønn og ansvar. 
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• Alle ansatte inviteres tillønnssamtale med sin nærmeste leder før forslag til 

lønnsfastsettelse besluttes, hvor hver enkelt ansatt skal vurderes ut i fra følgende kriterier 

- Arbeids- og ansvarsområde 

- Kompleksitet i arbeidsoppgaven 
- Fleksibilitet 

- Anvendt kompetanse/spisskompetanse 

- Jobbutøvelse/ resultater/ evne til å levere 

- Tverrfaglig teamarbeid 

- Medarbeiderens utvikling 

- Likelønnshensyn 
- Annet som kan påvirke situasjonen som endring i ansvars- og arbeidsoppgaver, 

omfang av personalansvar etc. 

• Administrerende direktør gjør en sluttvurdering av den samlede innstilling fra nivå 2 

lederne før endelig beslutning. 

• Før lønnsforhandlingene drøftes opplegg og rammer med lokale tillitsvalgte og AMU før 
behandling i administrerende direktørs ledergruppe. 

2.2 N ye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsu tvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF anser at lønnsfastsettelsen og lø nnsnivået i dag reflekterer retningslinjene for 
statlig eierskap ved at man ikke er lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden 
reformen i 2002 eller i forhold til øvrige regionale helseforetak eller de virksomheter en anser å 
konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige funksjoner. 

På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper anses det derfor som riktig at styret i Helse 
Sør-Øst RHF fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse 
Sør-Øst RHF. 

Følgende retningslinjer anbefales derfor gjort gjeldende for fastsettelse av lederlønn i Helse Sør
Øst RHF: 

Generelle forhold 

• Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 

med tilsvarende selskaper med samme kompleksitet. 

• Hovedelementet i en kompensasjonsordning skal være den faste grunnlønnen. 

• Kompensasjonsordningene skal utformes slik at lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne 

forhold som ledelsen selv ikke kan påvirke. 

• Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med 

lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. 

• De enkelte elementer i en lønnspakke skal vurderes samlet, med fast lønn og andre goder 

som pensjoner og sluttvederlag som en helhet. Styret skal ha en oversikt over den 
samlede verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon. Dette betyr i tillegg til 
administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen. 
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• Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. 
Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes av styret. 

• Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke gir uheldige virkninger for helseforetaket 
eller svekker dets omdømme. 

• Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i 
samme foretaksgruppe. 

• Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse av lederlønn. 

Pensjonsytelser 

• Pensjonsvilkår skal være på linje med andre ansattes vilkår i Helse Sør-Øst RHF. 

• I den grad det avtales lavere pensjonsalder enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år, skal 
pensjonsalderen som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år. 

• For Helse Sør-Øst skal samlet pensjonsgrunnlag ikke overstige 12 G. 

Sluttvederlag 

I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs 
administrerende direktør som med rettsvirkning på forhånd kan frasi seg oppsigelsesvernet. Det 
innebærer at slike klausuler som andre ledende ansatte inngår, ikke vil være rettslig bindende og at 
disse i den konkrete situasjonen kan velge å bestride et krav om fratreden. Bestemmelsen vil 
imidlertid håndtere/løse situasjonen dersom den ansatte velger å etterkomme anmodning om 
fratreden. 

For at klausulen skal være en gyldig fraskrivelse i forhold til administrerende direktør må det inn 
en klausul i administrerende direktørs arbeidsavtale om at administrerende direktør fraskriver seg 
oppsigelsesvernet i henhold til aml § 15-16 (2). 

For øvrig gjelder følgende retningslinjer: 

• Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang. 

• Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders fastlønn. 

• Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende er 
aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet på 
grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etler al vanlig oppsigelsestid 
for stillingen er ute. 

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

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd med 
dette. 
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2.3 Kriterier for fastsetting av lønn til administrerende i Helse Sør-Øst RHF 

I dag fastsettes lønn for administrerende direktør og ledende ansatte basert på følgende 
rammebetingelser: 

• Lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig 

• Lønnsnivået for sammenlignbare stillinger i statseide selskaper 

• O ppnådde resultater i forhold til virksomhetens hovedmål basert på status per 
årsavslutning 

• Utøvelse av lederskap og evne til å skape godt arbeidsmiljø 

Administrerende direktørs lønn fastsettes etter det ordinære lønnsoppgjøret og gjøres gjeldende 
fra 1. januar samme år. 

2.4 Oppfølging i helseforetakenes styrer 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at også helseforetakene følger de retningslinjene som ligger 
til grunn for statlig eierskap og operasjonalisert gjennom denne saken. Dette er i tråd med de 
retningslinjer som har vært fulgt så langt, men med noen tydeligere presiseringer av kriterier for 
individuell lønnsfastsettelse. 

Det anbefales derfor at retningslinjer og kriterier for fas tsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende 
ansatte og administrerende direktør gitt i denne saken også behandles i helseforetakenes styrer. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

Det er viktig å sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling for alle ansatte og hindre at uønsket og 
utilsiktede lønnsforskjeller oppstår. D et er også viktig at organisasjonen er konkurransedyktig 
mht. kompetanse på kort og lang sikt. E n riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig 
omdømmemessig betydning. 

Administrerende direktør anser at prinsippene som anbefales bidrar til denne balansen og til at 
Helse Sør-Øst RHF er tydelig og forutsigbar i lønnsmessige forhold. 

Administrerende direktør anbefaler at de nye "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" supplert med retningslinjene for 
Helse Sør-Øst legges til grunn for det videre arbeid. 

Det anbefales videre at retningslinjene og prinsippene i denne saken styrebehandles i hvert enkelt 
helse foretak. 

Trykte vedlegg: 
• Brev datert 17. mars 2015 fra HOD til alle RHF: Nye retningslinjer for lønn og annen 

godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

Utrykte vedlegg: 
• Ingen 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  44/2015 26.10.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. HAMU – 5.oktober referat  
2. Brukerutvalget 19.oktober referat (ettersendes) 
3. Styremøte i HSØ 22. oktober foreløpig protokoll (ettersendes) 
4. Brev fra HOD, 30.06.15: Vedrørende tolkning av helseforetakslovens 

bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter 
5. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 19. oktober 

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, 19. oktober 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 19.10. 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. HAMU – 5. oktober referat  

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalget referat 19. oktober 
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Styremøte i HSØ 22. oktober foreløpig protokoll 
 
Viser til vedlegg 3.  
 

4. Brev fra HOD, 30.06.15: Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser 
om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter. 
 
Viser til vedlegg 4. 
 
 

5. Styrets arbeid i 2015 oppdatert pr 19. oktober 
 
Viser til vedlegg 5. 

 
 

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



 
 

 

Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Nils Fredrik Wisløff, Marit Lund 
Hamkoll, Anders Bjørneboe, Brit Elin 
Eidsvoll, Kirsten Hørthe, Narve 
Furnes, Atle Olstad, Roald Brekkhus, 
John Egil Kvamsøe, Geir Bye 
Gundersen, Hanne Juritzen, Anita 
Haugland Gomnæs, Eli Årmot 

Møtedato: 5. oktober 2015 
Tidspunkt: 13 - 15 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Line Spiten 

Referent: Sine Kari Braanaas 
Ingvild Nytun Jensen 

Forfall: Tom Henri Hansen, Nina Sandsbakk, 
Hilde Moen  

 
Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
 Godkjenning av forrige referat  

Godkjenning av innkalling og agenda  
 

  

Muntlige 
orienteri
nger 

Orientering om nytt sykehus fra Rune Abrahamsen og 
Kristine Østby Johansen.  

- Informert om arealendringen innen somatikk 
- Kristine redegjorde for bemanningsframskrivning 

på et overordnet nivå frem mot 2030. Gjennomgang 
av skissen av nytt sykehus og planløsningene for de 
forskjellige etasjene.  

- Enighet om at det er viktig å få gode løsninger for et 
redusert areal. 

 
Orientering om BRK (Bærum, Ringerike og Kongsberg) fra 
Narve Furnes vedr. vedlikehold og oppgradering. 

- Planlegger med samme utnyttelse av sykehusene 
som nå, vedlikehold og utvikling må skje samtidig 

- Dimensjoneringen er den samme 
- Tilstandsgrad på de forskjellige sykehusene 

varierer fra 0,6 til over 2 på de eldste sykehusene.  
- Kostnader for vedlikehold vil være ca 1,25 mrd kr 
- Samkjører dette arbeidet med nytt sykehus i 

Drammen  
 

Orientering fra BHT v/Roald Brekkhus 
- Jobber sammen med HR om sykefravær.  Fokus på 

kompetanseheving  på oppfølging av gravide, 
samarbeid med avdelingene og HR 

- Alle fødestuer bør kontrolleres i forhold til 
eksponering av narkosegass.  

- Godt i gang med planlegging av fagdager som 
omhandler bruk av verneutstyr. Det blir 4 
samlinger. 

-  På klinikknivå er det viktig med oppfølging av 

  



 
 

 

ansatte med helseplager.  
- Alderpsykiatri: utfordringer rundt gammel 

bygningsmasse. KIS har sett på ventilasjonsanlegget 
og kan anbefale noen midlertidige tiltak.  

 
 
Orientering fra hovedvernombudet v/Anita Haugland 
Gomnæs. 

- Opplæring av verneombud vil skje i januar.  
- Det blir et felles samarbeid om opplæring for FHVO 

og KHVO for flere foretak i HSØ 
- Uttalte bekymring for at det var få legeledere til 

stede på opplæring ift rus. 
 
 

Orientering sykefraværsstatistikk v/ Eli Årmot. 
- Nedgang i både korttid-og langtidssykefravær i 

Vestre Viken, men også i samtlige klinikker. Den 
samme tendensen vises i hele HSØ. 

- Ekstra fokus i våres på 8 ukers aktivitetsplikt i 
forhold til sykefravær.  

- HVO v/ Anita Haugland Gomnæs kom med innspill 
på at vi bør rapportere på kostnaden av sykefravær, 
ikke bare %.   

- BHT v/ Roald Brekkhus supplerte med 
kalkuleringer gjort med DNBs nye kalkulator.  
 

Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 
- Timelønnede og vikarer utgjør en stor del av 

bruddene.  
- Viktig at dette jobbes med lokalt og blir fulgt opp i 

lokale AMU.  
- Brit Eidsvoll kom med innspill på at det ikke 

kommer noe varsel når dispensasjonene utløper. 
Særlig utfordring knyttet til legene, der man er vant 
til å forholde seg til avtalen om kjøp av UTA som 
gjelder inntil den sies opp. HR og DS har dialog for å 
finne en praktisk løsning. 

- HSØ vil komme med en oppfordring på at dette blir 
fulgt opp og registrert på korrekt vis.  

 
Orientering om nytt HMS rammeverk v/Atle Olstad 

- Det er fire nye indikatorer som det skal rapporteres 
på. Veiledning kommer. 

- Dette skal styrebehandles 26 okt. 15 
 
Orientering om samlet risikovurdering for brann v/ Tom 
Øystein Mosengen 

- Pga sykdom blir dette punktet utsatt til neste 
HAMU. Det er da ønskelig at det rapporteres på 
sammenlignbare tall fra i fjor. 



 
 

 

- Narve Furnes kommenterte at alle klinikker må ha 
fokus på dette og det må tas opp i lokale AMU. 

 
 
Telling av B-preparater v/Anita Haugland Gomnæs 

- Dette har blitt gjort forskjellig i klinikkene, og vi må 
bli enige om en felles måte å rapportere det på.  

- Må tas opp i ledermøtene med frist, ikke i AMU. 
- Ansvaret ligger hos klinikkdirektørene. 

 
 

24/2015 
 

HMS rapport 2. tertial/ Atle Olstad 
 
I forhold til trusler og vold, er det PHR som dominerer 
tallene. Tallene stemmer ikke overrens med det som er 
meldt til NAV. Kirsten Hørthe har fokus på dette, men viser 
til at at ansatte har forskjellige terskler for hva de ønsker å 
melde i fra om.  Ønsker å øke aktiviteten på å melde nesten-
uhell, og påfølgende analyse på en ordentlig måte.  
 
Sakene skal meldes til synergi, men mangler ofte detaljer.  
 
Det vil komme nytt utstyr som vil redusere antall 
stikkskader og smittehendelser.  
 
Alle klinikkene ønsker seg standardiserte rapporter, hvor 
den enkelte klinikken kan følge opp sine hendelser.  
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar status for HMS rapport 2. 
tertial til orientering.  
 

  

25/2015 Parkeringssak  v/Hege Thorset og Narve Furnes 
 
På grunn av manglende parkeringskapasitet for pasienter, 
har man sett på løsninger for parkering ved Sykehuset i 
Drammen.  Dette har ført til økt kapasitet på pasient 
parkeringen. Det er også forslag om å rive Dronningsgt 18, 
noe som vil gi ca 45 nye parkeringsplasser.  
Ansatte må fornye parkering via elektronisk søknad for 
2016 innen 5. november 2015. 
FVO Anita Haugland Gomnæs ønsket at arbeidsgiver 
iverksetter tiltak ved juks. 
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar parkeringssaken til 
orientering.  
 

  

26/2015 Overordnede tilsyn og sertifisering v/Atle Olstad 
 
Det ble fremlagt en oversikt over rapporterte avvik ved 

  



 
 

 

eksterne tilsyn og miljøsertifisering. Alle avvik er tatt til 
etterretning og tilsyn er avsluttet.  
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

27/2015 Miljøsertifisering - periodisk revisjon 2015 - ISO 14001 
v/ Narve Furnes og Kristi Skinnes  
 
Årets revisjon har blitt gjennomført, og funnene har blitt 
kommunisert direkte med klinikkene hvor funnene er 
påpekt. Rapporten er vedlagt.  
Det var ingen kategori 1 avvik, og VV har mottatt gode 
tilbakemeldinger i forhold til fokusområdene. 
 
Der det har blitt funnet kategori 2 avvik, jobbes det godt 
med å lukke disse. Viktig at vi ikke får videre avvik. 
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

  

28/2015 Opplæring AMU/HAMU v/Marit Lund Hamkoll  
 
Det ønskes at en partsammensatt arbeidsgruppe lager 
forslag til opplæringsopplegg for HAMU medlemmene. 
 
Forslag til arbeidsgruppe består av følgende medlemmer: 
Hovedvernombud Anita Haugland Gomnæs 
Leder av HAMU Line Spiten 
HMS-sjef Atle Olstad 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
 
Hvert enkelt AMU kjører sin egen opplæring.  
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar saken til orientering. 
 

  

 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen 
Gunnerød, Toril Krogsund, Bjørn 
Tolpinrud, Franck Tore Larsen, Eric 
Johanssen 

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)  

 Fra administrasjonen: 

Forskningsdirektør Bjørn Rishov Rund (sak 
51/15), konstituert fagdirektør Anders 
Bjørneboe (sak 54/15), rådgiver Bente C. 
Monsen (sak 52/15), spesialrådgiver Frode 
Instanes og prosjektleder Kristine Ø. 
Johansen (Eventuelt/NSV), spesialrådgiver 
Martin F. Olsen), spesialrådgiver Per-Erik 
Holo (referent)  

Møtedato: 19.10.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Anne Helene Lindseth 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Toril Krogsund, Torunn Viervoll, 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 14. september =OK 

 NYE SAKER 
 

49/15 Direktøren har ordet v/spesialrådgiver Martin F. Olsen 
• Deltatt i ”Helseklynge” – tema: Muligheter rundt bygging av nytt sykehus 
• Se ellers punktet med Nytt sykehus i VVHF under ”Eventuelt” 

50/15 Pasientombudet har ordet 
• Tilbakevendende tema er brudd på taushetsplikt på denne på flermannsrom. 

VVHF må utfordres på hvordan dette løses når pasienter ikke kan trilles ut. 
Bruk av øreklokker etc.? 

o BU ønsker en kampanje mot helsepersonell med dette som tema. 
Styret orienteres om dette. 

• Tilsynssak på Ringerike med liggesår som ikke er 
forebygget/avdekket/behandlet eller informert kommunen om (Sak fra 2014) 

• Pasient og Brukerrettighetslov trer i kraft – alle som har behov har rett. 
Henvisningsansvar hos fastlege blir større. Innføres elektronisk 
henvisningssystem. 

• Fylkemannen har lang saksbehandlingstid – over et år. Flere saker vil bli avvist 
samt retur HF’et/fastlege for lokal avklaring. Fokus hos pasientombudet på å 
få helsetjenester (gjennom møter med for eksempel HF’et istedenfor å vente 



 
 
 

på fylkesmannen) 

 51/15 Forskning i VVHF - brukermedvirkning v/forskningsdirektør Bjørn Rishovd Rund 
Gjennomgang av hva som skjer av forskning og brukermedvirkning. Se vedlegg 
Kravet til brukermedvirkning understrekes, og er kommet for å bli, men det skal være 
på systemnivå. Det må innarbeides hvordan brukerne bidrar konstruktivt. 
BU takker for orienteringen. 

52/15 Ny internettside for pasienter i VVHF v/rådgiver Bente C. Monsen 
Nytt layout er utviklet. BU v/Rune Hansen Gunnerød har deltatt i det arbeidet. 

53/15 Møte med styret i VV – gjennomgang av forslag til saker sendt Kjell 
Kjell har ikke mottatt innspill så langt, og kom med et innledende innspill ut fra egne 
erfaringer.  Ytterligere innspill sendes han, og han leverer endelig versjon 9.11. 

54/15  Pasient og Brukerrettighetslov v/fagdirektør Anders Bjørneboe 
Informasjon om endringer som trer i kraft – se vedlegg. 

55/15 PasOpp 2014 – presentasjon av rapporten v/spesialrådgiver Per-Erik Holo 
Gjennomgang av rapporten på et overordnet nivå – det scores lavest på Utskriving  - 
tema for oppfølging av BU. Se vedlegg.   

56/15 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg – se vedlegg 
Mottatte rapporter er utsendt med møteinnkallingen. Det kom inn en del nye 
tilbakemeldinger på møte, som er lagt ved i den oppdaterte oversikten som ligger ved. 
Fremover oppfordres medlemmene til å merke innhold i rapportene som ønskes tatt 
opp spesielt (for eksempel med rød skrift). 

 Eventuelt  
• Orientering om Nytt sykehus i VVHF v/spesialrådgiver Frode Instanes og 

prosjektleder Kristine Østby Johansen 
Presentasjon av mandat, skisseprosjekt og videre fremdrift. Presetnasjon 
ligger ved. 

• Lørdag 21.11 – Ringerike sykehus 50 år – BU deltar på stand. Arne og Rune 
tar seg av dette. 

• Spørsmål: Er det så god kapasitet på operasjonsstuene slik at det blir 
problemer rundt postoperativ- og sengepostenheter, korridorpasienter, støy 
mv.? 

• Hva skjedde med den veilederen AU skulle arbeide med: Er sendt videre til 
HSØ etter høring – ennå ikke vedtatt. Vedtak: Undersøke hva som har skjedd 
med den. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 22. oktober 2015 

Tidspunkt: Kl 0900-1600 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder  Forfall 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn    
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 
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle 
Brynestad, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley, 
kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

059-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. 
SEPTEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 10. september 2015 godkjennes. 
 
 
 

060-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER 
SEPTEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

etterretning.  
 
2. Styret er tilfreds med den positive utviklingen innen ventetid, fristbrudd og økonomi 

og retter en takk til de ansatte for god innsats så langt i år. 
 
 
 

061-2015 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
ANDRE TERTIAL 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

 
 

 

062-2015 TERTIALRAPPORT ANDRE TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT 
NYTT ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for Prosjekt nytt østfoldsykehus andre tertial 2015 tas til etterretning.  
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063-2015 DIGITAL FORNYING – RAPPORT PER ANDRE TERTIAL 2015  
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar rapport per andre tertial for digital fornying til orientering. 
 
 
 

064-2015 NYE STYRER I HELSEFORETAK FRA 2016 – PROSESS FOR 
OPPNEVNING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til prosessen for oppnevning av nye styrer i helseforetakene fra 2016. 
 
 
 

065-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – ETABLERING AV ET 
PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Oslo universitetssykehus HF oppfører 
et prefabrikkert bygg på Ullevål sykehus, som finansieres gjennom finansiell 
leasing. 

 
2. Saken oversendes foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF med anmodning om 

godkjenning. 
 
 
 

066-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – OPPSTART IDÉFASE 
NYTT KLINIKKBYGG VED RADIUMHOSPITALET 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase for nytt klinikkbygg 
ved Radiumhospitalet. 
 

2. Styret legger til grunn at idéfasearbeidet baseres på veilederen for 
tidligfaseplanlegging av sykehusbygg. Det betyr bl.a. at det skal utarbeides et 
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mandat for arbeidet. Mandatet må forelegges Helse Sør-Øst RHF og skal være 
avstemt med det øvrige planleggingsarbeidet ved Oslo universitetssykehus HF. 

 
3. I henhold til føringer gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet og i 

oppdragsdokument fra Helse Sør-Øst RHF, skal Sykehusbygg HF benyttes i alle 
planleggingsfaser for prosjekter over 500 millioner kroner. Dette gjelder også for 
denne idéfasen.  

 
 
 

067-2015 RAMMEVERK FOR HELSE, MILJØ- OG SIKKERHET (HMS) I 
HELSE SØR ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Implementering av HMS- rammeverk og rapportering på valgte styringsindikatorer 
forankres i oppdrag og bestilling til helseforetakene for 2016. 
 
 
 

068-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorientering om: 

 Mandat og sammensetning av Kvinnslandutvalget  
3. Orientering fra møte i revisjonsutvalget 21. oktober 2015 v/leder av 

revisjonsutvalget 
4. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 9. september 2015  
5. E-post vedrørende lang ventetid på DBS operasjon 

 
 
Temasak  
Kapasitetsprosjektet - presentasjon ved direktør medisin og helsefag  
Alice Beathe Andersgaard  
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15:30 
  



 

 5

 
 
Oslo, 22. oktober 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 

 



 
 

 

 

 
Helse Midt-Norge RHF  
Helse Sør-Øst RHF  
Helse Vest RHF  
Helse Nord RHF  
 
 
 

 
 
 
  

Deres ref Vår ref Dato 

 15/2164-        30.06.2015 
 

Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, 
kommunikasjon og åpenhet i møter 

Departementet har tidligere utarbeidet en egen veileder for styrearbeid i de regionale 
helseforetakene med omtale av blant annet rammene for det statlige eierskapet, roller, 
oppgaver og praktisk styrearbeid. Veilederen ble sist oppdatert i 2014. Departementet tar sikte 
på å oppdatere veilederen med bakgrunn i omtalen nedenfor. 
 
 
1. EIERSTYRING OG ROLLER – VEDTAKSKOMPETANSE 
1.1 Om rolledelingen mellom Storting, statsråd og regionale helseforetak 

De regionale helseforetakene skal sørge for spesialisthelsetjeneste til befolkningen i 
helseregionene. De forvalter en viktig samfunnsoppgave og store ressurser på vegne av 
fellesskapet. Målene og kravene som staten pålegger foretakene, er mer omfattende og den 
politiske styringen tettere enn ved flere av de andre statlige selskapene med sektorpolitiske 
mål.  

Det er forventninger i Stortinget til tydelig politisk styring av sektoren, og at helseforetakene 
følger opp politiske beslutninger. Styrene i foretakene må orientere seg i det politiske 
landskapet for å kunne vurdere om vedtak, tidsplaner og finansiering er realistiske 
samfunnsprosjekter.  

Gjennom helseforetaksreformen fikk staten gjennom sitt eierskap vesentlig større muligheter 
til å styre spesialisthelsetjenesten enn tidligere, selv om sykehusene ble organisert som foretak 
og egne rettssubjekter underlagt departementet, og dermed ble mer fristilt enn om de hadde 
vært forvaltningsorganer.  

Postadresse Besøksadresse Telefon* Helserettsavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 Vegard Pettersen 

22 24 85 07 0030 Oslo Org no.  
postmottak@hod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406  
 



Stortinget styrer gjennom å vedta reglene i helselovgivningen og andre lover, gjennom 
behandlingen av stortingsmeldinger og ikke minst gjennom vilkårene som stilles når 
statsbudsjettet vedtas.  

Det er helse- og omsorgsministerens oppgave å utøve den politiske styringen og sørge for at 
staten setter de regionale helseforetakene i stand til å oppfylle politiske mål. 

Styrene i helseregionene og helseforetakene er ikke selvstendige politiske beslutningsnivåer. 
Styrene i helseregionene er helse- og omsorgsministerens redskap for å gjennomføre 
regjeringens helsepolitikk. På samme måte er styrene i helseforetakene helseregionens 
redskap for å gjennomføre regionens sørge-for-ansvar.  

Foretaksmøtet kan når som helst gi instrukser og omgjøre styrets vedtak i alle saker. For ikke 
å undergrave styrets ansvar, har staten likevel vært relativt tilbakeholden med å styre de 
regionale helseforetakene og helseforetakene ved å gi instrukser i foretaksmøte i mindre 
enkeltsaker. 

Helseforetaksmodellen innebærer at statsråden normalt ikke skal holdes ansvarlig for 
avgjørelser om drift og tjenesteytingen. Dette er riktig for svært mange beslutninger, men ikke 
for de beslutningene som Stortinget ved helseforetaksloven § 30 har vedtatt skal fattes i 
foretaksmøtet i regionalt helseforetak. I disse tilfellene har lovgiver vedtatt at det lokale og 
regionale nivået ikke skal ha beslutningsmyndighet, bare en saksforberedende rolle.  

Ved begynnelsen av hvert år avholdes foretaksmøte med styrene i de regionale 
helseforetakene der departementet som eier fastsetter organisatoriske og økonomiske krav og 
rammer. Beslutningene fremgår av protokoll fra foretaksmøtet som distribueres til styrene og 
administrasjonen i helseregionene og publiseres på regjeringen.no. 

Hoveddelen av foretakenes inntekter stammer fra staten. Departementet viderefører 
Stortingets vilkår overfor foretakene og gir i januar hvert år føringer om hvordan foretakene 
skal bruke inntektene i oppdragsdokumentet.  

Foretakene skal etter loven legge frem årlige meldinger og årsregnskap som behandles i 
foretaksmøtet i mai–juni hvert år. Dette danner grunnlag for  rapportering til Stortinget 
gjennom Prop. 1 S. Gjennom året følger departementet opp med månedlige 
rapporteringsmøter om blant annet økonomi, aktivitet, ventetid og kvalitet, i tråd med de 
kravene som er stilt i oppdragsdokument og foretaksmøte. I tillegg utveksles det informasjon 
om aktuelle saker.  

Dette systemet ble synliggjort i helseforetaksloven gjennom endringene som ble vedtatt av 
Stortinget høsten 2012. I Prop. 120 L ( 2011–2012), om endringer i helseforetaksloven, er det 
redegjort for fleksibiliteten som ligger i helseforetaksmodellen. Staten kan velge å styre tett på 
eller ha en mer tilbaketrukket posisjon. Dette er i realiteten et politisk valg og kan tilpasses 
situasjonen og det situasjonen krever.  
Når det velges nye styrer til de regionale helseforetakene, blir styremedlemmene gjort kjent 
med styringssystemet både i egne seminarer og gjennom skriftlig materiale, herunder 
styreveilederen utarbeidet av departementet.  

Side  2 
 



1.2 Styrets selvstendige ansvar for å fatte vedtak etter egen overbevisning 

Hvert enkelt styre er ansvarlig for å fatte vedtak på selvstendig grunnlag og med en 
selvstendig begrunnelse, i den grad det ikke er gitt bindende instruks i foretaksmøte. Styrene 
skal fatte sine egne vedtak og stå for disse. 

Dersom eier ikke er enig i et styrevedtak eller ser behov for et vedtak i en sak som styret ikke 
har tatt stilling til, må eier vurdere å fatte vedtak i foretaksmøte. 

I den grad styremedlemmene viser til statsrådens vurderinger, må dette knytte seg til de 
argumentene som statsråden har anført for sitt syn og at styremedlemmet deler disse. Det vil 
ikke være en selvstendig vurdering fra styremedlemmenes side dersom den eneste 
begrunnelsen for vedtaket er at statsråden har uttalt noe utenom foretaksmøtet. 

Det er bare i tilfeller hvor foretaksmøtet har gitt instruks om at foretaket skal handle på en 
bestemt måte at styret kan vise til beslutninger fra eier. Dersom statsråden har uttalt 
synspunkter utenom foretaksmøtet som er i strid med styrets egen oppfatning, skal styret fatte 
vedtak etter egen overbevisning eller be om instruks i foretaksmøtet. 

Styrets medlemmer vil kunne vektlegge signaler som er gitt utenfor foretaksmøte, men må 
likevel på selvstendig grunnlag fatte det vedtaket man finner riktig. I brev fra departementet 
av 19. april 2004 er følgende uttalt: 

”Dersom eier gir instrukser utenom foretaksmøtet, er dette ikke bindende for foretakets 
styre. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at styret treffer beslutninger i samsvar med 
uformelle ”signaler” fra eier, men styret er ikke forpliktet til å gjøre dette, og det fritar 
ikke styret for det ansvar det er pålagt i helseforetaksloven.” 

Styrets enkelte medlemmer har ingen plikt til å gi en begrunnelse for hvordan de individuelt 
stemmer i styret. Styret som kollegium skal heller ikke gi en uttalelse om hvordan de enkelte 
styremedlemmene har stemt og hvorfor. Begrunnelsen for vedtaket følger av innstillingen fra 
administrerende direktør med de endringene og tilleggene som fremkommer i styremøtet. 

Uenighet mellom beslutningsnivåene skal synliggjøres. Dersom et foretaks styre fatter et 
vedtak som senere overprøves av eier, vil uenigheten fremgå av styrets vedtak, protokoll og 
eventuelt også av beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen. Det samme gjelder dersom et 
foretaks styre skulle ha motforestillinger mot å treffe vedtak i tråd med instruks gitt av eier i 
foretaksmøte. Det er ikke et krav at uenighet som i løpet av prosessen frem til et styrevedtak 
blir vendt til enighet skal beskrives og offentliggjøres. 

  

1.3 Om helseforetaksloven § 30 - når må en sak vedtas av statsråden i foretaksmøtet? 

Helseforetaksloven § 30 lyder som følger: 

§ 30 Saker av vesentlig betydning 

Foretaksmøtet i regionalt helseforetak treffer vedtak i saker som antas å være av 
vesentlig betydning for foretakets virksomhet eller løsningen av fastsatte målsettinger 
eller oppgaver. Det samme gjelder vedtak i andre saker som antas å ha prinsipielle 
sider av betydning eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger, 
som: 
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1. Vedtak som kan endre virksomhetens karakter 
2. Vedtak om nedleggelse av sykehus. 
3. Omfattende endringer i sykehusstrukturen i helseregionen. 
4. Omfattende endringer i tjenestetilbudet. 
5. Vedtak om endringer i antallet helseforetak i helseregionen. 
6. Vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdet for helseforetak. 

Hvilke saker foretaksmøtet i regionalt helseforetak skal fatte vedtak i etter denne 
bestemmelsen, kan det fastsettes nærmere bestemmelser om i vedtektene. 

Saker som nevnt i første og annet ledd skal forelegges departementet av styret i 
det regionale helseforetaket. 

I følge forarbeidene begrenser bestemmelsen styrets kompetanse. Styret i det regionale 
helseforetaket har ikke anledning til å fatte endelig vedtak om igangsetting av tiltak i saker 
som omfattes av § 30. Statsråden i foretaksmøtet er derfor forpliktet etter loven til å fatte 
vedtak i saker som omfattes av § 30. 

Loven krever ikke at vedtak omtales som en "§ 30-sak", verken i møtet eller i protokollen. I 
de tilfellene hvor foretaksmøtet følger styrets anbefaling, kan det i selve vedtaket være 
nærliggende å bruke en formulering som for eksempel ”foretaksmøtet stadfester styrets 
vedtak”. Det gjør det mulig å fatte vedtak uten å måtte gjenta konklusjonspunktene i sin 
helhet. 

Hvor detaljert departementet til enhver tid vil styre de regionale helseforetakene som eier, er 
langt på vei et politisk spørsmål. Forståelsen av hvilke konkrete vedtak foretaksmøtet skal 
fatte, vil påvirkes av den politiske situasjonen og statsrådens vurdering av hvilke beslutninger 
som anses å være prinsipielle, overordnede eller for å ha vesentlige samfunnsmessige 
virkninger. Den enkelte statsråd kan derfor ta et prinsipielt standpunkt til hvordan 
vedkommende ønsker å forstå og praktisere bestemmelsen i helseforetaksloven § 30. Han eller 
hun kan bygge på, men er ikke bundet av, tidligere statsråders politiske vurderinger av 
betydning for praktiseringen av § 30. 

På denne bakgrunn er det viktig at underliggende foretak har en aktiv dialog med eier om 
hvilke saker som skal behandles etter helseforetaksloven § 30. I tvilstilfeller vil det være 
foretakets ansvar å klarlegge om saken er å anse som en § 30-sak.  

 

1.4 Nærmere om vedtak knyttet til nedleggelse av sykehus 

Vedtak om nedleggelse av sykehus er etter lovendring med virkning fra 1. januar 2013 nevnt i 
§ 30 første ledd nr. 2 som eksempel på ”saker som antas å ha prinsipielle sider av betydning 
eller som antas å kunne ha vesentlige samfunnsmessige virkninger”. 

Nedleggelse av sykehus må derfor anses som en beslutning som alltid skal vedtas i 
foretaksmøtet for regionalt helseforetak (statsråden). Står man først overfor en konkret 
sykehusnedleggelse, skal det derfor ikke vurderes om nedleggelsen er av vesentlig betydning 
eller ikke. Slik har det vært siden 2001, og det er blitt forsterket med eksemplene som fra 
2013 kom inn i § 30. 
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Spørsmålet er så hva som menes med ”nedleggelse av sykehus”. Forarbeidene gir få eller 
ingen holdepunkter for tolkningen.  

Statsråden har et relativt stort handlingsrom for selv å definere hva som i det konkrete tilfellet 
vil være en sykehusnedleggelse eller om saken av andre grunner er av så stor betydning at den 
bør vedtas av foretaksmøtet i regionale helseforetak etter helseforetaksloven § 30. I denne 
vurderingen er det viktig å se hen til de konkrete politiske realitetene og konsekvensene for 
lokalbefolkningen. Det vil  derfor være behov for kontakt og dialog mellom 
beslutningsnivåene i forkant av slike prosesser.  

Det kan være ulike oppfatninger av om saken innebærer flytting av sykehustilbud eller om det 
er nedleggelse av sykehustilbud. Det er på den ene siden åpenbart ikke naturlig å bruke 
begrepet sykehusnedleggelse dersom sykehusets totale virksomhet videreføres i nye lokaler 
på en tomt som ligger kun få minutter unna. På den annen side vil det åpenbart være tale om 
nedleggelse dersom det totale pasienttilbudet opphører uten at pasientene får et tilsvarende 
tilbud annet sted.  Reiseavstand vil ofte være avgjørende for vurderingen. 

Bortfall eller flytting av oppgaver fra sykehuset vil også kunne regnes som nedleggelse 
dersom man ikke lenger kan betegne det gjenværende tilbudet som sykehus. I forarbeidene til 
spesialisthelsetjenesteloven er døgnopphold omtalt som en sentral del av sykehusdefinisjonen. 

Det er bestemt i helseforetaksloven § 30 at sykehusnedleggelser skal vedtas av foretaksmøtet. 
Det må legges til grunn en forventning fra Stortinget om at i hvert fall noen endringer i 
sykehustilbud og sykehusstruktur skal besluttes av statsråden. Definisjonen av hva som regnes 
som sykehusnedleggelser bør av denne grunn ikke bli så snever at det svært sjelden eller aldri 
vil bli fattet vedtak i saker om endringer i sykehustilbudet i foretaksmøtet. 

 

2. OM ADGANGEN TIL Å HA DIALOG OG UTVEKSLE SYNSPUNKTER MED 
UNDERLIGGENDE VIRKSOMHET UTENOM FORETAKSMØTENE 

2.1  Eierstyring skal skje i foretaksmøte 

Helseforetaksloven § 16 første ledd bestemmer at ”eiere utøver den øverste myndighet i 
foretak i foretaksmøte” og at ”eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte”. 
Eierstyring skjer således i foretaksmøte.  

Det innebærer at all kommunikasjon mellom statsråden og ledelsen i regionalt helseforetak 
utenom foretaksmøtet må anses som dialog og meningsutvekslinger. Det er ikke instrukser. 
Styremedlemmene skal fatte vedtak på selvstendig grunnlag. Det samme gjelder i forholdet 
mellom regionalt helseforetak og helseforetak.  

Dette er en grunnleggende forutsetning for all kontakt mellom departementet og de regionale 
helseforetakene og kontakten mellom de regionale helseforetakene og helseforetakene. 

2.2 Begrepsbruk 

Eierstyring skal skje i foretaksmøtet. Det skaper derfor uklarhet når det snakkes om uformell 
eierstyring, styring utenom foretaksmøtet eller styringssignaler. Utveksling av synspunkter og 
dialog mellom eier og foretakets ledelse utenom foretaksmøtet bør derfor konsekvent omtales 
ut fra hva det i realiteten er: Dialog, innspill, orienteringer, meningsutvekslinger mv.  

Side  5 
 



Eier kan ha dialog og gi innspill på ethvert tidspunkt. I mange tilfeller er det nødvendig og 
hensiktsmessig for å sikre en god og forsvarlig drift av sektoren at eier og underliggende 
foretak har løpende kontakt.  

2.3 Uttalelser fra eier utenom foretaksmøtet er ikke rettslig bindende 

Helseforetaksloven § 16 avklarer rollefordelingen mellom eier og foretakets ledelse (styret). I 
merknadene til § 16 i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) på side 136 uttrykkes virkningen av eiers 
uttalelser utenom foretaksmøtet slik: ”Dersom eier gir styringssignaler i kraft av sin 
eierposisjon utenfor foretaksmøtet er ikke dette bindende for foretakets ledelse.”  

Loven forbyr ikke statsråden å tilkjennegi sitt syn på saker av betydning for eieren også 
utenom foretaksmøter, men avklarer at disse meningsutvekslingene og synspunktene ikke er 
rettslig bindende for de regionale helseforetakene når de ikke er gitt i et foretaksmøte. 
Bestemmelsen er derfor ikke til hinder for at det er kontakt mellom eier og styret utenfor 
foretaksmøte. 

2.4 Dialog og meningsutvekslinger er tillat utenom foretaksmøtet  

Både departementet og statsråden har jevnlig kontakt med alle de regionale helseforetakene, 
både administrativt og med styrelederen. Styrelederen i helseregionen har ofte behov for å 
diskutere vanskelige saker med statsråden. Det kan være behov for å sondere eller drøfte 
politiske konsekvenser av ulike saker. Dette anses å værei tråd med god eierstyring. At denne 
kontakten skjer i fortrolighet, er viktig for muligheten til å utøve godt lederskap overfor 
styrelederne.  

Det er både legitimt og nødvendig at det er løpende og tett dialog mellom statsråden og 
styrene, og mellom ledelsen i de regionale helseforetakene og ledelsen i helseforetakene for 
avklaringer. Dette er uttrykt slik i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) på side 34-35: ”På grunn av de 
regionale helseforetakenes sentrale rolle som redskap for statens ansvar for 
spesialisthelsetjenesten, er tilknytningen mellom staten ved departementet og foretaksledelsen 
tettere enn det som er tilfelle i aksjeselskaper og til dels også i statsforetak”. 

På samme måte er styrene i helseforetakene redskaper for det regionale helseforetaket. I 
merknadene til § 16 i helseforetaksloven (side 137) er det angitt at ”Det vil trolig være 
nærmere og mer løpende kontakt mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene enn 
det er mellom departementet og det regionale helseforetaket. Slike kontaktsopplegg bør kunne 
utvikles med utgangspunkt i praksis som generelt er utviklet i konsernforhold.” 

Behovet for å formidle synspunkter mellom eier og eid virksomhet er også omtalt i statens 
eierskapsmelding, senest i Meld. St 27 (2013-2014) hvor det heter: 

”Rammene omkring eierstyring er ikke til hinder for at staten, som andre aksjeeiere, i 
møter tar opp forhold som selskapene bør vurdere i tilknytning til sin virksomhet og 
utvikling. De synspunkter staten gir uttrykk for i slike møter, er å betrakte som innspill 
til selskapets administrasjon og styre.” 

Statsråden kan derfor, uten hinder av helseforetaksloven, gi uttrykk for sitt foreløpige syn på 
om en bestemt løsning er hensiktsmessig eller ønskelig i samtaler med styreleder. Det har i så 
måte ikke betydning om det synet som formidles stemmer overens med det synet som 
styrelederen forfekter eller ikke. Det skal heller ikke være av betydning om synspunktet 
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formidles på oppfordring fra styrelederen eller på statsrådens eget initiativ. Felles for slike 
samtaler er at det som fremkommer ikke på noen måte er bindende for styret.  

Styrene har en selvstendig plikt til å vurdere saker og å treffe vedtak ut fra egen 
overbevisning. Styrets medlemmer vil kunne vektlegge signaler eier har gitt utenfor 
foretaksmøte, men må likevel fatte det vedtaket de selv finner riktig. 

Dersom eier ikke er enig i et styrevedtak, må det vurderes om saken er så viktig at vedtak bør 
fattes i foretaksmøtet.  

Det fremgår direkte av helseforetaksloven § 16 at foretaksmøtet utøver den øverste 
myndigheten i det regionale helseforetaket. Loven forutsetter med dette at styrene kan fatte 
vedtak som foretaksmøtet overprøver. Det vil derfor også være i tråd med helseforetaksloven 
§ 16 dersom eier sier seg uenig og varsler muligheten for at det vil være behov for senere å 
holde foretaksmøte. Dette legger grunnlag for ryddige prosesser og gir styret bedre 
forutsetninger for å fatte vedtak. 

2.5 Eier kan ha dialog med styreleder 

Departementet legger til grunn at hele styret skal få ta del i informasjon formidlet fra eier som 
er av betydning for saken før vedtak fattes. Det er likevel ikke krav om å informere hele styret 
om detaljene i dialogen mellom styreleder og eier når en sak er på et tidlig stadium og 
foretaksstyret ikke har sett behov for å ta stilling til saken. 

2.6 Om forholdet mellom administrerende direktør i helseforetak, styret, 
foretaksmøtet og administrerende direktør i regionalt helseforetak 

2.6.1 Administrerende direktørs rolle 

Administrerende direktør i helseforetak skal kun forholde seg til instrukser fra sitt styre. 
Administrerende direktør eller styre i regionalt helseforetak kan ikke gi instrukser til 
administrerende direktør i helseforetaket. Dialog med eier skal derfor på ingen måte binde 
administrasjonen i helseforetaket.  

Det er imidlertid ingenting i veien for en dialog som sikrer gode og effektive prosesser. 

2.6.2 Samarbeid for å opplyse beslutningsgrunnlaget 

Det er en selvfølge at uformell kontakt mellom eier og administrasjonen i regionale 
helseforetak eller helseforetak ikke skal undergrave saksbehandlingen for styret. Eier kan 
derfor ikke i en dialog forut for styrebehandling kreve at opplysninger skal endres, at 
argumenter skal utelates, at konklusjonen skal endres eller på annen måte overstyre 
administrasjonen i helseforetak. 

Administrerende direktør skal fremstille relevante fakta og hensyn i sin innstilling til eget 
styre etter egen overbevisning.  

Det er samtidig viktig å understreke at det ikke er noe til hinder for at eier kan engasjere seg i 
spørsmål som skal eller vil kunne behandles i foretaksmøtet. 

Det er også rom for å arbeide sammen på administrativt nivå mellom regionalt helseforetak og 
helseforetak for å se om man kan bli enige om fremstilling av argumenter og faktum til 
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saksforberedelsene. Dette er ikke eierstyring, men et ledd i en forsvarlig opplysning av saken. 
Saken skal opplyses så godt som mulig. Da kan det være viktig å ha et samarbeid med eier og 
administrasjonen der. 

2.6.3 Oppsigelse og avskjedigelse av administrerende direktør 

Helseforetaksloven § 36 bestemmer at "styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige 
daglig leder". Med bakgrunn i forarbeidenes merknader om at "det ikke er adgang til å ta inn 
i vedtektene at foretaksmøtet skal ha denne myndigheten"1, legger departementet til grunn at 
foretaksmøtet ikke kan treffe vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør. 
Vedtak i saker om tilsetting, oppsigelse eller avskjed kan bare fattes av styret i det regionale 
helseforetaket for administrerende direktør i regionalt helseforetak, og av styret i helseforetak 
for administrerende direktør i helseforetak.   

Bestemmelsen gjelder etter sin ordlyd kun ved vedtak om tilsetting, oppsigelse og avskjed. 
Forarbeidene gir ikke grunn til å tolke virkeområdet utvidende. Bestemmelsen kommer derfor 
ikke til anvendelse i tilfeller hvor administrerende direktør selv velger å si opp sin stilling 
eller å gå inn i forhandlinger med styret om å avslutte sitt arbeidsforhold. 

Helseforetaksloven § 36 forbyr ikke statsråden å gi uttrykk for eller formidle dersom han eller 
hun vurderer at den daglige ledelsen i foretaket ikke utøves på en god måte. Statsråden kan 
derfor drøfte bekymringer om ledelsen med styreleder i regionalt helseforetak, og også be om 
at det vurderes tiltak som kan få den daglige ledelsen av helseregionen til å fungere bedre. Det 
vil deretter være opp til styrelederen å legge frem en sak for styret og opp til styret å vurdere 
og konkludere i saken. Styret skal fatte en selvstendig beslutning. Dersom eier og styret er 
uenige, kan eier velge å skifte ut hele eller deler av styret i foretaksmøte. Tilsvarende gjelder 
for regionalt helseforetaks dialog med helseforetak. 

 

3. OM ÅPENHET OG LUKKING AV STYRETS MØTER 

3.1 Overordnet 

Styrets hovedoppgave er ifølge helseforetaksloven § 28 første ledd forvaltning av foretaket. 
Saker som ”etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning” skal i 
utgangspunktet behandles av styret, jf. § 37 tredje ledd. Styret behandler saker i styremøter. 

Utgangspunktet vil derfor være at alt arbeid som innebærer styrearbeid, skal legges til 
styremøter. 

Det er anledning til å lukke styrets møter med to begrunnelser: 
- Styremøter kan lukkes dersom vilkårene i helseforetaksloven § 26 a andre ledd er oppfylt.  

- Det kan arrangeres forberedende møter/styreseminarer for saker som ikke forutsetter 
styrebehandling, eksempelvis drøfting av utfordringer, strategisk arbeid og planlegging. 
Slike møter er ikke omfattet av helseforetakslovens bestemmelser om styremøter. 

1 Se de spesielle merknadene til § 36 i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001). 
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3.2 Om offentlighet ved styremøter 

Ifølge helseforetaksloven § 26 a er hovedregelen at ”styremøter i foretak skal holdes for åpne 
dører”. Unntak følger av andre ledd som bestemmer at ”dersom det foreligger et reelt og 
saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører” i nærmere bestemte 
tilfeller. 

Begrunnelsen for at styremøtene som hovedregel skal være åpne er at fellesgoder av stor 
betydning for befolkningen drøftes og at åpne styremøter bidrar til tillit og legitimitet for de 
vedtakene som fattes. 

Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret med hjemmel i helseforetaksloven § 
26 a vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller: 

1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 

2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket. 

3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak 
for norsk domstol. 

4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller 
personalforvaltningen til foretaket. 

5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til 
valget av leverandør er gjort. 

Vurderingen av om dørene bør lukkes skal gjøres på styremøtet, jf. § 26 a tredje ledd.  

§ 26 a andre ledd nr 2 legger til rette for at styremedlemmer kan diskutere saker i lukket møte 
underveis i en saksgang før sluttbehandling. Dette er omtalt slik i bestemmelsens forarbeider: 

"Styret kan også ha behov for å foreta uforpliktende drøftelser omkring slike 
orienteringer, uten at synspunktene som drøftes på dette stadiet blir eksponert utenfor 
styret. Offentlighet rundt foreløpige synspunkter fra styrets side kan skape 
forventninger om et bestemt resultat. Dette kan binde styremedlemmer i forhold til 
behandlingen i seinere styremøter. Det kan for eksempel være vanskelig for et 
styremedlem å endre sine foreløpige synspunkter i en sak når tidligere synspunkter 
allerede er eksponert utad. På denne bakgrunn mener departementet at regelverket 
bør åpne for at styret kan vurdere å lukke styremøtet av hensyn til orienteringer om 
saker som er på et tidlig og forberedende stadier i saksbehandlingen. Det vil også 
legge til rette for at denne type saker blir formidlet i styremøtet og at det ikke oppstår 
andre uformelle arenaer for å utveksle intern informasjon til styret. Det foreslås å 
avgrense unntaksbestemmelsen til saker som ikke skal realitetsvurderes eller 
ferdigbehandles i det aktuelle styremøtet". 

De øvrige unntakshjemlene omtales ikke nærmere her. 

3.3 Om adgangen til å avholde styreseminarer 

Saker som ikke forutsetter styrebehandling, kan legges til andre fora enn styremøtene.  

Styret har kun formell beslutningskompetanse når saker behandles i styremøter. Det er viktig 
at kravet om åpenhet ikke uthules eller omgås ved at styrets arbeidsoppgaver legges til andre 
fora enn selve styremøtet. Dersom deler av saken undergis behandling på forhånd, for å sørge 
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for at bare ”sikre” saker behandles i styremøtene, vil en unnta noe av beslutningsprosessen fra 
styremøtene. Det vil derfor ikke være anledning til å forberede en sak i et forberedende møte i 
en slik grad at det kun gjenstår å ta den formelle beslutningen i et styremøte.  

Departementet legger til grunn at styreseminarer vil kunne avholdes når det er behov for å 
drøfte generelle strategier og utfordringer. 

Aktiviteter som tar sikte på å dyktiggjøre styret som kollegium og nye styremedlemmer på 
prosessene og styrets arbeid hører normalt ikke hjemme i et formelt styremøte. 
Styremedlemmene må ha anledning til å finne sin plass i kollegiet og delta i opplæring. 
Eksempler kan være drøftinger av styrets arbeidsform, plikter, roller, spenninger mellom det å 
være ansattvalgt og det å være ordinært styremedlem, spørsmål som vedrører ledelse og 
administrasjonen og hvilket ansvar som påligger styret. Dette er samtaler om hva det 
innebærer å ta del i et styre og hvordan styret bør fungere.  

I forlengelsen av dette anser departementet at samtaler om hvordan styret som kollegium bør 
arbeide med og nærme seg en konkret sak prosessuelt ikke nødvendigvis hører hjemme i et 
styremøte. 

Loven § 26 a første ledd nr. 2 forutsetter at det skal holdes styremøter – ikke styreseminarer – 
når sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket legges frem for 
orientering. Dette samme må gjelde når slike saker drøftes. Lukkingsadgangen reguleres i 
slike tilfeller av loven. 

Styreleder må, i samråd med de andre styremedlemmene og administrasjonen, vurdere 
konkret om sakene krever behandling i styremøte. Dersom det i praksis oppstår tvil, må saken 
legges til et styremøte. 

Styrene bør tilstrebe å organisere sitt arbeid på en måte som skaper legitimitet og tillit til 
prosessene og beslutningene. 

 

3.4 Om styrets egenevaluering 

Det vises til omtale av styrets egenevaluering i departementets styreveileder. 

Egenevalueringen kan normalt drøftes i styreseminarer som ikke er omfattet av 
helseforetakslovens bestemmelser om styremøter. Helseforetaksloven § 26 a om 
møteoffentlighet gjelder da ikke. 

I den grad styret på bakgrunn av evalueringsprosessen faktisk ønsker å fatte vedtak, må det 
imidlertid behandles i styremøte på ordinær måte. Vi antar at dette sjelden vil være tilfellet. Et 
eksempel kan være behovet for å drøfte hvordan resultatet av egenevalueringen bør omtales i 
årlig melding. 

Bakgrunnen for departementets vurdering er at styrets egenevaluering er et eksempel på 
drøftinger av utfordringer som normalt ikke er knyttet direkte til et fremtidig styrevedtak. En 
egenevaluering er ikke et ledd i foretakets beslutningsprosesser. Arbeidet skal ikke lede frem 
til vedtak om forvaltning av foretaket. 

I motsetning til det som kjennetegner alminnelig styrearbeid, er det ikke et krav eller en 
nødvendighet for foretakets virksomhet som sådan at styret fatter vedtak med bakgrunn i 
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evalueringsprosessen. Det er ikke naturlig eller hensiktsmessig at styret fatter vedtak knyttet 
til enkelte medlemmers fungering. Styret kan ikke vedta forbedringspunkter for det enkelte 
styremedlem, men medlemmet kan selv ta til seg konstruktive innspill og vurdere endringer 
på det personlige plan. 

Styremøter er heller ikke et egnet forum for en grundig og ærlig drøfting av styrets 
arbeidsform og de enkelte styremedlemmenes fungering hver for seg og samlet. Formålet med 
egenevalueringen vil derfor ikke kunne oppnås ved å anse dette som styrearbeid. 
Allmennheten vil selv kunne danne seg et godt bilde av samspillet og fungeringen blant 
styrets medlemmer ved å benytte seg av muligheten til å lytte til foretakenes åpne styremøter. 

 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Frode Myrvold (e.f.)  Kari Sønderland (e.f.) 
ekspedisjonssjef ekspedisjonssjef 
  
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 
 

Kopi til:  
 

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

Styrets arbeid – høst 2015 pr 19.10. 2015 
Måned September Oktober November Desember  
Dato  
og tid 

21 
kl.10.00 -17.00 

26 
kl.08.00 -16.00 

23 
kl.12.00 -17.00 

21 
kl.12.00 -17.00 

Sted Kongsberg  Kl.08: Quality Hotell Sarpsborg 
Kl.12: 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 
• Virksomhetsrapportering 
• Akuttbygg Blakstad/ Asker DPS 

konseptfase 
• Nye retningslinjer for lønn og 

annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i foretak og selskaper 
med statlig eierandel. 

• Orienteringssaker 
• Referater med mer 
• ØLP 2016-2019 –investeringer – 

konsekvensanalyser 
 

Tema 
Budsjett 2016 
Brukerutvalg 
Beslutningssaker  
• Virksomhetsrapportering 
• Fullmakter 
• Strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet – status 
• ØLP 2016-2019 –

investeringer – 
konsekvensanalyser 

Orienteringssaker 
• Evaluering av 

samarbeidsprosjektet 
Strandveien boliger 

• Samhandling 
• Områdeplan for psykisk helse 

og rus Vestre Viken HF 
• Referater mm 

Tema 
IKT 
 
Beslutningssaker 

• Virksomhetsrapportering 
• Budsjett og mål 2016 
• Konseptrapport NVVS 
• Akuttbygg Blakstad/ Asker 

DPS 
• 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 statsbudsjett 
 
Kl.12. Omvisning Østfoldsykehuset 
 

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 
• Oppdrag og bestilling 2016 
• Årlig melding 2015 
• Virksomhetsrapportering 
• BRK- idefaserapport 

Orienteringssaker 
• Oversikt over eksterne 

tilsyn 2015 
• Referater med mer 
• HSØ 

• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 

Tema 
 
Beslutningssaker 

• Årsberetning og årsregnskap 
2015 
Status vedtak i styret 2015 – 
inngår i årsberetning 

• Virksomhetsrapportering 
 

Orienteringssaker 
1. Referater med mer 

• HSØ 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 

 

Tema 
 
 
Beslutningssaker 
• Virksomhetsrapportering 
• ØLP 2017-2020 
 
Orienteringssaker 

 
Referater med mer 
• HSØ 
• HAMU 
• Brukerutvalg 
• SKU 
• Årsmelding pasientombudet 

Tema 
 
Beslutningssaker 

• Virksomhetsrapportering  1. 
• tertial 2015 inkl. oversikt 

HMS  
• Eksterne tilsyn 
• Ledelsens gjennomgang 
• Møteplan styret 2017 
• Ledernes ansettelsesvilkår 

2016 
 

 
Orienteringssaker 
Budsjettprosess 2017 
Referater med mer 

Merk Status i konseptfasen NVVS 
 
Samling av styrene i HSØ 
februar/mars – dato er ikke 
avklart ennå 
18. februar: Felles styreseminar 
HSØ og HFstyrene Gardemoen 

ØLP status 
Status i konseptfasen NVVS 
Reguleringsplan NVVS–områdeplan  
Revisor til stede /årsberetning 

Status i konseptfasen NVVS 
Lønnsoppgjør 
 

Status i konseptfasen NVVS 
Kommunedialog helsesamarbeidet 
16. juni /Øvre Eiker? 
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