
1 
 

1 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 

 
 
Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   23. november  
Møtetid:   kl.10.00-17.00 
Møtested:  Ahus, seminarrom NN04.051   

  
 
PROGRAM  Del 1  
Kl. 10 – 11.30 Omvisning Ahus 

 
Kl. 11.30 -12.30 Lunsj (møterom i tilknytning til kantina, underetasjen Nye Nord) 
 
   Del 2  
Kl. 12.30 Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus 
 

Behandling av styresaker 
 
Ca. kl. 15.30   Budsjettseminar 
    
Ca. kl. 16.30  Lukking av møtet. Drøfting av forhold rundt foretaket.  
 
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: 20. november 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 08. 2015 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 23. november 

46/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 26. oktober 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 26. oktober 2015 
 

 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
47/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 

 
Vedlegg 
1. Virksomhetsrapportering pr oktober 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr oktober  
3. Flyktningesituasjon  

48/2015 Avtale  Ål kommune – VVHF   
Drift av Intermediær døgnplasser ved Hallingdal sjukestugu 
Vedlegg 
1. Avtale Mellom Ål kommune og Vestre Viken HF – samhandling om  drift av 

intermediære døgnplasser ved Hallingdal sjukestugu  
2. Drøftingsprotokoll mellom VVHF og arbeidstakerorganisasjonene , dato 16 

09 15 
3. Kostnader og økonomiske forpliktelser 

49/2015 Avslutning av tilsynssak – ”Ventelistesaken” ved kirurgisk avdeling, 
Bærum sykehus 
Vedlegg 
1. Brev av 21. oktober 2015 om avslutning av tilsyn mot Vestre Viken HF fra 

Statens Helsetilsyn 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
50/2015 Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger 

Vedlegg  
1. Sluttrapport – evaluering av Strandveien boliger 

51/2015 Samhandlingsreformen - status  
 

52/2015 Orienteringer 
 
Vedlegg 

1. Brukerutvalg referat 16. november  
2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 18. og 19. november  
3. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 16. november 
4. Høringssvar – lokalisering av administrasjonssted for Sør-Øst 

politidistrikt 
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ANDRE ORIENTERINGER 
 Administrerende direktørs orienteringer  

 

 
 Budsjett 2016 

 
 Lukket møte: Drøfting av forhold rundt foretaket. 

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

EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra styremøte 26. oktober 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  46/2015 23.11. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 26.10.2015 
 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøtet 26. oktober godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. november 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 16.11. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 26. oktober 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Quality hotell Sarpsborg 

Dato: 26. oktober 

Tidspunkt: Kl. 08.00 – 16.30  

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder  
Trine Magnus   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
Forfall:   
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth  og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Anders Bjørneboe Konst. fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Narve Furnes Klinikkdirektør KIS 
Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
 
 



 
 
 

2 
 

Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
 
Del 1 Kl.08.00 – 11.35 Ordinært styremøte 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 41/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte  
21. september 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollene fra styremøte 21. september godkjennes.  
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 42/2015 Virksomhetsrapportering pr 30. september 
 
Fagdirektør Anders Bjørneboe orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av 
september. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av 
september. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport per september til orientering.  
 

 
Sak 43/2015 Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 
 
Styrets enstemmige 
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 nærmere. Dette gjøres i nær 
dialog med Asker kommune.  

4. Punkt 1 til 3 oversendes til Asker kommune for uttalelse. Saken forelegges til endelig 
behandling i desember. 
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Sak 44/2015 Nye retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 
 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 
Vestre Viken anvender retningslinjene som Helse Sør-Øst har vedtatt. 
   
Sak 45/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 

• Helgerud boligsameie – status 
• Åpning av de nye operasjonssalene ved Drammen sykehus 23. oktober 
• Helseministeren åpner nytt automatisert laboratorium ved Bærum sykehus 10. november 
• Vedrørende tolkning av helseforetakslovens bestemmelser om eierstyring, kommunikasjon 

og åpenhet i møter (brev fra HOD 30.06.2015) 
• Omdømmeundersøkelsen i HSØ 2015 
• Statsbudsjettet 2016 
• Status/fremdrift budsjett 2016 
• Nytt sykehus i Vestre Viken 
• BRK-prosjektet 
• Avslutning av tilsyn mot Vestre Viken HF – oppfølging av tiltak iverksatt etter tilsynssak  

(brev fra Helsetilsynet datert 21.10.2015) 
 

 
 
Eventuelt 

• Hildur Horn Øien spurte om det nå er etablert koordinatorer for pasienter med kompliserte 
og langsiktige lidelser. 

 
Del 2 
 
Kl.12.10 -16.30 Omvisning på Sykehuset Østfold, Kalnes 
 
Prosjektdirektør Dag Bøhler og adm. dir Just Ebbesen ledet omvisningen. 
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Sarpsborg 26.10.2015 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
  



 
 
 

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

  

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

 

      
 
 
 
 
Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per oktober 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 47/2015 23.11.2015 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr oktober 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr oktober  
3. Flyktningesituasjon  

 
 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor både innen somatisk virksomhet og innenfor 
det psykiske helsevernet. Resultatet viser et overskudd på 183 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per oktober til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Drammen, 16. november 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 16. november 2015 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av 
vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir tall per oktober, og inkluderer årsprognoser 
for driftsresultat og øvrige måltavle parametre. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, 
aktivitet, bemanning og kvalitet pr oktober 2015 er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat i oktober viser et overskudd på 19,9 MNOK, som er 3,3 MNOK foran budsjett.  

Overskuddskrav for 2015 er på 200 MNOK, periodisert til et overskudd på 16,7 MNOK per 
måned. Resultat hittil i år viser et overskudd på 183 MNOK mot budsjett på 166,7 MNOK.  
Resultatet er foran budsjett og foran samme periode i fjor. Prognosen for året er et 
overskudd på 220 MNOK.  Prognosen er 20 MNOK over budsjettmål. 

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 718 poeng foran budsjett per oktober, 

og er 3852 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 4,8 % i fjorhold til i fjor.  
DRG-poeng i oktober måned er 38 bak budsjett. Prognosen for året gir 651 flere poeng enn 
budsjettert.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 10214 

foran budsjett per oktober. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 8,7 % foran samme 
periode i fjor. Prognosen for året gir 11544 flere konsultasjoner enn budsjettert. 
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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 november 2015 er 7067. Dette er 26 månedsverk mer enn 
budsjettert. Hittil i år er det forbruk 26 månedsverk mer enn budsjettert.  Prognosen for året 
gir et overforbruk med 24 årsverk.  

 
- Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I september er det rapportert 6,6 % sykefravær.  

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

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

enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd for somatikken i oktober er på 1,2 %.   Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved 
samme periode i fjor.  

 
 
Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2015 
 

 
 
Resultatet i oktober viser et overskudd på 19,9 MNOK. Akkumulert per oktober viser foretaket 
et overskudd på 183 MNOK.   
 
Totale inntekter pr oktober er på 7192,3 MNOK, og er 60,8 MNOK foran budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 7009,3 MNOK per oktober. Dette er 44,5 MNOK 
høyere enn budsjettert.  
 
Resultat per oktober viser et overskudd på 183 MNOK mot budsjettert overskudd på 166,7 
MNOK. Resultatet er 16,3 MNOK foran budsjett, og 58,2 MNOK bedre enn per oktober i fjor. 
Gangfart hittil i år gir et overskudd på om lag 18 MNOK pr måned, som er bedre enn budsjett.   
 

pr oktober 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Basisramme - 460 260 - 460 260  - 4 638 221 - 4 638 223 - 1 0 %
ISF inntekter - 181 335 - 182 216 - 881 - 1 770 012 - 1 755 011  15 001 1 %
Gjestepasient inntekter - 8 533 - 8 651 - 118 - 91 717 - 84 511  7 205 9 %
Øvrige driftsinntekter - 93 070 - 90 408  2 662 - 692 362 - 653 770  38 592 6 %
SUM Inntekter - 743 198 - 741 535  1 663 - 7 192 313 - 7 131 515  60 798 1 %

Varekostnader  78 381  80 629  2 248  772 124  756 382 - 15 742 -2 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  47 472  49 955  2 483  493 592  481 653 - 11 939 -2 %
Innleid arbeidskraft  2 736  2 357 - 379  36 365  26 151 - 10 214 -39 %
Lønnskostnader  493 025  497 808  4 783  4 791 046  4 788 308 - 2 738 -0,1 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 905  18 710 - 1 195  192 020  186 987 - 5 033 -3 %
Andre driftskostnader  80 845  73 961 - 6 884  707 339  710 886  3 546 0 %
Netto finanskostnader  907  1 448  541  16 814  14 482 - 2 332 -16 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  723 272  724 868  1 597  7 009 299  6 964 849 - 44 451 -0,6 %

Resultatet - 19 926 - 16 667  3 260 - 183 014 - 166 667  16 347 10 %
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Hovedtrekkene i regnskapet pr oktober 2015 – klinikkene 
 
Resultatutvikling per måned per klinikk hittil i år: 

 
 
Per oktober 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 oktober måned viser alle klinikker unntatt Bærum sykehus et resultat som er i tråd med eller 
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 651 
poeng foran budsjett.  
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Resultat fra ordinær drift pr måned

2015 2014 budsjett

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 1 929 -9 041 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -3 748 -11 174 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 579 5 229
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 58 -4 235 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 1 407 -6 865 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 2 663 -2 163 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 216 1 463
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 434 15 283
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 1 016 12 339
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 15 372 182 178
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 19 926 183 014
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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 november er 26 mer enn plan.  Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 2,3 
% i forhold til samme periode i fjor.   
 

 
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
I regnskapet for oktober viser alle klinikkene med unntak av Bærum sykehus positive resultater.  
Pasientbehandlingen i oktober viser høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. 
Bemanningstallene er noe høyere enn planlagt, men avviket er lavere enn ved forrige 
rapportering. Prognosen ved denne rapporteringen settes til et overskudd på 220 MNOK, 20 
MNOK bedre enn vedtatt resultatkrav.  Administrerende direktør understreker at 
resultatforbedringsarbeidet for 2015 fortsetter og mener det er mulig å ta ut ytterligere 
økonomiske resultater. 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.  
 
Hvalsmoen asylmottak i Ringerike kommune utvidet mottakskapasiteten 2. november. Det er 
under oppretting flere mottak i Vestre Viken sitt område. 
Det er fra Ringerike sykehus, Klinikk for medisinsk diagnostikk(KMD), Psykisk helse- og 
rus(PHR) og Prehospital klinikk (PHT) meldt om økte kostnader også i månedene som kommer i 
forbindelse med flyktningsituasjonen.  Det er en pågående dialog med HSØ og utvikling i 
saksfeltet. Administrerende direktør vil redegjøre nærmere for status i styremøtet, det vises til 
nærmere redegjørelse i vedlegg 3. 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7067 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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Alle klinikker har utarbeidet tiltaksplaner for ventetidsreduksjoner. Prognosen for utvikling av 
ventetidene ble 1. tertial fastsatt til 65 dager fra oktober. Resultatene for oktober viser at 
ventetiden for foretaket er på 67 dager. Dette viser at iverksatte tiltak i klinikkene har hatt god 
effekt, og at dette viktige arbeidet har et stort fokus i hele organisasjon. 
 
Administrerende direktør er samlet sett fornøyd med utviklingen i foretaket så langt i år. 
 



 
Vedlegg 1 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr oktober 2015 
 

Innhold 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. oktober 2015. Resultatet for VVHF per oktober 
viser et akkumulert overskudd på 183 MNOK.  Dette er 16,3 MNOK bedre enn budsjett. Inntektssiden 
er 60,8 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 44,4 MNOK mer enn 
budsjettert. 
 
I oktober måned var andel fristbrudd 1,2 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 67 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader og revidert budsjett 
Ny aktuarberegninger foretatt i mars 2015 gir en økning i pensjonskostnader på 341,3 MNOK for året 
ut over budsjettforutsetninger. Det er hovedsakelig tre forhold som har medført endrede 
pensjonskostnader i 2015: 

• Endrede økonomiske forutsetninger. 
• Endrede demografiske forutsetninger. 
• Endrede regler for uførepensjon og dødelighet. 

 
Endrede økonomiske forutsetninger er hovedårsaken til kostnadsøkningen. I 2015 er 
diskonteringsrenten redusert fra 4 % til 2,3 % (jfr. KLP). Samtidig er antakelsen om fremtidig 
lønnsvekst redusert fra 3,75 % til 2,75 %. Nettovirkning av disse endringer gir en betydelig økning av 
pensjonskostnaden for 2015. 
 
Som endrede demografiske forutsetninger er det implementert nye levealdersforutsetninger i 
kostnadsberegningene. Som del av pensjonsreformen er det besluttet at ytelsene for fremtidige kull 
av alderspensjonister skal levealdersjusteres i den grad og i takt med at forventet levetid fortsetter å 
øke.  
 
Fra 2015 gjøres offentlig uførepensjon om til en nettoordning. Det vil si at uførepensjon fra 
henholdsvis folketrygd og tjenestepensjonsordningen beregnes hver for seg uten samordning. 
Utgiften til uførepensjon i folketrygden vil gå klart opp, mens uførepensjon fra 
tjenestepensjonsordningen vil gå klart ned. Staten betaler altså en større del av uførepensjonen, og 
foretakets pensjonskostnader til uførepensjon vil reduseres.  
 
Det er i revidert nasjonalbudsjett bevilget midler til de regionale helseforetakene (RHF) for økning i 
pensjonskostnader.  Finansiering er fordelt til RHF-ene basert på den faktiske økning i 
pensjonskostnader i hver region, og ikke ved bruk av inntektsmodellen. HSØ har viderefordelt 
finansiering til helseforetakene i regionen etter samme prinsipp. Som følge av dette er 2015 
basisbevilgning til VVHF økte med 347,7 MNOK. Dette er 6,4 MNOK mer en økning i 
pensjonskostnader som følge av mars aktuaren.   
 
I juni ble budsjettet for 2015 endret til å inkludere økte pensjonskostnader som følge av mars 
aktuaren og finansieringen over basisramme. I revidert budsjett er overskuddskrav uendret på 200 
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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 123,6 MNOK, og med en 
regnskapsmessig gevinst ved salg på 48,1 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 13 MNOK.  
 
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. 
 
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.  I oktober er det bokført salg på 53,5 MNOK med en regnskapsmessig gevinst 
på 18,41 MNOK.  Salg av eiendom på Lier i 2015 totalt har en regnskapsmessig gevinst på 41 MNOK. 
Dette er 21 MNOK mer enn budsjettert. 
 
Prognosen for året gir gevinst på salg av eiendom på om lag 48 MNOK. Dette er ca 28 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 oktober det realisert om lag 30 MNOK av årets besparelse.  
 
Besparelser på årets lønnsoppgjør er inkludert i prognosen.  

Eiendom Salgsverdi Gevinst
Hallingsdal sjukestue, Ål 12,7 0,8
Heimdal, Blakstad 4,1 3,5
Granheim 4,0 2,8
Leir - del 1 og 2 102,8 41,0
Sum hittil i år 123,6 48,1
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1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr oktober 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 oktober viser et overskudd på 183 MNOK. Dette er 16,3 MNOK foran budsjett og 58,2 
MNOK over resultatet pr oktober i fjor. Driftsinntekter er 60,8MNOK foran budsjett, men 
driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 46 MNOK 
hittil i år.  
 
Resultat i oktober måned viser et overskudd fra ordinær drift på 19,9 MNOK.  Dette er 3,3 MNOK 
foran budsjett. Inntekter i oktober er 1,7 MNOK foran budsjett, og driftskostnader inklusiv finans 
viser et positivt avvik på 1,6 MNOK i forhold til budsjett.   

 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 60,8 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 22,2 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 38,6 MNOK over budsjett. Det 
positive avviket mot budsjett skyldes gevinst ved salg av eiendom, samt høye polikliniske inntekter 
og egenandeler.  
 
Driftsinntekter i oktober måned er 1,7 MNOK foran budsjett. 
 

pr oktober 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 - 460 260 - 460 260  - 4 638 221 - 4 638 223 - 1 0 % - 4 070 422 14 %
ISF inntekter - 181 335 - 182 216 - 881 - 1 770 012 - 1 755 011  15 001 1 % - 1 642 892 8 %
Gjestepasient inntekter - 8 533 - 8 651 - 118 - 91 717 - 84 511  7 205 9 % - 94 617 -3 %
Øvrige driftsinntekter - 93 070 - 90 408  2 662 - 692 362 - 653 770  38 592 6 % - 575 052 20 %
SUM Inntekter - 743 198 - 741 535  1 663 - 7 192 313 - 7 131 515  60 798 1 % - 6 382 984 13 %

Varekostnader  78 381  80 629  2 248  772 124  756 382 - 15 742 -2 %  716 106 8 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  47 472  49 955  2 483  493 592  481 653 - 11 939 -2 %  456 585 8 %
Innleid arbeidskraft  2 736  2 357 - 379  36 365  26 151 - 10 214 -39 %  33 420 9 %
Lønnskostnader  493 025  497 808  4 783  4 791 046  4 788 308 - 2 738 -0,1 %  4 170 862 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 905  18 710 - 1 195  192 020  186 987 - 5 033 -3 %  190 745 1 %
Andre driftskostnader  80 845  73 961 - 6 884  707 339  710 886  3 546 0 %  672 150 5 %
Netto finanskostnader  907  1 448  541  16 814  14 482 - 2 332 -16 %  18 338 -8 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  723 272  724 868  1 597  7 009 299  6 964 849 - 44 451 -0,6 %  6 258 207 12 %

Resultatet - 19 926 - 16 667  3 260 - 183 014 - 166 667  16 347 10 % - 124 777 -47 %

pr oktober 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 - 181 335 - 182 216 - 881 - 1 770 012 - 1 755 011  15 001 1 % - 1 642 892 8 %
Gjestepasient inntekter - 8 533 - 8 651 - 118 - 91 717 - 84 511  7 205 9 % - 94 617 -3 %

Polikliniske inntekter - 25 147 - 23 312  1 835 - 222 585 - 209 612  12 972 6 % - 195 148 14 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 922 - 3 109 - 187 - 24 135 - 25 206 - 1 071 -4 % - 22 946 5 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 613 - 3 561  52 - 35 212 - 35 610 - 398 -1 % - 11 236 213 %
Utskrivningsklare pasienter - 623 - 1 455 - 832 - 8 781 - 12 277 - 3 496 -28 % - 10 489 -16 %
Andre driftsinntekter - 60 766 - 58 971  1 795 - 401 649 - 371 064  30 586 8 % - 335 235 20 %

Øvrige driftsinntekter - 93 070 - 90 408  2 662 - 692 362 - 653 770  38 592 6 % - 575 052 20 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 282 938 - 281 275  1 663 - 2 554 092 - 2 493 293  60 799 2 % - 2 312 561 10 %
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Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr oktober viser et negativt avvik mot budsjett på 44,5 MNOK, 
og ligger 12 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i oktober måned viser et positivt avvik 
mot budsjett på 1,6 MNOK.  
 
Varekostnader er 15,7 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I oktober måned er varekostnader 2,2 
MNOK mindre enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, 
cytostatika og medisinske forbruksvarer som følge av høyt aktivitet.  Kostnader for biologiske 
legemidler og hjemmebaserte kreftmedisiner er ca 20,8 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 11,9 MNOK over budsjett pr oktober. Kostnader i 
oktober måned er 2,5 MNOK mindre enn budsjettert.   
 
Lønnskostnader er 2,7 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I oktober måned er lønnskostnader 4,8 
MNOK mindre enn budsjettert, inklusive beregnet besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør.   
Gjennomsnittlig kostnader pr måned på lønnsområdet på om lag 0,3 MNOK mer enn budsjett.  
Lønnskostnader er i tråd med eller lavere enn budsjettert hver måned fra og med juni måned.  
 

  
 

pr oktober 2015 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Varekostnader  78 381  80 629  2 248  772 124  756 382 - 15 742 -2 %  716 106 8 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  47 472  49 955  2 483  493 592  481 653 - 11 939 -2 %  456 585 8 %
Innleid arbeidskraft  2 736  2 357 - 379  36 365  26 151 - 10 214 -39 %  33 420 9 %
Lønnskostnader  493 025  497 808  4 783  4 791 046  4 788 308 - 2 738 -0,1 %  4 170 862 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 905  18 710 - 1 195  192 020  186 987 - 5 033 -3 %  190 745 1 %
Andre driftskostnader  80 845  73 961 - 6 884  707 339  710 886  3 546 0 %  672 150 5 %
Netto finanskostnader  907  1 448  541  16 814  14 482 - 2 332 -16 %  18 338 -8 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  723 272  724 868  1 597  7 009 299  6 964 849 - 44 451 -0,6 %  6 258 207 12 %
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Innleie er 10,2 MNOK mer enn budsjett pr oktober. Kostnader hittil i år er 2,9 MNOK over samme 
periode i fjor. 
 
Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 2,3 MNOK. Overforbruket er en følge av økte 
trekk på kassekreditt i forbindelse med økte pensjonskostnader. Finanskostnader i oktober viser et 
positiv avvik mot budsjett på 0,5 MNOK. 
 
Avskrivninger viser et negativ avvik mot budsjett pr oktober på 5.  I oktober måned er avskrivninger 
1,1 MNOK over budsjett.  Økning i avskrivningskostnader i oktober skyldes oppstart av avskrivning av 
de ny operasjonsstuer på Drammen.  Avskrivninger på de nye stuer er om lag 1 MNOK pr måned.  
 

1.2 Resultat estimat per oktober  

 
 
Prognosen per oktober viser et overskudd på 220 MNOK.  Dette er 20 MNOK bedre enn budsjett og 
20 høyere enn prognose pr september. 
 
Inntekter er estimert til å øke med 63 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 43 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 oktober 2015
Budsjett

2015
Estimat

2015 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 633 414 - 5 633 414  0 %

ISF inntekter - 2 106 764 - 2 117 589  10 825 1 %

Gjestepasient inntekter - 102 875 - 110 575  7 700 7 %

Øvrige driftsinntekter - 784 177 - 828 677  44 500 6 %

SUM Inntekter - 8 627 230 - 8 690 255  63 025 1 %

Varekostnader  917 914  934 414 - 16 500 -2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  577 091  592 591 - 15 500 -3 %

Innleid arbeidskraft  28 447  39 947 - 11 500 -40 %

Lønnskostnader  5 797 574  5 799 574 - 2 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  224 040  231 813 - 7 773 -3 %

Andre driftskostnader  864 786  853 537  11 249 1 %

Netto finanskostnader  17 378  18 378 - 1 000 -5 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 427 230  8 470 255 - 43 025 -1 %

Resultatet - 200 000 - 220 000  20 000 -9 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk per oktober for henholdsvis inntekter, 
kostnader og driftsresultat.  
 

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

 
  
I oktober måned viser alle klinikker unntatt Bærum Sykehus positive resultater.   
 
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 1 929 -9 041 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -3 748 -11 174 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 579 5 229
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 58 -4 235 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 1 407 -6 865 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 2 663 -2 163 
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 216 1 463
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 434 15 283
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 1 016 12 339
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 15 372 182 178
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 19 926 183 014
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader per oktober er 2,7 MNOK mer enn budsjettert. De fleste klinikker viser negativ 
avvik mot budsjett. Intern Service, Psykisk Helse og Rus, 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 30 MNOK. 
 
Fastlønn er totalt 0,2 % over budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 10,4 %. 
Offentlige refusjoner er 6,7 % foran budsjett som følge bl.a. av høyere sykefravær og 
svangerskapspermisjoner enn forventet.  Høye offentlig refusjoner kompenserer delvis for økte 
lønnskostnader. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 36,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 10,2 MNOK mer enn budsjettert, 
og 2,9 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i oktober er 0,4 MNOK mer enn budsjettert, 

 1000 000

 2000 000

 3000 000

 4000 000

 5000 000

 6000 000

 7000 000

 8000 000

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

2015 Budsjett 2015 2014



 
 
 

9 
 

og er om lag på samme nivå som i oktober i fjor.  Utvikling følges nøye med men må sees i 
sammenheng med høyt aktivitet og sykefravær i år. 
 

1.6 Likviditet 
Likviditetsutvikling  

 
 
Per oktober var opptrekk på driftskreditten på 1532 MNOK. Dette er 363 MNOK mindre enn budsjett, 
og 738 MNOK under kredittrammen på 2270 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.  
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Revidert budsjett for året er fordelt mellom de ulike fagområdene som vist i tabellen nedenfor. 

 
 
Prognosen for investeringsområdet i 2015 er om lag i samsvar med den rammen som styret har 
vedtatt for 2015. 
 
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. Pensjonskasse for 
hovedstadsområdet har i oktober meldt at egenkapitaltilskuddet for 2015 vil bli redusert med omlagt 
8,5 MNOK i forhold til budsjettforutsetninger.  
 
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. 

 
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: 

Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 23 883                     18 000                     -5 883                      28 000                     28 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 38 512                     41 000                     2 488                       51 000                     60 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 44 905                     65 000                     20 095                     70 000                     62 500                     

Sum øvrige bygginvesteringer 34 197                     35 000                     803                           43 000                     43 000                     

Sum andre investeringer 78 486                     69 143                     -9 343                      89 500                     89 500                     

Sum bokførte investeringer VVHF 219 983                   228 143                   8 160                       281 500                   283 000                   

IKT-investeringer 12 601                     4 170                       -8 431                      5 000                       13 500                     

Egenkapital innskudd pensjon -                           -                           -                           26 500                     18 052                     

Sum investeringsramme VVHF 232 584                   232 313                   -271                         313 000                   314 552                   

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2015 Budsjett 2015 Prognose 2015
Budsjett hittil 

2015
Avvik hittil 

2015
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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 ferdigstilt og tatt i full drift fra september. 
Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus er nå ferdigstilt.  
 
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 51 MNOK i 2015. Som følge av merarbeid 
knyttet til nytt mandat vil det medgå 9 MNOK ut over dette. Dette vil finansieres innenfor tilgjengelig 
investeringslikviditet i 2015. 
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er ca 0,6 MNOK finansiert med gaver.  Dette gjelder gaver fra kreftfond 
knyttet til anskaffelse av ergometer og annet utstyr. 
 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  
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DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 718 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 3852 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 587 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er i tråd med budsjett.   
 
DRG-poeng i oktober er i tråd med budsjett.   
 
Per oktober 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.   
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall og med estimat ut året.   Prognosen gir produksjon i tråd med budsjett ut år. 
 

 
 
Faktisk DRG-produksjon pr måned er i tråd med eller 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.   
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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 oktober 2015 er DRG-produksjon per brutto månedsverk innenfor somatikk i tråd med plan, og er 
over oktober i fjor. Det er i oktober måned produsert 2,41 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,44 i 
budsjett og 2,35 i oktober i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,33 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   

 
 
Samlet aktivitet innenfor psykisk helse og rus er 4,9 % foran budsjett per oktober, og er 6,6 % foran 
samme periode i fjor. Prognosen for året gir en samlet økning i aktivitet på 4,3 % i forhold til budsjett. 
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Total antall polikliniske konsultasjoner er 5,6 % foran budsjett og 8,7 % foran samme periode i fjor. 
Antall utskrevne pasienter er 9,5 % foran budsjett, og ligger 217 foran samme periode i fjor. Antall 
liggedøgn viser positiv avvik mot budsjett på 3,3 % hittil i år er 1976 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.  Aktivitetsvekst er på 8,7 % 
i psykiatrien mot 5,0 % i somatikk.  Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 49 
dager, og lavere enn i somatikken.  
 
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. 
Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. 

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

PHR konsultasjoner pr månedsverk 

budsjett i år i fjor

Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 5,0 % 8,7 %

Endring årsverk hiå 2,7 % 2,1 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 69 49

Vekst kostnader hiå 6,1 % 4,9 %
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1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer 

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd ligger stadig relativt lavt med 1,2 % i oktober 2015. Ved utløpet av 
måneden er det kun et fåtall pasienter som står med reelle fristbrudd. Det forventes lav andel 
fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister for å sikre at 
pasientene får time før frist. I forbindelse med ikrafttredelsen av lovendringene i pasient og 
brukerrettighetsloven 1. november 2015 har foretakene nå fått plikt til å kontakte HELFO 
pasientformidling dersom det ligger an til fristbrudd, mens pasienten tidligere selv måtte ta 
initiativet.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 67 dager i oktober, litt ned fra september. Vi 
nærmer oss således målet. 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 figur nedenfor. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) har 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2015 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2015 1,4 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2015 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,0 % 0,0 %
2014 2,0 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 2,0 % 2,4 % 1,2 % 2,5 % 1,1 % 1,3 % 1,9 % 1,7 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %
Andel avviklet fristbrudd

Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 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 % 1,2 %

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

pr klinikk
Drammen sykehus 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,9 %
Bærum sykehus 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 2,9 %
Ringerike sykehus 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,6 %
Kongsberg sykehus 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,7 %
Psykisk helse og rus 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 1,1 %
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imidlertid gått opp de siste månedene, slik at 145 pasienter hadde ventet over ett år ved utløpet av 
oktober. De fleste er tildelt time. Utviklingen her er således ikke tilfredsstillende. I tilegg til egne 
langtidsventende har vi i løpet av september og oktober fått overført om lag 20 langtidsventende fra 
andre foretak via fritt sykehusvalg. Dette er hovedsakelig pasienter innen plastikk-kirurgi fra Oslo 
universitetssykehus. Det har ikke vært regnet med i prognosene våre. Men målet om at det ikke skal 
være langtidsventende ved utløpet av året fastholdes.   
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende er redusert fra september og er nå mer enn 22 dager lavere 
enn for samme tidspunkt i 2014.  
 
   
 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2015 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 0 0
2014 73 71 74 72 75 70 60 83 89 84 78 81
Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt 

Nov2014 Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 78 81 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 70
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 57 55 64 59 54 60 56 50 50 59 59 60 57
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 104 116 104 109 92 89 82 70 52 79 85 78 88

pr klinikk
Drammen sykehus 91 103 98 96 85 83 74 67 61 72 74 71 81
Bærum sykehus 83 67 71 74 62 68 69 55 34 63 71 67 65
Ringerike sykehus 53 54 57 57 51 54 51 49 42 60 65 66 55
Kongsberg sykehus 63 52 75 59 50 55 47 39 34 57 53 60 54
Psykisk helse og rus 41 45 53 50 49 52 52 47 45 62 56 49 50
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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 Korridorpasienter 
Andel korridorpasienter i somatiske avdelinger var 1,5 % i oktober. 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 november 2015 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2014 og budsjett. 
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Brutto månedsverk for november er 26 månedsverk over budsjett. 
 
Utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede) og 
variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. 
 

 
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7067 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

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

6270 6297 6346 6349 6378 6376 6395 6357 6406 6433 6451

633 590
660 589 573 564 636

936 970
675 616

5000

5500

6000

6500

7000

7500

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

Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede

Brutto månedsverk i fjor Månedslønnede i fjor



 
 
 

19 
 

Tallene for utlønnede variable månedsverk er stabile i forhold til oktober 2015, og er noe lavere 
sammenlignet med 2014. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) og 
vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk.  
 
Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. 
Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall 
faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker 
eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Det er en svak, synkende tendens i antall deltidsansatte, sammenlignet med oktober. Det er en 
utflating av tallene for hele 2015, og det ligger jevnt oppunder 31 %. 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 %.  Så langt i 2015 er totalt sykefravær i Vestre Viken 7,3 %. Korttidsfraværet 
er 1,2 %, og langtidsfravær 6,1 % 
 
For september måned var sykefraværet 6,6 %.  Korttidsfraværet var 1,2 %, mens langtidsfraværet var 
5,4 %.  Dette følger den planlagte kurven.  
 
Det har vært gjennomført opplæring fra kontaktpersoner fra Arbeidslivsenteret og HR-rådgivere i 
forhold til sykefravær og det nye kravet om aktivitetsplikt innen 8 uker. Mange av Vestre Vikens 
ledere har deltatt på disse kursene, og det har vært et godt engasjement.   
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.   
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven

 
 
Totale AML brudd er fremdeles synkende høsten 2015, og følger trenden fra fjoråret. 
 
Det blir fulgt opp at registrering av regelsett, dispensasjoner og avtaler blir oppdatert i GAT. Dette 
jobbes det jevnlig med i klinikkene. 
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 

 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til oktober måned, for 
2014 og 2015. Det er to klinikker med noe høyere snitt enn fjoråret (Kongsberg og PHR), men 
resterende klinikker ligger jevnt eller har færre brudd enn fjoråret.  
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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.  Vi ser fremdeles en nedgang i antall AML brudd siden sommeren, 
og tallene er svært like samme tidspunkt i fjor.  
 
Antall brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene per klinikk per måned fra september 2014 til oktober 
2015  
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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.  
 

2 Omstillingsutfordring     

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per oktober 2015 på 183 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangs- og periodiseringseffekter på 0,9 MNOK, og besparelser på årets lønnsoppgjør i 
forhold til budsjettforutsetninger på 30 MNOK.  Styringsfart pr oktober korrigert for disse forhold er 
152,2 MNOK, eller om lag 15,2 MNOK pr måned. Om trenden forutsetter ut året vil det gi et 
akkumulert resultat for året på 213,4 MNOK. 
 
Ut året er det forventet engangs- og periodiseringseffekter som vil redusere resultatet til sammen 
7,6 MNOK, og det vil brukes 0,4 MNOK på driftsendringer for å redusere svar- og ventetider. 
Lønnsoppgjør vil gi en beregnet besparelse ut året på 10,7 MNOK i forhold til budsjett forutsetninger. 
I tillegg er det definert tiltak i klinikkene som vil gi besparelser på 4 MNOK ut året.  
 
 Årsprognose gir dermed et overskudd på 220 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 20 MNOK bedre enn budsjettert resultatkrav for 
året. 
 

SUM
1. Resultat hittil i år 183 014
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -210 
Periodiseringseffekter -650 
Effekt av lønnsoppgjør -30 000 
Korrigert styringsfart hittil i år 152 154
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 30 431
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 213 445
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -2 409 
Periodiseringseffekter -5 278 
Effekt av lønnsoppgjør 10 700
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -420 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 3 962

Prognose for året 220 000
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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.  
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 4,7 MNOK 
foran 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 oktober er det et overforbruk på 10,2 MNOK. 
 

Avkortning ISF-
inntekter for 
2014  

Avregningsutvalget vil før årsskifte avlegge resultater av gjennomgang av 2014 
koding og ISF-refusjon.  Resultater av gjennomgangen foreligger ikke, men det er 
muntlig gitt signaler om avkortning av 2014 ISF-inntekter, bl.a. knyttet til 
sepsis/SIRS.  Beløpet er ukjent og det er ikke tatt høyde for i prognosen.   
 

 



VEDLEGG 2 

Klinikkrapportering per oktober 2015 

Innhold 
INNLEDNING .......................................................................................................................................................... 2 
DRAMMEN SYKEHUS ............................................................................................................................................ 3 
BÆRUM SYKEHUS ................................................................................................................................................. 7 
RINGERIKE SYKEHUS .......................................................................................................................................... 11 
KONGSBERG SYKEHUS ....................................................................................................................................... 14 
INTERN SERVICE ................................................................................................................................................. 17 
PSYKISK HELSE OG RUS ...................................................................................................................................... 21 
PREHOSPITALE TJENESTER ............................................................................................................................... 25 
MEDISINSK DIAGNOSTIKK ................................................................................................................................. 28 
DEFINISJONER ..................................................................................................................................................... 33 
 

  



 
 
 

2 
 

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 oktober 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 oktober et negativt budsjettavvik på 0,7 %. Aktiviteten ved sykehuset har 
vært høy målt i antall pasientbehandlinger, men de aktivitetsbaserte inntektene er til tross for dette 
bare 2,6 MNOK foran budsjett. Det er i resultat pr oktober avsatt 1,5 MNOK (73 DRG poeng) i 
forventet kvalitetssikring av pasientdata. De 10 første måneder er det gjennomført 160 315 
polikliniske konsultasjoner ved Drammen sykehus, og disse har lavere indeks enn budsjettert. Om 
budsjettindeks hadde vært oppnådd, ville DS hatt en ekstra inntjening på ca 7 MNOK (350 DRG 
poeng) 
 
Andre driftskostnader er pr oktober 0,6 MNOK foran budsjett, varekostnader har et positivt 
budsjettavvik på 1,2 MNOK og lønn viser et overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med  
11,7 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2015 er det behandlet 12 709 flere pasienter enn budsjettert, og 18 800 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.   
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HR – Brutto månedsverk 
Pr november er månedsverkene i gjennomsnitt 27 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 oktober i 1,2 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 71 dager, antall 
langtidsventende over ett år er nå 55 pasienter og antall ventende over seks måneder er halvert i 
løpet av 2015. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,9 %. 
 
Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er i positiv 
utvikling. 
 
Alle pakkeforløp for kreft er fra 1. september implementert, og forløpskoordinatorer er etablert for 
de 28 forløpene. 
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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 oktober 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 var en ekstraordinær krevende vinter på sengepostene på grunn av mye 
sesongbasert sykefravær og pasienter med høy pleietyngde. Dette har også ført til ekstraordinære 
kostnader innen vareforbruk og andre driftskostnader, som korrigeres ut. Forsinket flytting fra gamle 
til nye operasjonsstuer i operasjonsmodul medførte noe nedgang i gjennomført elektiv kirurgi i 
starten av året. 
 
Videre har det i tillegg vært brukt mye tid til deltagelse i medvirkningsgrupper ved planlegging av 
Nytt Vestre Viken Sykehus i disse månedene. Omfanget av timer medgått til dette arbeidet er mer 
enn forutsatt. Dette ses på som en engangseffekt i forhold til aktivitetsgjennomføring. 
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Tiltaksplan 

 
 
Drammen sykehus har høyt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for god kvalitet i 
pasientbehandlingen og godt arbeidsmiljø.  
 
Ledergruppen ved Drammen sykehus har gjennom året jobbet med konkretisering av tiltak for å 
imøtekomme den høye styringsfarten i klinikken. I tillegg til den vanlige kostnadsnøkterne 
driftsformen ved sykehuset, er det ved hver avdeling konkretisert en portefølje av ekstratiltak for å 
komme i økonomisk balanse frem mot 2016. 
 
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  
2,8 MNOK med virkning i de to siste måneder av året.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens har hatt en positiv utvikling resultatmessig de siste måneder, og lønnsavviket for 
november er også positivt. Prognose er pr oktober beregnet til 6,7 MNOK i overforbruk. 
Ledergruppen fortsetter tiltaksarbeidet inn mot budsjett 2016.  
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per oktober 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
I oktober måned isolert sett har Bærum sykehus et regnskapsmessig underskudd på 3,7 MNOK. 
Samlet for årets 10 første måneder har klinikken et underskudd på 11,2 MNOK. Klinikkens aktivitet 
og tilhørende inntekter er høyere enn plan. 
 
Høyere kostnader enn budsjett er hovedforklaringen til det regnskapsførte underskuddet per 
oktober og består av følgende: 

• Lønnskostnader 
• Innleie fra eksterne vikarbyråer 
• Varekostnader 

 
2015 har vært et utfordrende år med stort overbelegg over flere måneder.  Klinikken har som følge 
av dette økt antall senger med bemanning. Det planlegges nå å nedjustere dette, samtidig som bruk 
av overtid, ekstrahjelp og ekstern innleie vil bli fulgt opp med forventning om reduksjon. 
 
Som en forberedelse til ”Fritt behandlingsvalg” er det benyttet ekstra ressurser, i form av 
ekstraarbeid utover normal arbeidstid, for å redusere etterslepet av ventende pasienter. Klinikken vil 
ha fjernet etterslepet i løpet inneværende år og vil da kunne avvikle dyre ekstraprosjekter. 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 748 -11 174 -7 627

Mål 0 0 0

Avvik -3 748 -11 174 -7 627

I fjor 4 829 6 307 4 879

2 Virkelig 2 344 22 681 27 478

Mål 2 374 22 571 27 252

Avvik -30 110 226

I fjor 2 155 21 199 25 504

3 Virkelig 954 945 945

Mål 943 941 942

Avvik 11 4 3

I fjor 931 916 917

4 Virkelig 5,7 6,6 7,1

Mål 6,9 7,1 7,1

Avvik -1,2 -0,5 0,0

I fjor 6,7 6,7 6,7

5 Virkelig 67 63 66

Mål 66 66 66

Avvik 1 -3 0

I fjor 86 69 70

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,9 % 2,6 % 0,0 %

I fjor 1,2 % 1,4 % 1,9 %

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

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

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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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Lønnskjøring for november viser positive tall i forhold til budsjett og dermed en positiv utvikling på 
lønnsområdet. 
Aktivitet 
Aktiviteten per oktober er 1382 DRG poeng foran samme periode i fjor og 61 poeng foran periodisert 
plan. Medregnet vår egen vurdering av gjenværende DRG 470 og kvalitetssikring av pasientdata 
foretatt etter lukking av regnskap for oktober, er klinikken anslagsvis 110 DRG poeng foran plan per 
oktober. 
 
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 og oktober medfører ytterligere økning i 
DRG poeng. Klinikken prognostiserer med en vekst på 226 DRG poeng utover budsjett for året som 
helhet. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I oktober hadde klinikken 12 brutto månedsverk flere enn budsjett. I november er det 11 brutto 
månedsverk flere enn budsjett (men positivt avvik på lønnsutgifter). 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.  
 

 
 
 
HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet i september er på 5,7 prosent hvilket er under plan på 6,9 % og ytterligere en nedgang 
fra sykefravær i forhold til tilsvarende perioder i 2012, 2013 og 2014.  
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Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets ti 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 7 fristbrudd på behandlede pasienter i oktober 2015, hvilket utgjør 0,9 prosent. 
Dette er en nedgang i antall fristbrudd sett mot tidligere perioder. 
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.  
 
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 10 første måneder i 2015 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 3,3 
prosent fra samme periode i fjor. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 14,7 
prosent, hvilket er betydelig, både i seg selv og i sammenlikning med andre sykehus. Den forventede 
kvalitetssikring av pasientdata for september og oktober vil medføre ytterligere noe økning i DRG 
poeng og dermed bedring av produktiviteten i samme periode. 
 



 
 
 

10 
 

Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Regnskapsført resultat per oktober er – 11,2 MNOK.   
 
Det er synkende tendens i sykefravær de siste måneder, sammen med trenden med synkende 
belegg, viser seg i de foreløpige vurderingene av november lønn. 12 MNOK tas ut av kostnadsmassen 
i gangfartsanalysen over for å korrigere styringsfarten ut året. 
 
Det er arbeidet med tiltak for å bedre resultatet innenfor følgende områder, omtalt som 
periodiseringseffekter i tabell over: 

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

• Tiltak for kontroll og reduksjon av ekstern innleie. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Det gjennomføres forbedrings- og effektiviseringsprosjekter på henholdsvis Kirurgisk-ortopedisk 
poliklinikk, Føde – og Barsel seksjonene og Medisinsk poliklinikk (med bistand fra prosjektgruppe fra 
Sykehuspartner) med forventet forbedring av ressursutnyttelse tilsvarende 0,4 MNOK.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 7,6 MNOK ved utgangen av året.  
 
 
 

 
  

BS
1. Resultat hittil i år -11 174 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 12 000
Korrigert styringsfart hittil i år 826
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 165
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -11 009 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 2 982
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -8 027 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 400
Prognose for året -7 627 
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per oktober 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Oktober viser positivt avvik på 0,5 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er i balanse og 
kostnader er positivt med 0,5 MNOK.  På inntektssiden er det høyere aktivitet enn plan på 
gjestepasienter, mens annen aktivitet var tilsvarende bak plan. På kostnadssiden er det negativt avvik 
på varekostnader, men positivt avvik på innleie fra byrå. Lønn viser positivt avvik på 0,5 MNOK, som i 
hovedsak tilsvarer effekt av lavere lønnsoppgjør. 
 
Samlet resultat pr oktober er positivt med 5,2 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 10,8 MNOK og 
kostnader er negativt med 5,6 MNOK. ISF-inntekter for døgnbehandling og dagkirurgi er positivt med 
13 MNOK, mens inntekter for poliklinikk er negativt med 2 MNOK. Resten av inntektssiden er 
negativt med 1,7 MNOK, som i hovedsak gjelder færre konserninterne gjestepasienter enn planlagt 
samt bortfall av inntekter for KAD-senger (kommunale akutte døgnsenger) fra 1. juni i år. På 
kostnadssiden er varekostnader og gjestepasientkostnader (lab analyser) negativt med 3 MNOK, 
innleie fra byrå er negativt med 2,8 MNOK, og lønn er negativt med 0,9 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. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 579 5 229 5 000

Mål 0 0 0

Avvik 579 5 229 5 000

I fjor 3 051 1 855 5 547

2 Virkelig 1 295 12 588 15 074

Mål 1 290 12 050 14 508

Avvik 6 538 566

I fjor 1 220 11 711 14 145

3 Virkelig 542 537 538

Mål 540 542 542

Avvik 2 -4 -4

I fjor 533 529 529

4 Virkelig 5,2 6,0 6,5

Mål 6,5 6,5 6,5

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

I fjor 7,6 6,8 6,9

5 Virkelig 66 55 55

Mål 55 55 55

Avvik 11 0 0

I fjor 58 52 52

6 Virkelig 0,5 % 0,7 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,5 % 0,7 % 0,0 %

I fjor 0,2 % 0,6 % 0,6 %

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. 
(1.000) 

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

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
I oktober var samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 83 opphold foran plan, som tilsvarer 6 DRG-
poeng foran plan. Samlet aktivitet pr oktober var 1206 opphold foran plan, som tilsvarer 538 DRG-
poeng foran plan. Prognosen for 2015 tilser en merproduksjon på 566 DRG-poeng i forhold til 
budsjett. Det er produsert 2813 flere opphold på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, 
som tilsvarer en økning på 877 DRG-poeng.  
 
HR - brutto månedsverk 
 

 
 
Brutto månedsverk er 2 høyere enn plan i november, og akkumulert 4 lavere enn plan pr november.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i september var 5,2 %, mot 4,7 % foregående måned og 7,6 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr september er 6,0 %, mot 6,8 % i samme periode i fjor.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid pr oktober var 55 dager, som er 10 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 2 fristbrudd i oktober. Hittil i år er andel avviklede fristbrudd 0,7 %. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 -
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542
Budsjett 538 526 539 536 533 534 542 564 564 541 540 542
I fjor 522 508 519 522 521 524 527 558 553 532 533 533
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Produktivitet 

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 5,4 % foran plan hittil i år, og 5,9 % 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 økning av basisrammen med 1,7 MNOK for korrigering av negativ 
groupereffekt, samt at klinikken har positiv effekt av lavere lønnsoppgjør med 3 MNOK.  
Av engangseffekter de to siste månedene ligger bortfall av inntekter for KAD-senger med 0,8 MNOK, 
samt positiv effekt av lavere lønnsoppgjør i november og desember med ca 0,5 MNOK.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikken vil på bakgrunn av resultatet hittil i år, øke sin prognose fra et overskudd på 4,5 MNOK til et 
overskudd på 5,0 MNOK. 
  

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

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

DRG pr månedsverk Ringerike

budsjett faktisk i fjor

RS
1. Resultat hittil i år 5 229
Engangseffekter -1 740 
Effekt av lønnsoppgjør -3 000 
Korrigert styringsfart hittil i år 489
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 98
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 5 327
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -800 
Effekt av lønnsoppgjør 473
Prognose for året 5 000
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per oktober 2015   
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i oktober et positivt avvik på 0,1 MNOK. Det er et negativt avvik per 
oktober på 4,2 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 2,2 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 
6,45 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 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 151 DRG-poeng per oktober.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Klinikken har i 2015 7 årsverk flere i fødselspermisjon enn budsjettert. Det har vært høy aktivitet på 
enkelte avdelinger som har medført økte kostnader på overtid og innleie. Klinikken har hittil i år 4,7 
MNOK mer i refusjoner enn budsjettert. 
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 4,2 % i september. 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 oktober 60 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 oktober har det vært 14 fristbrudd, som tilsvarer 0,8 %. Det er et kontinuerlig fokus på 
ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd.  
 
Produktivitet 
 

 
 
Grafikken viser forhold mellom antall brutto månedsverk og antall DRG-poeng i klinikken per måned 
hittil i år, sammenlignet med budsjett og samme periode i fjor.  
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov (oppdateres av klinikken) 
 

 
 
Pr oktober har klinikken et negativt avvik på 4,2 MNOK. Det er engangseffekter hittil i år på lønn på 
grunn av høyt sykefravær i vinter i tillegg til høy aktivitet på enkelte avdelinger. 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. 
Gjennom budsjettprosessen har klinikken jobbet med 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 

 
 
Kalenderplan 
Kalenderplaner er implementert på alle sengeposter. Klinikken jobber med å implementere 
kalenderplaner innenfor alle avdelingene og målsettingen er å ha dette på plass innen juni 2016. 
Dette vil gi enda større forutsigbarhet i fordeling av ressursene, ferieplanlegging, lavere overtid og 
innleiekostnader.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose vurderes til et negativt avvik på 4,2 MNOK ved årets slutt. 
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag per oktober 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et overskudd i oktober på 1,4 MNOK. Akkumulert viser resultatet et underskudd på 
6,9 MNOK. Innenfor IKT området øker utfordringen ved at flere prosjekter innenfor prosjektet digital 
fornying har en framskutt framdriftsplan i forhold til budsjettet. Øvrig drift i klinikken har et positivt 
resultat denne måneden, i hovedsak som følge av lønnsområdet og kostnader knyttet til 
driftsbygninger.  
 
Akkumulert resultat viser et underskudd som i tillegg til IKT-området skyldes merforbruk på 
kostnader til behandlingshjelpemidler som pasienten bruker hjemme, samt kostnader knyttet til 
driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr. Lønnsområdet har vist positiv utvikling siste måneder og 
viser nå et overskudd målt mot budsjett. 
 
Inntektene er over budsjett på grunn av høyere salg. Det er spesielt kioskene som har høyere salg 
enn forutsatt. 
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 407 -6 865 -7 678

Mål 0 0 0

Avvik 1 407 -6 865 -7 678

I fjor 1 463 6 466 9 741

2 Virkelig 25 241 306

Mål 22 236 306

Avvik 2 5 0

I fjor 22 236 306

3 Virkelig 543 546 547

Mål 551 550 550

Avvik -9 -4 -3

I fjor 544 551 550

4 Virkelig 8,7 9,1 9,0

Mål 7,9 8,9 9,0

Avvik 0,8 0,2 0,0

I fjor 7,9 8,9 9,0

5 Virkelig 397 359 365

Mål 417 374 378

Avvik -20 -15 -13 

I fjor 391 350 354

6 Virkelig 260 268 250

Mål 260 282 250

Avvik 0 -13 0

I fjor 0 0 0

7 Virkelig 34,7 33,3 34,0

Mål 37,0 35,8 36,0

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

I fjor 32,6 31,1 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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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 årets lønnsoppgjør er 
en vesentlig 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.  Den viktigste årsaken til overforbruket er 
innenfor IKT området som følge av at flere regionale delprosjekter 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 driftsatt og tatt i bruk av helseforetakene. Det undersøkes nå om dette 
også gjelder for Vestre Viken HF. Det er i tillegg stort trykk på framdrift av lokale prosjekter i 
foretaket som har medført merforbruk. Det er iverksatt tiltak på øvrige områder innenfor IKT for å 
begrense den økonomiske effekten, spesielt som følge av framskutt fremdriftsplan på regionale 
prosjekter. Det er videre merforbruk knyttet til kostnader på driftsbygninger og medisinsk teknisk 
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 litt over plan for denne måneden og akkumulert. 
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. 
Det forventes at forbruket vil være om lag på plan ved årets slutt.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har denne måneden brukt 9 årsverk mindre 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 også.  
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HR – Sykefravær 
Intern Service har for august et sykefravær som er 0,8 %-poeng høyere enn målet. Akkumulert er 
sykefraværet tilnærmet i henhold til plan (-0,2 %-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. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 
Faktisk 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 0 
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 
Budjsett 547  534  543  533  538  536  545  584  592  547  551  551  
I fjor 549 539 549 538 543 542 548 584 585 539 544 542 
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Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å gjennomføre dette fullt ut i hele organisasjonen, og det ser 
krevende ut å nå årets målsetning fullt ut. 
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat pr oktober på 6,9 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 0,6 MNOK de siste månedene i år, for å levere et resultat i 
tråd med prognosen for året.  
 
Tiltaksplan   
Det har i løpet av høsten blitt iverksatt tiltak for å redusere driftskostnader knyttet til driftsbygninger 
og medisinsk teknisk utstyr. Disse tiltakene har gitt planlagt effekt og vil ikke få mereffekt utover det 
som allerede er oppnådd. Tiltakene som skal gi ytterligere effekt ut året knytter seg til IKT området, 
som også har de største kostnadsmessige utfordringene i år.  
 
Tiltaket omhandler besparelser som følge av reduserte leasing-/leiekostnader for periferiutstyr (pc, 
skjermer med mer) i 2015, samt reduserte lønnskostnader og prosjektstøtte.  
 
Klinikken har utover dette 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 driften skal stoppes. Fullmakter rundt innkjøp endres ikke.  
 
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 5,8 MNOK for året. Utover det regionale er det også 
merforbruk på ca 0,9 MNOK på de lokale prosjektene. Samlet prognose for IKT området blir da et 
underskudd målt mot budsjett på 6,7 MNOK.  
 
Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr. Det ble i etterkant av regnskap pr september iverksatt 
strakstiltak for å redusere kostnadene framover. Basert på resultat hittil i år hensyntatt økt fokus på 
tiltak, forventes det at klinikken vil redusere kostnadene noe framover slik at driften utover IKT-
området blir 1,0 MNOK over målet for 2015. 
 
Det forventes derfor at klinikken samlet vil ende opp med et underskudd på 7,7 MNOK i 2015 som i 
hovedsak relateres til IKT området.    

KIS
1. Resultat hittil i år -6 865 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 373 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -8 238 
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -8 238 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 560

Prognose for året -7 678 
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PSYKISK HELSE OG RUS 
 
Sammendrag per oktober 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. 
 
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 2,2 MNOK. 
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Gjestepasientoppgjøret er også en betydelig risikofaktor. Det har gjennom våren og sommeren vært 
et par meget krevende enkeltsaker som har gitt klinikken betydelige merkostnader. Totalt har det 
vært et netto merforbruk på 5,1 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 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 1814 1810 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1815
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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ledelsen i Ringerike kommune, 3) nøye vurdering av henvisninger i forhold til rett til helsehjelp, og 4) 
midlertidig engasjement på timebasis. 
 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 5,4 % 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 mindreforbruk på 1,5 MNOK forutsatt samme styringsfart ut året 
(korrigert for engangseffekter – Kjøp av private plasser ved Incita, periodiseringseffekter og 
besparelse knyttet til årets lønnsoppgjør).  
 
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. 
 

Radetiketter Pr 31.10.15 Pr 31.10.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,37 2,25 5,4 %
Distrikspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,48 2,44 1,6 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,22 1,98 12,3 %

PHR
1. Resultat hittil i år -2 163 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 5 059
Korrigert styringsfart hittil i år 2 896
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 579
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) -1 584 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter -236 
Effekt av lønnsoppgjør 3 359
Prognose for året 1 539
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Økonomisk prognose 
Trenden med store negative avvik pr måned i begynnelsen av året er snudd ved hjelp av tiltaksarbeid. 
Besparelse knyttet til årets lønnsoppgjør bidrar også til at det forventes balanse i økonomien ved 
årsslutt. Oppdatert estimat viser et antatt mindreforbruk for 2015 på 1,5 MNOK. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1 – Produktivitetsberegning – ny metode 
 

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

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

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

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

døgnseksjoner er holdt utenfor 
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per oktober 2015  
 

 
 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i oktober viser 0,2 MNOK i overskudd. Årsaken til overskuddet er høyere inntekter og 
lavere overtidskostnader enn budsjett. 
 
Per oktober har klinikken et overskudd på 1,5 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser og kostnader 
til bil og utstyr ligger lavere enn budsjett i perioden januar tom oktober. Lønnskostnadene ligger 2,4 
MNOK høyere enn budsjett per oktober. Lønnskostnadene i ambulansetjenesten viste et positivt 
budsjettavvik i august og september bl.a. som følge av bedre sommerferieplanlegging.  
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom oktober ligger på 33 116 eksklusiv 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 1,0 % og 343 høyere enn i samme periode i 
2014. Til tross for at klinikken har satt inn tiltak, viser analyser at høyere aktivitet påvirker 
responstider. Klinikken følger utviklingen i responstider nøye. 
 
 
 
 
 



 
 
 

26 
 

Utvikling brutto månedsverk  

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 312 i gjennomsnitt for perioden januar tom november. 
Overforbruk årsverk for perioden januar tom november er 9 årsverk. Overforbruk av månedsverk i 
november ligger på 10, hvorav avvik på fastlønn utgjør 7 årsverk og overtid 3 årsverk. Lederne i 
ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging. Årsaken til nedgangen i 
månedsverk fra 2014 til 2015 er flytting av ambulansestasjonene Notodden og Rjukan fra og med 
1.oktober 2014. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 304. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert de siste 4 måneder. Sykefraværet i perioden jan – september 
ligger på 8,1 % mot budsjettert 8,0 %. Korttidsfraværet ligger på 1,9 % og langtidsfraværet på 6,2 % 
for perioden jan - september. Sykefraværet i 2014 lå på 9,6 %.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313
Budsjett 298 300 305 300 296 297 297 309 315 308 310 307
I fjor 321 316 332 311 296 298 302 313 316 311 310 302
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Engangseffekter i tabellen over gjelder overforbruk lønn ut året på enkelte avdelinger i klinikken og 
en økning i kostnader innenfor pasientreiser. 
 
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 250 TNOK 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 1 463
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 293
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 1 755
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 609 
Effekt av lønnsoppgjør 104
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 250
Prognose for året 250
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per oktober 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i oktober på 0,4 MNOK og hittil i år på 15,3 
MNOK. Det positive avviket i perioden skyldes økning i polikliniske inntekter utover budsjett. 
 
Inntektene for oktober ligger 2,4 MNOK over budsjett og 12,4 MNOK over budsjett hittil i år. Det 
positive avviket skyldes hovedsakelig 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 oktober viser et overforbruk på 1,5 MNOK og et overforbruk hittil i år på 3,1 
MNOK.  Det negative avviket er hovedsakelig knyttet til aktivitetsøkningen på Avdeling for 
mikrobiologi. 
 
Lønnskostnadene for oktober har et positivt avvik mot budsjett på 0,2 MNOK, og skyldes at 
sykerefusjonene ligger over budsjett. Hittil i år viser et positivt avvik på 5,9 MNOK hvorav økte 
sykelønnsrefusjoner utgjør 2,8 MNOK. Besparelse på lønnsoppgjør i forhold til budsjett utgjør 2,7 
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MNOK av det positive avviket.  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 oktober på 0,2 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 0,9 
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 8,5 % hittil i år sammenlignet med 
2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 16 % 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. Både analyser tilknyttet inneliggende pasienter og polikliniske pasienter har hatt en 
økning på 11 %. Noe aktivitetsøkningen skyldes endring i rapporteringsrutinene, men avdelingen ser 
en generell trend i økning av analyser 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 1,4 % sammenlignet med 2014. 
Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 1,5 % under 2014-aktivitet, 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 1,9 % sammenlignet med 
2014 mens inneliggende aktivitet har økt med 2,3 %. 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 1,3 % 
sammenlignet med 2014. I oktober økte aktiviteten knyttet til inneliggende pasienter med 20 % i 
forhold til oktober 2014. 
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har i oktober hatt en økning i antall blodtappinger 
på 5 % 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 oktober økte 
med 213 % sammenlignet med 2014 og ligger hittil i år 25 % over 2014-nivå. Økningen i oktober er et 
resultat av en kampanje i sosiale medier for å rekruttere nye blodgivere. Rekrutteringen av nye 
blodgivere begrenses av mangel på egnet areal. Klinikken vurderer tiltak for å øke kapasiteten på 
rekruttering av blodgivere ytterligere. 
 
Sykefraværet 
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Sykefraværet for perioden januar – september har vært høyere enn måltallet. 7,2 % sykefravær mot 
måltallet 6,2 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,5 % og langtidsfraværet på 4,7 %. 
Sammenlignet med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en økning på 1,1 %-poeng, 
hvorav  økning ligger 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 september på 6,0 % (korttidsfravær 2,2 %, langtidsfravær 3,8 %). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – november har klinikken brukt i snitt henholdsvis 577 månedsverk mot budsjettert 
578 månedsverk. Månedsverk i oktober var i henhold til budsjett, mens november ligger tre 
månedsverk under budsjett.  
 
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 oktober ligger på 8,8 uker, men ventetiden varierer mellom de 
ulike sykehusene fra 2 til 19 uker. Snittet hittil i år ligger på 8,3 uker. Måltallet for 2015 er 8 uker.  
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Gjennomsnittelig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter på en undersøkelse. Ventetiden i oktober og hittil i år er henholdsvis 8 
og 12,2 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 oktober 12,9 virkedager og 11,6 virkedager hittil i år. Gjennomsnittlig ventetid for 
normalprioriterte analyser i 2014 var 12 dager. Måltallet for 2015 er 10 dager. Avdelingen har 1- 3 
dager på svartider på prioriterte analyser (ø-hjelp og svar til pakkeforløp). I budsjettet for 2015 er det 
lagt inn styrking av personalressursene. Dette skal bidra til fortsatt korte svartider på prioriterte 
analyser svarende til forventninger i kreftpakkeforløpene, samt redusere svartider for 
normalprioriterte analyser. Avdelingen har hatt utfordringer med å rekruttere riktig kompetanse 
både til faste stillinger og til vikarer ved sykdomsfravær. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har 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. 
 

KMD
1. Resultat hittil i år 15 283
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -6 220 
Periodiseringseffekter -650 
Effekt av lønnsoppgjør -2 591 
Korrigert styringsfart hittil i år 5 822
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 164
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 16 447
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter -995 
Effekt av lønnsoppgjør 170
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -420 
Prognose for året 15 202
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Lønnsoppgjøret for klinikken ble lavere enn budsjettert, og det er estimert en besparelse for året på 
ca. 2,7 MNOK. Effekten av lønnsoppgjøret ble hovedsakelig effektuert i september. 
 
Klinikken forventer en økning i service-/vedlikeholdskostnader og varekostnader ut året da 
varekostnad ikke synes 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 15,2 MNOK. Det antas et overskudd i 
klinikken på grunnlag av en takstøkning på undersøkelser ved Brystdiagnostisk senter 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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Flyktningsituasjonen – betydning for Vestre Viken 
 
Med dette gis Styret for Vestre viken en kort orientering om hvordan flyktningestrømmen 
påvirker Vestre Viken. Bakgrunnen er først og fremst UDIs oppdrag om utvidelse av Hvalsmoen 
flyktningmottak til også å omfatte transittmottak. Med transittmottak menes perioden fra 
ankomst og registrering til første helseundersøkelse og asylsamtale er tatt, herunder 
obligatorisk tuberkulosekontroll(screening).  
 
Kommunehelsetjenesten har primæransvar for tuberkulosekontrollen.  Dokumentasjon av 
undersøkelsen og eventuell annen smitte skal sendes kommunelegen ved ordinært mottak. Ved 
store ankomster til transittmottak og kortere botid enn 72 timer, skal røntgen av lungene 
prioriteres slik at personer med smitteførende tuberkulose kan diagnostiseres og behandles 
raskt. Det tas i tillegg en blodprøve, IGRAtest, som i så fall mottakskommunene vil fullføre og 
følge opp. 
 
Dette berører spesielt Ringerike sykehus og Klinikk for medisinsk diagnostikk(KMD), samt 
Klinikk for psykisk helse og rus og Prehospital klinikk. Kostnader til screening som KMD har, vil 
bli dekket av kommunene via UDI. Det er påregnet ukentlig mottakskapasitet på om lag 600-800 
flyktninger. Utvidelsen ved Hvalsmoen trådte i kraft 2. november.  
 
For å håndtere kapasitetsbehov for tolkning av røntgenbilder er det gjort avtale med radiologer 
og radiografer, slik at det så langt er dimensjonert for om lag 100 daglige screeninger. Det er 
anskaffet og utplassert mobilt røntgenutstyr på Hvalsmoen, slik at røntgenbilder tas der. Svar 
foreligger senest påfølgende dag etter billedtaking. Foreløpig antall daglige screeninger er dags 
dato om lag 40-50, men det må forventes å øke. 
 
Med hensyn til laboratoriekapasitet for å analysere blodprøver, herunder f.eks. IGRA-tester, er 
det gjort tiltak for å håndtere økt prøvevolum, både ved utvidelse av utstyrspark og bruk av mer 
personell. Det er tilbudt bistand til opplæring av helseavdelingen på Hvalsmoen for korrekt 
prøvetaking.  Prøvene sendes til avdeling for mikrobiologi i Vestre Viken for analyse.   
 
I utgangspunktet er det altså UDI og kommunens ansvar å sikre helseundersøkelser, helsetilbud 
og screening for tuberkulose. Erfaringstall tilsier at det vil være funn som krever oppfølging hos 
omkring 2 % av de som screenes. Noen av disse må ha oppfølging på sykehus. Ringerike sykehus 
har etablert 2 senger for håndtering av ikke avklarte pasienter fra Hvalsmoen for 
smitteisolering.  
 
Det er etablert kontaktordninger mellom Hvalsmoen og Ringerike DPS når det trenges råd og 
vurderinger av asylanter. Mange av disse har til dels traumatiske opplevelser og må følges opp.   
 



 
 
 
I tillegg til transittmottak er det fra tidligere flyktningmottak ved Hvalsmoen og andre steder i 
Ringerikes sykehus område. Det er nå noe over 2000 asylanter totalt i området. Det er kjent at 
det åpnes stadig nye mottak i Vestre Vikens opptaksområde. Erfaringene er at samarbeidet og 
dialogen med kommunene i forbindelse med utvidelsen av Hvalsmoen spesielt og situasjonen 
generelt i området har vært god.  
 
Vestre Viken har daglig rapportering til Helse Sør-Øst om utviklingen av situasjonen. Helse Sør-
Øst RHF rapporterer videre daglig til Helsedirektoratet for regionen. 
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Saksfremlegg 
 
 
Avtale mellom Ål kommune og Vestre Viken HF – 
Samhandling om drift av interkommunale døgnsenger på Hallingdal sjukestugu 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret for Vestre Viken Helseforetak 48/2015 23.11.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Avtale Mellom Ål kommune og Vester Viken HF – samhandling 
om  drift av intermediære døgnplasser ved Hallingdal sjukestugu, 
dato   

2. Drøftingsprotokoll  mellom VVHF og  
arbeidstakerorganisasjonene, datert 16. 09.15 

3. Kostnader og økonomiske forpliktelser 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret i Vestre Viken HF godkjenner  fremlagt avtaleutkast til avtale mellom Ål kommune 
og Vestre Viken HF- Samhandling rundt drift av interkommunale døgnplasser på 
Hallingdal sjukestugu. 

2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre arbeide med signering av 
avtale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16. november 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 27 10 15 
Saksbehandler: Reidar Aasheim 
Direkte telefon: 32086901 

/41682847 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Klinikk –  

Ringerike sykehus 
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Bakgrunn 
Regionrådet i Hallingdal og styret for Vestre Viken HF vedtok  i september 2009 sammen å 
etablere prosjektet Hallingdal Lokalmedisinske senter som en følge av St.m nr. 47 – Rett 
behandling - på rett sted – til rett tid. 
 
Styret i Vestre Viken HF fikk sluttrapporten til behandling i styremøte 28 06 12, sak nr. 045/12.  
I vedtak gir styret administrerende direktør i oppdrag å arbeide videre med forslag på de 
anbefalinger som ble framlagt fra styringsgruppen i forhold til Vestre Viken HF sin videre 
deltakelse. 
 
I sluttrapporten ble 7 satsningsområder framlagt. Et av satsningsområdene var medisinskfaglig 
samarbeide rundt etablering av en intermediær døgnavdeling, en driftsmodell mellom 
kommunen i Hallingdal og Vestre Viken HF.  
 
På  Vestre Viken HF sitt styreseminar på Hallingdal sjukestugu 25 08 14 ble styret orientert om 
framdriften i  delprosjektet. 
 
Vestre Viken HF har som en del av forutsetningene for å kunne drifte en intermediær avdeling 
på 20 døgnsenger –  10 døgnplasser for  spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale 
døgnsenger – signert avtale  med Ål kommune  om salg av bygningsmasse på Hallingdal 
sjukestugu til bl. a. dette formålet. Videre er det også signert avtale om å leie tilbake lokaler for å 
dekke helseforetakets behov for sin andel  av arealer til drift av døgnsenger, dialysebehandling 
og  drift av laboratorietjeneste. 
 
Forutsetningen for Vestre Viken HF sitt engasjement med å legge til rette for videre døgndrift i 
Hallingdal, er at dette skal skje i samarbeide med kommunene, og at Vestre Viken HF skal ha 
driftsansvaret for alle døgnplasser i intermediær avdeling. En forutsetning er at kommunenes 
plikt til å ivareta tjenestetilbud om KAD-plasser ( Øyeblikkelig  hjelp døgnplasser)legges til 
kommunens andel av de interkommunale døgnplasser. Vestre Viken HF har ivaretatt dette 
avtaleregulert for kommunene i Hallingdal siden 01 09 12. 
 
Som vedlegg til avtale om leie av lokaler mellom Ål kommune og Vestre Viken HF signert            
25 03 2014,  lå et utkast til avtale om drift av intermediære døgnplasser. 
Dette avtaleutkastet er bearbeidet og tilpasset også det tjenestetilbud Vestre Viken HF  har på 
Hallingdal sjukestugu også med øvrige klinikker. 
 
Denne modell for felles drift av døgnplasser desentralisert  mellom  spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten  på Hallingdal sjukestugu fremstår som en pilot i Norge  ,  
nærsykehustilbud til befolkningen som bor og oppholder seg i distrikt. 
 
 
Vurdering 
Samhandlingsreformen skal være implementert  slik Stortinget har vedtatt innen 2016. I 
Hallingdal startet arbeide mellom kommunene og helseforetaket tidlig  forankret i styrende 
organ  før stortingsmeldingen kom i 2009. Samarbeidet har seinere vært forankret i Lokalt 
samarbeidsutvalg – LSU-Hallingdal - . LSU har vært styringsgruppe for prosjektet, der alle 
kommuner, klinikk Ringerike sykehus, Klinikk Psykisk helse og RUS, bruker- og 
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arbeidstakerorganisasjoner, allmenlegeutvalg i Hallingdal og kommuneoverlegene har vært 
representert. Det i så henseende vært en stor breddemedvirkning i prosjektet. 
 
Når prosjektet skal implementeres i ordinær drift ved åpning av ny intermediær avdeling 01 09 
16, ligger en omfattende avtale  tilgrunn – Avtale mellom Ål kommune og Vestre Viken HF – 
samhandling om drift av intermediære døgnplasser på Hallingdal sjukestugu. 
 
Til grunn ligger en konsensus om en skisse til fordeling av økonomiske forpliktelser av 
Intermediær avdeling  fremforhandlet  juni- 2015 mellom Ål kommune  og klinikk Ringerike 
sykehus , og en signert drøftingsprotokoll i h.t Hovedavtalens § 31 – Bemanningsplan ny 
intermediær avdeling -  mellom Klinikk Ringerike Sykehus på den ene siden og alle berørte 
arbeidsorganisasjoner – NETF, NFF, NSF og Fagforbundet på den andre siden. 
DNLF møtte ikke til forhandlingene. 
 
Med bakgrunn i et langvarig samarbeide over flere tiår  mellom  ulike eierorganisasjoner til 
Hallingdal sjukestugu og kommunene i Hallingdal  ligger alle forutsetninger til grunn for å lykkes 
med denne samhandlingsmodellen om drift av felles intermediær døgnavdeling. 
 
I avtaleutkast ligger en forpliktelse på 10 års varighet  med en rett til 15 års forlengelse. 
 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret godkjenner avtale mellom Vestre 
Viken HF og Ål kommune,  og at denne  avtalen oversendes Ål kommune  for signering. 
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AVTALE mellom Ål kommune og Vestre Viken HF - 
Samhandling om drift av intermediære døgnplasser 

ved Hallingdal sjukestugu 
 
 
 
 
 

1. Innledning 
 

Samhandlingsreformen og arbeidet i prosjekt Lokalmedisinske tjenester i Hallingdal har 
synliggjort  behov for å samarbeide om de mest krevende tjenestene i reformen. 
På dette grunnlaget ønsker Ål kommune på vegne av de øvrige Hallingdalskommunene å 
etablere samarbeid med Vestre Viken HF om en lntermediær døgnavdeling på Hallingdal 
sjukestugu. 
 
En intermediær døgnavdeling skal gi kommunene tilbud til pasienter før, istedenfor og etter 
sjukehusopphold. For Vestre Viken HF skal intermediære sengeplasser ivareta spesialist- 
helsetjenestens behov for døgnplasser desentralisert i Hallingdal. 
lntermediær døgnavdeling har en total kapasitetsramme på 20 døgnplasser :  
 -10 inter- kommunale døgnplasser og 10 døgnplasser for spesialisthelsetjenesten. 
 
-De interkommunale døgnplassene skal dekke de tjenester som kommunene har behov  
for  å samarbeide om, der den enkelte kommune har for liten kompetanse eller kapasitet eller 
der kommunene av andre grunner synes det er hensiktsmessig å samarbeide. Det omfatter 
planlagte innleggelser fra kommunene, kommunal ø-hjelp / akuttinnleggelser, 
etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold og tilbud til utskrivningsklare 
pasienter fra helseforetak. 
 
-Spesialisthelsetjenestens døgnplasser skal dekke helseforetakets behov for 
desentraliserte tjenester i Hallingdal. Dette omfatter akutte og planlagte innleggelser fra 
legevakt/ fastlege, overføring og viderebehandling av pasienter fra helseforetak og 
rehabilitering. 
 
 

2. Parter i samarbeidet 
 

Denne avtalen gjelder samhandling mellom Ål kommune og Vestre Viken HF, heretter kalt Avtalen. 
Kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå har vedtatt et administrativt vertskommunesamarbeid 
med Ål som vertskommune, jfr. Kommunelovens § 28,b. 
Saker av prinsipiell art skal behandles av Lokalt samarbeidsutvalg for Hallingdal. 
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3. Organisering, drift og administrasjon 
 

3.1 Driftsansvar 
Partene er enige om at Vestre Viken HF skal drifte lntermediær døgnavdeling. Ansvaret er 
lagt til direktør for  somatisk klinikk, Ringerike sykehus. 
Ål kommune kjøper 10 døgnplasser av Vestre Viken HF. 
 
3.2 Delegering og virkeområde 
Ål kommune, ved rådmannen, er delegert all myndighet fra øvrige kommuner (retter og 
plikter) til utøvelse av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester i saker som gjelder de 
intermediære  kommunale døgnplassene. Rådmannen kan delegere videre denne myndighet 
i den grad det er nødvendig for å få gjennomført oppgaver beskrevet i denne avtalen. 
 
Direktør ved somatisk klinikk, Ringerike Sykehus er delegert tilsvarende ansvar for å 
ivareta helseforetakets ansvar  i.h.t. Lov om spesialisthelsetjenester m.m. 
 
Vertskommunen Ål og helseforetaket kan ikke hver for seg fatte vedtak i saker av prinsipiell 
art. Slike saker skal legges fram for Lokalt samarbeidsutvalg i Hallingdal. Dersom en ikke 
oppnår konsensus i Lokalt samarbeidsutvalg, blir saken sendt til rådmannsutvalget for 
avgjørelse vedrørende videre saksgang.  
I Vestre Viken HF sendes tilsvarende saker til direktør for somatisk klinikk, Ringerike 
sykehus. 
 
Saker med økonomiske konsekvenser for partene ut over de økonomiske rammer som følger 
av Avtalen, skal for kommunenes del gå direkte til rådmannsutvalget for avgjørelse om 
videre saksgang. For helseforetaket går tilsvarende saker til direktør for medisinsk klinikk, 
Ringerike sykehus. 
 
Det utarbeides prosedyrer for daglig drift, herunder inn- og utskriving av pasienter. 
Prosedyrene skal bygge på erfaring fra somatisk døgnavdeling, Hallingdal sjukestugu og på 
gjeldende regelverk. Prosedyrene skal sikre raske beslutninger på faglig nivå, god pasientflyt 
og likeverdig innflytelse fra helseforetaket og kommunene. Lokalt samarbeidsutvalg 
godkjenner prosedyrer. Lokalt Samarbeidsutvalg kan delegere dette til avd.sjef for somatisk 
klinikk. 
 
Saker som omhandler vesentlige uklarheter eller uenighet om medisinskfaglige spørsmål 
løftes til et medisinskfaglig utvalg som ved flertall treffer bindende vedtak i saken. Begge 
parter skal være likt representert i utvalget. Lokalt samarbeidsutvalg oppretter og utnevner 
medlemmer til medisinskfaglig utvalg. 
 
Lokalt samarbeidsutvalg kan  opprette underutvalg for å ivareta daglig drift. 
 
 
3.3 Kvalitets - og dokumentasjonssystemer 
Vestre Viken HF skal implementere kvalitets- og dokumentasjonssystemer som 
ivaretar kommunenes og helseforetakets behov. Dette er blant annet: 
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- Kvalitets- og meldesystem 
eHåndbok er prosedyresamling og dokumentstyringssystem. eHåndbok omfatter samling av 
styrende dokumenter, prosedyrer, instrukser og retningslinjer som gjelder i virksomheten. 
Synergi er virksomhetens elektroniske verktøy for registrering, oppfølging og forebygging av 
faktiske hendelser, nesten uhell og avvik. 
 

- Pasientadministrativt system 
DIPS er pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal som benyttes av 
sykehusene i Vestre Viken HF. PLO elektronisk meldingssystem skal benyttes som 
dokumentasjonssystem ved inn-  og utskrivning av pasienter mellom kommunene og 
helseforetaket til intermediær  døgnavdeling. 
 

- Tilsyn 
Vestre Viken HF fører tilsyn med medisinsk teknisk utstyr. 
 
 
3.4. Medisinskfaglig ansvar 
Vestre Viken HF har medisinskfaglig ansvar for all behandlingsaktivitet. For innleggelser på 
kommunale akuttplasser (KAD) utenom vanlig arbeidstid på virkedager, har innleggende lege 
eller legevaktslege ved interkommunal legevakt det medisinskfaglige ansvaret fram til 
avdelingslege ved intermediær døgnavdeling er på plass, slik dette er beskrevet i egen 
avtale om øyeblikkelig hjelp døgnplasser mellom Vestre Viken HF og 
Hallingdalskommunene.   
 
 

4. Økonomi - Budsjett og regnskap 
 

4.1 Driftsutgifter 
Driftsutgiftene for de 20 sengeplassene består av to deler: 
a) Klinikk for medisinsk diagnostikk beskrevet i egen avtale. 
b) Faglig drift. 
VVHF har ansvar for den faglige driften av de 20 sengeplassene. Personellkostnadene ved 
den faglige driften skal deles etter en fordelingsnøkkel framforhandlet mellom Ål kommune 
og Vestre Viken HF 03.06.15. Vestre Viken HF dekker 60 % av brutto driftskostnader. Ål 
kommune dekker 40 % av brutto driftskostnader. Konsensus om brutto driftsramme pr. juni 
2015 er 31.107.756 MNO. Døgnpris pr. seng er 4261,-.                         
 
c) Andre tjenester. 
Renhold, kjøkkendrift, matleveranse, vaktmestertjeneste, vaskeritjeneste, IKT, medisinsk 
teknisk utstyr, smittevern, apotekleveranser, laboratorietjenester og radiologitjenester inngår i 
denne avtale. 
 
Endringer i bemanning skal godkjennes av begge parter. 
 
Driftsbudsjettet vedtas årlig av partene og danner grunnlag for avdelingens produksjon og 
aktivitet. Vestre Viken HF utarbeider forslag til budsjett innen 1. april. Budsjettframlegget 
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forutsettes innpasset ved dialog til Ål kommune sin budsjettprosess. Deflator som legges til 
grunn for regulering av lønns- og prisvekst i det årlige statsbudsjett. skal ligge til grunn i den 
årlige budsjettprosess for intermediær døgnavdeling. 
 
 
Vestre Viken HF utsteder faktura for Ål kommunes andel av vedtatt driftsbudsjett senest 30 
dager før forfall. Faktura forfaller til betaling forskuddsvis den 1. i hvert kvartal. Faktura 
innbetales til Vestre Viken HF sitt kontonummer 1503 27 06093.  
Ved overtredelse av fristen og etter ett varsel , følges manglende innbetaling opp som 
mislighold etter Avtalen punkt 8. 
  
4.2 Nye investeringer: 
Nyinvesteringer eller omfattende utskifting av kostnadskrevende medisinsk utstyr drøftes i 
LSU og fremmes i sammenheng med budsjettleveranse. 
 
4.3 Leie av lokaler og oppgjør for andre tjenester 
Husleie er beskrevet i en egen signert leieavtale – Avtale om leie av lokaler mellom Ål 
kommune og Vestre Viken HF, datert 25.03.14. 
 
 
      5.  Samarbeidsorgan 
Lokalt Samarbeidsutvalg i Hallingdal  skal fungere som samarbeidsorgan for samarbeidet om 
intermediære døgnavdeling. Lokalt samarbeidsutvalg skal ta stilling til overordna spørsmål i 
saker mellom helseforetak og kommunene. Vertskommunen utarbeider sammen med 
helseforetaket framlegg til mandat for Lokalt samarbeidsutvalg sin funksjon på dette 
området. Mandatet skal godkjennes av rådmannsutvalget og adm. direktør ved somatisk 
klinikk, Ringerike sykehus. 
 
 

6. Rapportering og evaluering 
Vestre Viken HF utarbeider kvartalsvise rapporter som er grunnlag for evaluering av drifta og 
samarbeide mellom partene. Rapportene danner grunnlag for årsmelding. 
Vesentlige avvik på drift utover kvartalsvis rapportering meldes omgående til Ål kommune. 
Avtalen og samarbeidet blir evaluert hvert annet år i Lokalt samarbeidsutvalg. 
 
 

7. Varighet og oppsigelse 
Avtalen gjelder i 10 år med rett til forlengelse i 15 år fra dato ……….. til ………eller til partene 
er enige om å si opp Avtalen. 
Dersom det som følge av vesentlige endringer i norsk helsevesen, for eksempel i partenes 
ansvarsområde, slik at det ikke lenger er grunnlag og forutsetninger for driften og 
samarbeidet etter Avtalen, kan denne bringes til opphør etter krav fra en av partene med 12 
måneders varsel. Det samme gjelder ved vesentlige avvik som nevnt i Avtalen punkt 6. 
 
Det er partene sin intensjon at ingen av partene skal komme økonomisk skadelidende 
ut av en oppsigelse av Avtalen. 
Dersom en av partene av annen grunn sier opp Avtalen, vil saken bli behandlet jmf. 
Avtalen punkt .8. 



          
   
 ÅL  KOMMUNE 
 
 
 
 
 
 
 

8. Mislighold og tvister 
Dersom det oppstår tvist om tolking av Avtalen, eller rettsvirkninger av den, skal tvisten først 
søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører fram, kan hver av partene 
kreve tvisten løst ved den alminnelige domstol. 
Som verneting vedtas Hallingdal tingrett. 
   
 Hva anses som mislighold ?  
Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, 
og dette ikke skyldes force majeure eller forhold som den annen part er ansvarlig for. 
. 
Varslingsplikt  
Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter etter Avtalen, skal parten uten ugrunnet 
opphold gi den annen part skriftlig varsel og angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi 
når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at 
første varsel er gitt. 
   
Sanksjoner ved mislighold  
Ved vesentlig mislighold av forpliktelsene etter Avtalen kan Ål kommune holde en 
forholdsmessig del av betalingen tilbake.  
 
9. Ikrafttredelse 
Avtalen trår i kraft etter vedtak i Ål kommunestyre og styret for Vestre Viken HF.  
Virkningstidspunkt settes til en mnd før innflytting i ny intermediær avdeling 01.09.16.   
 
 
 
 
 
 
Dato: …………2015 
 
……………………………………..     ……………………………… 
Ål kommune        Vestre Viken HF  
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Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte jmf 
Hovedavtalen§ 31om bemanningsplan ny 
intermediæravdeling HSS fra høsten 2016. 

Tilstede: Per Bleikelia (l.møte), Reidar Aasheim (l.møte) Oddmund Nestegard (2 
møte), Kristin Walderhaug, Britt Inger Liahagen, Ingeborg Rinnaas, Mari Thon (l 
møte), Ann-Karin Dahl (1. møte), Heidi N. Haugen, og Berit Halvorsen 

Dato:03.09.og 16.09.2015 

Fra arbeidsgiversiden:, Oddmund Nestegard - avdelingssjef, Britt Inger Lia hagen 
- avdelingssykepleier, Ingeborg Rinnaas - avdelings sykepleier, Reidar Aasheim 
- samhandlingssjef, og Kristin Walderhaug - spesialrådgiver HR. 

Fra arbeidstakersiden: Mari Thon- KTV NETF, Heidi N. Haugen- KTV NSF, Berit 
Halvorsen - KTV Fagforbundet, og Ann Karin Dahl - KTV NFF 

Referent: Kristin Walderhaug 

Sak til drøfting: 
Bemanningsplan intermediær avdeling HSS. 

Bakgrunn 

Samhandlingsreformen og arbeidet i prosjekt Lokalmedisinske tjenester i 
Hallingdal har synligjort behovet for å samarbeide om de mest krevende 
tjenestene i reformen.På dette grunnlaget ønsker Ål kommune på vegne av de 
øvrige Hallingdalskommunene åetablere samarbeid med Vestre Viken HF om en 
lntermediær døgnavdeling på Hallingdalsjukestugu. 

En intermediær døgnavdeling skal gi kommunene tilbud til pasienter før, 
istedenfor og ettersjukehusopphold. For Vestre Viken HF skal intermediære 
sengeplasser ivareta spesialist- helsetjenestens behov for døgnplasser 
desentralisert i Hallingdal. 

lntermediær døgnavdeling har en total kapasitetsramme på 20 døgnplasser. 
10 inter- kommunale døgnplasser og 10 døgnplasser for spesialisthelsetjenesten. 
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De interkommunale døgnplassene skal dekke de tjenester som kommunene 
har behov for å samarbeide om, der den enkelte kommune har for liten 
kompetanse eller kapasitet eller der kommunene av andre grunner synes det er 
hensiktsmessig å samarbeide. Det omfatter planlagte innleggelser fra 
kommunene, kommunal ø-hjelp l akuttinnleggelser, etterbehandling og 
rehabilitering etter sykehusopphold og tilbud til utskrivningsklare pasienter fra 
helseforetak. 

Spesialisthelsetjenestens døgnplasser skal dekke helseforetakets behov for 
desentraliserte tjenester i Hall ingdal. Dette omfatter akutte og planlagte 
innleggelser fra legevakt/ fastlege, overføring og v iderebehandling av pasienter 
fra helseforetak. 

Vestre Viken HF har i avtale med Ål kommune besluttet at medisinsk klinikk 
Ringeri ke sykehus skal ha driftsansvaret for de 10 interkommunale 
døgnplassene. 

Døgnavdelingen økes fra 12 til 20 senger ved oppstart 2. halvår 2016. 

Sykehuset vil i budsjett 2016 legge inn økning i budsjettrammen, samtidig som 
arbeidsgiver også må vurdere endringer i stillingsinnhold ved vakanser. 

Arbeidsgivers vurdering 

Den nye driftsplanen vil kreve flere høyskoleutdannede med videreutdanning 
eller spesialutdanning. Dette vil gjelde innenfor fagområdene; geriatri, onkologi, 
palliasjon, KOLS, diabetes, hjerte /kardiologi. Avdelingen vil måtte vurdere andel 
sykepleiere med spesialkompetanse etter at rekruttering til de nyopprettede 
stillinger er gjennomført. Videre må avdelingen vurdere videreutdanningsløp for 
egne ansatte i forhold til det behovet for spesialkompetanse man antar å få på 
lengre sikt. 

Somatisk døgnavdeling har i dag en høy andel hjelpepleiere. Flere og flere 
arbeidsoppgaver krever sykepleiekompetanse f.eks når det gjelder 
samhandlingen med kommunene og mange pasienter får behandling som bare 
sykepleierne kan utføre. Endrede behandlingsmuligheter stiller større og andre 
krav til sykepleietjenesten. Alle hjelpepleierne er veldig dyktige og har høy 
kompetanse, men det er en del oppgaver de ikke skal og kan gjøre. 

Det vil derfor, ved vakanser, være nødvendig å vurdere behov for å omgjøre 
ledige stillingshjemler til sykepleiere eventuelt sykepleiere med spesial- og /eller 
videreutdanning innti l vi har den kompetansen som er nødvendig. Det er flere 
hjelpepleiere på HSS med deltids stillinger som har uønsket deltid. Arbeidsgiver 
skal arbeide for en heltidskultur og ser for seg at man ved vakanser på 
hjelpepleierstillinger kan øke stillingsandelen til de som har uønsket deltid når 
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man har oppnådd ønsket andel sykepleiekompetanse. Det vil si at man i 
fremtiden vil ha færre hjelpepleie stillinger, men at de hjelpepleierne som ønsker 
det har høyere stillingsprosent enn i dag. For øvrig må alt dette evalueres og 
vurderes i forhold hvilket behov for kompetanse man trenger for å tilby en best 
mulig pasientbehandling. 

Arbeidsgiver har i plan for drift av avdeling lagt opp til følgende bemanningsplan: 

Stillinger Dagens bemanning Total bemanning 

Pleiestillinger: 15,05 stillinger 18,88 stillinger * 

Spesialsykepleiere 2,5 

Sykepleiere 6,68 

Hjel pep leiere 5,87 

Overleger 2 stillinger 3 stillinger 

Ergoterapeut 0,5 stilling 1 stil ling 

Fysioterapeut: 2,0 stilling 2,0 stilling 

Avd .sykepleier O, 7 stilling 1,0 sti lling 
0,6 sti lling 

Team leder 0,6 stilling 

Sekretær 0,2 stilling 0,2 sti lling 

Total 21,05 sti llinger 26,48 stilling 
stillingsramme 

*0,39 årsverk avsatt til fagdager. 
Bemanning ti l hjerteskolen er ikke en del av bemanningsplanen på 
intermediæravdelingen. 

Organisasjonenes synspunkt: 

Økning i 

stillingsramme 

3,83 stil ling 

1 stilling 

0,5 stilling 

O stil ling 

0,3 stilling 

O stil ling 

5,43 stilling 

NFF: Ann-Karin Dahl mener at det går fint med 2 stillinger for fysioterapi, men at 
det er viktig å rekruttere nye ved naturlig avgang. Minner også om 
kompetanseheving for fysioterapeutene. 
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NETF: 
Mari Thon er glad for styrking med en ergoterapi stilling/ og ønsker en deling til 
2 halve stillinger for styrking av faget. Dette vil kunne styrke det tverrfaglige 
pasient ti lbudet på HSS. 

NSF: 
Heid N. Haugen viser til at dette ikke er en bemanningsplan 1 men en 
stillingsoversikt. Hun støtte arbeidsgiver i at det må være en 100 % 
avdelingssykepleier still ing. Det er vanskelig å vurdere om 3183 % 
årsverksøkning vil dekke opp døgnet. Mellom drøftingen har KTV vært på møte 
på HSS og dette var et oppklarende møte. Det er viktig å tenke at en 
spesialistseng på HSS ikke er det samme som på RS. Dette ford i HSS skal dekke 
alle fagområder. 
Heidi N. Haugen ønsker at arbeidsgiver vurderer både kompetanse og antall på 
natt etter kort tid. Hun aksepterer ressursbruken/ men vil ta det opp dersom hun 
får tilbakemeldinger fra sine medlemmer. Det er v iktig å evaluere om plassene 
blir brukt og om HSS har fåt t dekket fagbehovet. KTV ønsker å holdes orientert 
om hvilke tiltak man gjør ift rekruttering . 

Fagforbundet: 
Berit Halvorsen ønsker en definering av sykepleieroppgaver som en hjelpepleier 
ikke kan ivareta. Dersom det er ønskelig å omgjøre hjelpepleiestilling t il 
sykepleiestilling må dette drøftes for seg/ det skal ikke være noe automatikk. 
Det fungerer bra med 2 på natt nå/ men hun stiller spørsmål om det vil være nok 
i ny avdeling. Ønsker en dialog rundt dette og en evaluering etter kort tid . 

Arbeidsgivers vurdering i og i etterkant av drøftingen 

Arbeidsgiver er enig i at det som er lagt inn i drøftingsnotatet er en 
stillingsoversikt og ikke en bemanningsplan og arbeidsgiver gjennomførte en 
fortsettelse av drøftingen når grunnlaget for bemannningsplanen var sendt de 
berørte KTV. 

KTV for Fagforbundet og NSF va r mellom drøftingene på HSS og fikk en 
grundigere gjennomgang av hvordan ressursene er tenkt brukt. 
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Bemanningsplan for pleiepersonell i turnus; avd spl, team leder og hjerteskole kommer utenom 

nye IMA, 20 
senger 

Ma Ti 

o 7 7 

A 4 4 

N 2 2 

On 

6 

4 

2 

gml. HSS, 14 senger 

Ma Ti On 

o 5 5 5 

A 3 3 3 

N 2 2 2 

To 

6 

4 

2 

To 

5 

3 

2 

vakt 
man-

Fr LØ sø fre 

6 5 4 7,0 

4 4 4 7,5 

2 2 2 9,5 

vakt 
man-

Fr LØ sø fre 

5 3 3 7,0 

3 3 3 7,5 

2 2 2 9,5 

Sum 
timer Sum 

vakt man- timer ant Sum 
helg fre helg vakter timer 

7,5 224 68 41 292 

7,5 150 60 28 210 

9,8 95 39 14 134 
83 636 

Sum 
timer Sum 

vakt man- timer ant Sum 
helg fre helg vakter timer 

7,5 175 45 31 220 

7,5 113 45 21 157,5 

9,8 95 39 14 134 

66 512 

Arbeidsgiver vil i etterkant, sammen med de tillitsvalgte og gruppene, definere 
tydeligere hva som er hjelpepleieroppgaver og hva som er sykepleieoppgaver. 

Hoder 
for å 

dekke 
helg+ 
totalt 

ÅV 

33 

17,9 

Hoder 
for å 

dekke 
helg+ 
totalt 

ÅV 

24 

14,4 
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Dette er et pilotprosjekt og vi må skaffe oss litt erfaring for å eventuelt å 
justere. Det er viktig å være tydelig på at spesialistsengene skal med høyere 
lege og sykepleiebemanning kunne ha andre pasienter enn det HSS tradisjonelt 
har hatt. Det er få sykepleiere med spesial kompetanse på HSS i dag, men det er 
flere som nå vurderer mer kompetanse. I tillegg vil en nå ved ny rekrutteringen 
søke etter sykepleiere med spesialkompetanse innenfor ulike retn inger. For øvrig 
arbeides det nå med en rekrutterings/kompetanseplan for RS/HSS. 

Rekruttering vil skje i vinter slik at nye kan tiltre før sommeren og være en 
ressurs sommeren 2016. Vi rekrutterer sykepleiere/spesialsykepleiere og en 
legespesesialist. Det vil også bli vurdert om A- vakt på helg skal flyttes til fredag. 

Arbeidsgiver er enig med de KTV om at det vil være behov for en evaluering -
senest etter 6 mnd. 

Arbeidsgivers konlusjon: 
Arbeidsgiver vil inngå avtale med Ål kommune. Vi vil rekruttere i henhold til plan 
og evaluere innen 6 mnd. 

~n~~id 
Avdelingssjef ' 

&tttt Jf18Y ~ 
Britt Inger Liahagen 
Avdelingssykepleier 

1/ /1/ 1/aa-901 
Heidi Neverdal Haugen 
KTV NSF 

,,tl ~J-sk' 1\ u!)o_~dvlzC4<-c 
1'fi~tin Walderhaug 7 
Spesialrådgiver HR 

Ingeborg Rinnaas 
Avdelingssykepleier 

1/t!J·tt/J fl~ 
Ann - Karin Dahl 
KVT NFF 

b{:-1- t-t alvor:.se./\ 
Berit Halvorsen 
KTV Fagforbundet 



IMA HSS fra sept 2016
Bemanningsplan, 14 senger

Ma Ti On To Fr Lø Sø
vakt man-

fre vakt helg
Sum timer 

man-fre
Sum timer 

helg ant vakter Sum timer

Hoder for å 
dekke helg + 
totalt ÅV 

D 5 5 5 5 5 3 3 7,0             7,5           175             45                  31 220              Konsensus mellom Ål kommune og Klinikk Ringerike sykehus 
A 3 3 3 3 3 3 3 7,5             7,5           113             45                  21 157,5 24 hoder for å dekke 3.hver helg femforhandlet juni - 2015.
N 2 2 2 2 2 2 2 9,5             9,8           95                39                  14 134 60 % - Klinikk Ringerike sykehus

66 512              14,41 årsverk (35,5t/uke) 40 %- Ål kommune
pleiefaktor: 1,03             15,05            budsjetterte pleieårsverk i 2015

Sengetun RS 3.etg, 18 senger

Ma Ti On To Fr Lø Sø
vakt man-

fre vakt helg
Sum timer 

man-fre
Sum timer 

helg ant vakter Sum timer

Hoder for å 
dekke helg + 
totalt ÅV 

D 8 8 8 8 8 6 6 7,0             7,5           280             90                  52 370              
A 6 6 6 6 6 5 5 7,5             7,5           225             75                  40 300 39 hoder for å dekke 3.hver helg
N 2 2 2 2 2 2 2 9,5             9,8           95                39                  14 134

106 804              22,6 årsverk (35,5t/uke)
pleiefaktor: 1,26             

Bemanningsplan IMA, 20 senger

Ma Ti On To Fr Lø Sø
vakt man-

fre vakt helg
Sum timer 

man-fre
Sum timer 

helg ant vakter Sum timer

Hoder for å 
dekke helg + 
totalt ÅV 

D 7 7 7 7 7 4 4 7,0             7,5           245             60                  43 305              
A 4 4 4 4 5 4 4 7,5             7,5           158             60                  29 217,5 30 hoder for å dekke 3.hver helg
N 2 2 2 2 2 2 2 9,5             9,8           95                39                  14 134

86 657              18,49 årsverk (35,5t/uke)
pleiefaktor: 0,92             

endring åv fra 12 senger: 4,1 sos.kost
46 %

sum årsverk pleie 18,49             
4 fagdager pr år 0,39               årslønn lønn m/sos.kost økning:

Sum årsverk pleie inkl fagdager 18,88             485 000          13 370 448         15,05                 pleie 3,83                   

overlege 3,00               1 100 000      4 818 000            2,00                   overlege 1,00                   

ergo 1,00               440 000          642 400               0,50                   ergo 0,50                   

fysio 2,00               440 000          1 284 800            2,00                   fysio -                     

avd.spl 1,00               580 000          846 800               0,70                   avd.spl 0,30                   

team/fag 0,60               500 000          438 000               0,60                   team/fag -                     

sekretær -                 380 000          -                       0,20                   sekretær -0,20                 

SUM årsverk 26,48             SUM lønn 21 400 448         21,05                 Sum 5,43                   

vikarer, var.tillegg, overtid, kurs mm 3 728 333            økt dagens budsjett (2,237') med 67% (tilsv økning senger)

varekost (inkl mat) og adk 3 250 000            økt dagens budsjett (1,950') med 67% 12

Dagens kostnadsbudsjett, 12 senger  (NB, uten KIS, KMD og overhead): 21 109 804   Sum RS, drift av senger 28 378 782         20

økning til 20 senger koster: 7 268 977     overhead/adm.kostnader -                       0 % 8 67 % økning senger

SUM RS inkl overhead 28 378 782       20

SUM KIS 2 426 975            8 %

SUM KMD 300 000               1 %

Sum totalt IMA inkl KIS og KMD 31 105 756       dette er uten overheadkostnader

pr seng pr år 1 555 288    4 261                  kostnad pr IMA-seng pr dag (20 senger)

pr KAD-seng pr år 1 866 667    5 114                  kostnad pr KAD-seng pr dag

4 387                  kostnad pr seng utskr.klare

3 300                  kostnad pr seng Fosen iflg Lappegard

Fordeling RS og Ål:

60 % 40 % 55 % 45 % 50 % 50 %

Sum kostnader IMA til fordeling: 18 663 454    12 442 302      17 108 166   13 997 590     15 552 878             15 552 878     31 105 756      

2 557           1 704             2 344          1 917            2 131                   2 131            

pr seng:

dagens bemanning:

4 261 4 261 4 261
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Saksfremlegg 
 
 
Avslutning av tilsynssak – ”Ventelistesaken” ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 49/2015 23.11.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Brev av 21. oktober 2015 om avslutning av tilsyn mot Vestre 
Viken HF fra Statens Helsetilsyn 
 

 
Ingress 
I den såkalte ”ventelistesaken” fikk Vestre Viken et betinget forelegg fra Politimesteren i Asker og 
Bærum på 5 MNOK for brudd på helsepersonelloven. Det ble gitt en prøvetid på 5 år. Bakgrunnen 
var forhold ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, i perioden 2004-2010. Saken gjaldt blant annet 
endring av frister for rett til nødvendig helsehjelp. Statens Helsetilsyn opprettet tilsynssak som ble 
avgjort i januar 2011. Her konkluderte Helsetilsynet med brudd på helselovgivningen på flere 
sentrale punkter. Vestre Viken startet umiddelbart forbedringsarbeid for å lukke bruddene. Som 
ledd i tilsynsmessig oppfølging har foretaket rapportert status hvert halvår til Statens Helsetilsyn. 
Det har ikke vært noen bemerkninger til innholdet i rapportene. Helsetilsynet gjennomførte et 
stedlig tilsyn ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus i oktober 2015. I brev av 21.oktober 2015 
meddeles at tilsynet er avsluttet. Det konstateres at foretaket har iverksatt korrigerende og 
forebyggende tiltak, og at disse er fulgt opp av ledelsen. 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret er tilfreds med arbeidet som ledelse og ansatte har gjort i disse årene.  
2. Styret tar brev av 21. oktober 2015, Avslutning av tilsynssak i Vestre Viken, fra 

Helsetilsynet til etterretning.  
 

 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. november 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 

Dato: 13.11.15 
Saksbehandler: Halfdan Aass 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Saksopplysninger 
I løpet av høsten 2009 ble det avdekket at det forelå en systemsvikt med en omfattende svikt i 
oppfølging av pasienter ved kirurgisk avdeling, Bærum sykehus, den såkalte ”ventelistesaken”.  
Saken ble kjent for foretaksledelse og styret i januar 2010. Det ble startet intern gjennomgang av 
de faktiske forhold, som ble fulgt opp med forbedringstiltak. Konsernrevisjonen ble også 
involvert i arbeidet. Styret behandlet saken i flere styremøter i 2010. 
 
Politimesteren i Asker og Bærum startet etterforskning. Det førte til at Vestre Viken 30.11.10 ble 
ilagt et forelegg på 5 MNOK for brudd på helsepersonelloven. Forelegget ble gjort betinget med 
en prøvetid på 5 år. Styret vedtok forelegget i møte 10.12.10, sak 138/2010. Prøvetiden for 
forelegget går ut ved utløpet av november 2015. 
 
Statens Helsetilsyn opprettet tilsynssak i januar 2010. Helsetilsynets konkluderte i januar 2011 
med at det forelå brudd på helselovgivningen på flere sentrale punkter. I brev av 16.03.11 ba 
Statens Helsetilsyn Vestre Viken rapporterte status knyttet til åtte konkrete forhold hvert halvår 
i prøveperioden for forlegget.  
 
Da forholdet ble kjent, ble det straks startet forbedringsarbeid. Det er sendt halvårlige rapporter 
til Helsetilsynet i henhold til pålegg. Det har ikke vært noen kommentarer til innholdet i 
rapportene fra tilsynets side i de årene som er gått. Prøveperioden for forelegget går ut i 
30.11.15. I den forbindelse var Helsetilsynet på stedlig tilsyn kirurgisk avdeling, Bærum sykehus 
i oktober 2015. Statens Helsetilsyns konklusjon ble meddelt i brev av 21.10.15: ”Vestre Viken HF 
har iverksatt korrigerende og forebyggende tiltak for å rette påpekte lovbrudd i tilsynssaken mot 
Klinikk Bærum sykehus, kirurgisk avdeling. Tiltakene er fulgt opp av ledelsen. Statens Helsetilsyn 
har ikke avdekket lovbrudd under oppfølgingstilsynet. Tilsynet med Vestre Viken HF er med dette 
avsluttet.”          
 
Det vises til vedlagte brev fra Statens Helsetilsyn av 21.10.15 for nøyere gjennomgang. 
 
Vurdering og konklusjon 
 Administrerende direktør er tilfreds med det arbeidet som er gjort av ansatte og ledelse, og med 
at saken nå er brakt til avslutning. Det anbefales at brevet fra Statens Helsetilsyn tas til 
etterretning.  
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DATO: l DATE: 

21. oktober 2015 

Avslutning av tilsyn mot Vestre Viken HF -oppfølging av tiltak 
iverksatt etter tilsynssak 

Vestre Viken HF har iverksatt korrigerende ogforebyggende tiltak for å rette påpekte 
lovbrudd i tilsynssaken mot Klinikk Bærum sykehus, kirurgisk avdeling. Tiltakene er 
fulgt opp av ledelsen. Statens helsetilsyn har ikke avdekket lovbrudd under 
oppfølgingstilsynet. Tilsynet med Vestre Viken HF er med dette avsluttet. 

Statens helsetilsyn gjennomførte den 7. oktober 2015 kl. 09.00-13.30 et oppfølgende 
stedlig tilsyn ved Vestre Viken HF, Klinikk Bærum sykehus, kirurgisk avdeling 
(heretter kirurgisk avdeling). Vi viser til vårt varsel om tilsyn datert 4. september 
2015. 

Bakgrunn for tilsynet 
Statens helsetilsyn viser til avgjørelse i tilsynssaken mot Vestre Viken HF av 
17. januar 2011. Saken gjaldt blant annet endring av frister for rett til nødvendig 
helsehjelp. 

De sentrale funnene fra 2011 var følgende: 

Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum i sin 
pasientbehandling har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetj eneste/oven 
§ 2-2. 

Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum har 
brutt pasientrettighetsloven§ 2-1 ved at man systematisk og over tid har endret 
datoen for rett til helsehjelp uten medisinsk indikasjon, og unnlatt å informere 
pasientene om deres rettigheter. 

Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum har 
brutt plikten til å melde alvorlige avvikshendelser til Helsetilsynet i fylket, jf 
spesialisthelsetjenesteloven § 3-3. 

Statens helsetilsyn 
Norwegian Baard of 
Health Supervision 

Org. nr.: 974 761 394 

Postadresse l Postal address: 
Pb 8128 Dep, 
N0-0032 OSLO, Norway 
Besøksadresse l street address: 
Calmeyers gate 1 

Fakturaadresse llnvoice address: 
Statens helsetilsyn 
Fakturamottak DFØ 
Pb 41 04, 2307 Hamar 
EHF-format- adresse 974761394 

Tif.l Tel.: (+47) 21 52 99 00" 
Faks l Fax: (+47) 21 52 99 99 
E-post l E-mail: 
postmottak@helsetilsynet.no 
Internett: www.helsetilsynet.no 



Statens helsetilsyn har funnet at Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum har 
brutt internkontrollforskriften på flere områder. 
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Som ledd i oppfølgingen av saken, ba Statens helsetilsyn Vestre Viken HF rapportere 
hver sjette måned i prøveperioden på fem år, jf. det betingede forelegget av 30. 
november 20 l O fra Politimesteren i Bærum. Rapporteringen har omfattet åtte nærmere 
angitte forhold. De åtte punktene bli gjengitt nedenfor under "Gjennomgang av 
helseforetakets halvårlige rapporteringer om korrigerende/forebyggende tiltak og 
funn fra oppfølgingstilsynef'. 

Hensikten med det stedlige tilsynet 
Hensikten med det oppfølgende stedlige tilsynet var å undersøke om de iverksatte 
tiltakene ved kirurgisk avdeling har medført at praksis nå er endret, slik at den er i 
samsvar med lovkravene til kvalitet og pasientsikkerhet. 

Faktagrunnlag og gjennomføringen av tilsynet 
I forkant av det stedlige tilsynet, gjennomgikk vi mottatt dokumentasjon fra kirurgisk 
avdeling inkludert Vestre Viken HF sine halvårlige rapporter fra 2011 til 2015 (se 
vedlegg 3 med liste over gjennomgåtte dokumenter). 

Ved det stedlige tilsynet ble det gjennomført et åpningsmøte med relevant personell til 
stede (se vedlegg 2 med liste over deltakerne). 

Tilsynsmyndigheten hadde også en times samtale med avdelingssjef ved kirurgisk 
avdeling, Randi Andreassen, avdelingssykepleier Michaela Nyberg, seksjonsoverlege 
ved gastro-, generell- og endokrinkirurgisk seksjon, Christian Kroepelien, og 
fungerende seksjonsoverlege ved urologisk seksjon, Tina S. Kornmo. Hensikten med 
denne samtalen var å :Ia et korrekt bilde av hvordan dagens praksis styres og følges 
opp for å unngå lovbrudd på aktuelt område. 

Under tilsynet ble det tatt stikkprøver av avdelingens praksis ved at 
tilsynsmyndigheten gjennomgikk 30 tilfeldig utvalgte journaler tilhørende pasienter 
med rett til nødvendig helsehjelp og der henvisningene ble mottatt i februar 2015. 

Til slutt ble det avholdt et oppsummerende møte med avdelingssjef Andreassen. 

Rettslig grunnlag 
Det er et grunnleggende krav til helsetjenesten at den helsehjelpen som ytes er faglig 
forsvarlig, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Kravet til forsvarlighet som rettes mot virksomheter omfatter flere forhold som 
sammenfaller med kravet til internkontroll og systematisk arbeid for å ivareta 
pasientsikkerhet og kvalitet. Helsetjenesten er pålagt å etablere internkontroll for å 
sikre forsvarlige tjenester, jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. 
Tilsynsmyndigheten viser særlig til forskriftens § 3 der begrepet internkontroll 
beskrives,§ 4 om innholdet i internkontrollen og§ 5 om dokumentasjon av 
internkontrollen. 

Eier og ledelse skal skape rammebetingelser og organisatoriske løsninger som gir god 
kvalitet i tjenestene og reduserer sannsynligheten for svikt samt begrenser 



skadevirkningene. Kravene i internkontrollforskriften skal sikre at daglige 
arbeidsoppgaver blir planlagt, organisert, utført og forbedret i samsvar med krav 
fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen. Dette for å sikre robuste tjenester som 
har god kvalitet også i de tilfellene hvor rammebetingelsene ikke er optimale, for 
eksempel ved fravær av personell. 
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Ledelsen skal sørge for at virksomheten identifiserer områder hvor det er fare for 
svikt, og at det utarbeides gode rutiner på områder med særlig fare for svikt. Ledere på 
alle organisatoriske nivåer i helseforetaket må legge til rette for, og følge opp, at deres 
helsetjenester er i tråd med gjeldende regelverk. Den øverste lederen i sykehus har det 
overordnede administrative og faglige ansvaret for sykehusets virksomhet. 

Det fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 at pasienter som henvises til 
sykehus, har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen 
er mottatt. Det skal foretas en faglig vurdering av om pasienten har rett til nødvendig 
helsehjelp, jf. lovens§ 2-1 b. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når en 
pasient som har slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal 
fastsettes i samsvar med det faglig forsvarlighet krever. 

Pasienten skal gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-2. Videre skal pasienten informeres om fristen som er satt 
for når nødvendig helsehjelp skal gis samt om klageadgang. Henvisende instans skal 
også underrettes. Slik informasjon skal sikre at pasienten er kjent med sine rettigheter, 
og bidrar til at pasienten og henviser kan følge opp at pasienten mottar forsvarlig 
helsehjelp. 

Gjennomgang av helseforetakets halvårlige rapporteringer om 
korrigerende/forebyggende tiltak og funn fra oppfølgingstilsynet 
For oversiktens skyld vil funnene bli gjennomgått punktvis under, i tråd med de åtte 
forholdene (kursivert tekst) som Vestre Viken HF sin rapportering har omfattet. 

l. Det er foretatt en systematisk gjennomgang av virksomheten ved Sykehuset Asker 
og Bærum (nå Vestre Viken HF, Klinikk Bærum sykehus), kirurgisk avdeling for å 
identifisere kritiske prosesser knyttet til håndtering av pasienter som henvises til 
undersøkelse, behandling og oppfølging og iverksatt tiltak for å forebygge svikt. 

I 2011 igangsatte kirurgisk avdeling et Lean-prosjekt med bistand fra et 
konsulentfirma. Videre gjorde Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF en 
revisjon våren 2012. Det er også igangsatt interne prosjekter ved urologisk 
seksjon (internt Lean-prosjekt i januar 2013 samt Prosjekt 500). Hensikten var å 
få bedre oversikt over og styring med kontrollpasientene, ettersom seksjonen har 
hatt særlige utfordringer med denne pasientgruppen. I 2014 og 2015 har Veritas 
foretatt sertifiseringsrevisjoner ved avdelingen. Fra februar 2015 har avdelingen 
deltatt i et ventelisteprosjekt med bistand fra Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehuspartner. 

Ved oppfølging av konsernrevisjonen som ble foretatt våren 2012, vurderte Helse 
Sør-Øst RHF at kirurgisk avdeling hadde etablert tiltak i form av nye prosedyrer 
(e-håndbok og nye pasientadministrative rutiner), kontrollrutiner og bruk av 
styringsdata. Oppfølging av ventelister og tildeling av timer var et område som 
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var vektlagt i denne prosessen. I oppfølgingsrevisjonen ble det konkludert med at 
kirurgisk avdeling var blant de fremste i Helse Sør-Øst RHF når det gjelder 
struktur, orden og kontroll i det pasientadministrative arbeidet. 

2. Kirurgisk avdeling har etablert nødvendige systemer for prioritering av 
nyhenviste pasienter og kontrollpasienter. 

Avdelingen har utarbeidet prosedyren BS-KIR Kontroll med arbeidslister og 
vurdering av henvisninger i DIPS, der det blant annet fremgår at henvisninger 
skal behandles av overlege innen syv dager og at prioritering skal gjøres i henhold 
til prioriteringsveiledere utgitt av Helsedirektoratet. 

Videre har avdelingen utarbeidet prosedyren BS-KIR-POL Oppfølging av 
venteliste, der det blant annet fremgår at pasientkoordinator/sekretær på 
inntakskontoret og kirurgisk ekspedisjon daglig skal se igjennom ventelister for 
oppsett av timer, og at de ukentlig skal sjekke at alle har fått brev om mottatt 
henvisning og at ingen står uten oppmøtetid. Avdelingssykepleier lager hver uke 
en ventelisteoversikt til driftsmøtet i avdelingen. Se også redegjørelsen under 
punkt 3. 

Det fremgår videre av prosedyren BS-KIR-POL Oppfølging av venteliste at det 
månedlig lages en oversikt over andre pasienter enn rettighetspasienter som har 
ventet over tiden. Seksjonsoverlegen gjennomgår listen og prioriterer pasientene 
ut fra hastegrad 1-3 (l= haster, 2 =kan vente, 3 =kan avvikles). Det samme 
fremgår av prosedyren BS-KIR Ventelistehåndtering. I denne prosedyren står også 
at seksjonsoverlegen skal sørge for at det blir satt opp ekstra poliklinikk ved 
behov, og at vedkommende skal godkjenne all stryking av poliklinikk for sin 
seksjon. Av prosedyren går det frem at seksjonsoverlegen er ansvarlig for at 
pasienter som likevel må strykes fra poliklinikken gjennomgås, slik at fristbrudd 
unngås og alvorlig syke pasienter blir prioritert til ny time. 

Videre fremgår det at inntakskontoret ved avdelingssykepleier skal holde orden 
og oversikt over ventelistene. Vedkommende skal utarbeide ukentlige lister til 
seksjonsoverlegen over pasienter på ventelisten til poliklinisk omsorg samt utrulle 
timebøker minimum tre måneder frem i tid. 

Denne ordningen ble også beskrevet i tilsynsmyndighetens samtale med 
avdelingsledelsen. 

I de nevnte prosedyrene beskrives ulike ansattes ansvarsområde og 
arbeidsoppgaver når det gjelder prioritering av nyhenviste pasienter og 
kontroll pasienter. I tillegg er seksjonsoverlegenes ansvar tydeliggjort gjennom 
stillingsbeskrivelsen. 

Av rapporteringen fra avdelingssjefen til klinikksjefen, går det frem at kapasiteten 
på poliklinikken er økt, og at det settes inn ekstra ressurser ved behov. 



3. Det er etablert nødvendig overordnet oppfølging, rapportering og kontroll med 
ventelistepasienter og oppfølging av behandlingsfrister. 

Kirurgisk avdeling har følgende relevant møtestruktur, som fremgikk av 
avdelingssjefens presentasjon under tilsynet: 
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Driftsmøter: En del av det ukentlige ledermøtet der ledergruppen gjennomgår 
styringsdata og resultatmålinger. Driftmessige beslutninger fattes i dette 
møtet. 

Agendaen for møtet er blant annet: 
- felles og seksjonsvis aktivitetsgjennomgang, der ventelister, tiltak og 

vurdering om informasjonsbrev må sendes hvis frister ikke overholdes 
- gjennomgang av neste ukes aktivitet (vakans, fravær) 
- endring av bemanning på lengre sikt (permisjoner, oppsigelser) 
- gjennomgang av ventelister dagkirurgi og elektiv kirurgi 

hovedoperasjon, en gang per måned 

I prosedyren BS-KIR Driftsmøte er det å ha kontroll på ventelistene beskrevet 
som et av formålene med driftsmøtet. 

Det fremgår av prosedyren BS-KIR-POL Oppfølging av venteliste at 
avdelingssykepleier før driftsmøtet med ledergruppen hver uke lager en 
ventelisteoversikt for ca. en måned frem i tid. Denne listen blir gjennomgått 
av seksjonsoverlegene, avdelingssykepleier og avdelingssjef. 
Seksjonsoverlegene har ansvaret for pasientene på listen for sin seksjon. 

Av prosedyren BS-KIR Ventelistehåndtering fremgår det at 
seksjonsoverlegene skal delta på møte om ventelisterapportering ( driftsmøte 
for poliklinikken) annenhver uke. 

Seksjonsvise møter: Seksjonsoverlege, sykepleier og sekretær diskuterer 
samarbeid for best mulig drift. 

DIPS-møter/driftsmøter: Et møte for sekretærene, med fokus på å sikre 
ensartet håndtering av timeboken, for å redusere feil i ventelisten. 

Tavlemøter: Et forum som i første omgang er etablert for sykepleierne og 
inntakskontoret, for å sikre kontinuerlig forbedring. 

Avdelingssjef har månedlige møter med klinikkdirektøren, der det rapporteres på 
aktiviteter og resultater i avdelingen, herunder måltavlen, hvor tall for fristbrudd 
m.m. er en av postene. Kontrollpasientene inngår også i denne rapporteringen. 
Dette er bekreftet ved de månedlige rapportene Resultatoppfølgingsmøte (Rikets 
tilstand). 

Klinikkens ledelse foretar en gjennomgang av avdelingens praksis to ganger i 
året, og vurderer hvorvidt det er behov for endring av rutiner og etablering av 
tiltak. Dette fremgår av prosedyren BS Ledelsens gjennomgåelse (LGG). I 



rapportene fra ledelsens gjennomgåelse i 2013 og 2014 fremgår det at 
ventelisteproblematikk og fristbrudd er temaer som har vært tatt opp. 

Revisjonene m.m. har avdekket at kontroll pasientene nå er det største 
risikoområdet. Dette fremgår også av et ledemøtereferat datert 24. juni 2015. 
Avdelingsledelsen har derfor et særskilt fokus på denne pasientgruppen, og er 
oppmerksom på viktigheten av å etterleve de etablerte prosedyrene. 

Av oversikten "Fristbrudd rapportert til styret i august'' fremgår det at alle 
avdelingens fristbrudd gjennomgås, for å identifisere årsaken til fristbruddet. Det 
foreligger en handlingsplan for ventelistene fra 19. juni 2015. Avdelingssjef 
Andreassen anga også i sin innledning at avdelingen tidligere hadde mange 
fristbrudd (900), men at det ved siste rapportering var redusert til tre fristbrudd, 
som alle skyldtes pasientrelaterte forhold. 

I samtalen med avdelingsledelsen kom det frem at fagsjef medisin foretar en 
gjennomgang av kontrollpasientene og overvåker ved stikkprøver i journal 
(Global Trigger Tool (GTT) er et av verktøyene). Resultatene bringes videre til 
avdelingssjef. 

4. Ansvars- og myndighetsforhold når det gjelder håndtering av ventelistepasienter 
og oppfølging av behandlings/rister ved kirurgisk avdeling er beskrevet og 
involvert helsepersonell er lgent med disse. 

Det er utarbeidet nye stillingsbeskrivelser, der blant annet seksjonsoverlegenes 
ansvar for oppfølging av pasientene og ventelistene er tydeliggjort. Videre 
beskrives overlegenes og seksjonsoverlegens ansvar i prosedyrene BS-KIR 
Kontroll med arbeidslister og vurdering av henvisninger i DIPS og BS-KIR-POL 
Oppfølging av venteliste. 
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For pasientkoordinator/sekretær ved inntakskontoret og i skranken er det også 
detaljert beskrevet hvilke arbeidsoppgaver som er deres ansvar i 
stillingsbeskrivelsene samt i prosedyrene BS-KIR-POL Tildeling av time, BS-KIR
POL Oppfølging av venteliste og BS-KIR-POL Henvisning til oppfølging. 

Videre er det faste oppfølgingsmøter i avdelingens ledergruppe, der 
seksjonsoverlegene rapporterer både på aktivitet og drift i seksjonene. 

5. Aktuelt helsepersonell ved kirurgisk avdeling som håndterer ventelistepasienter, 
er gitt nødvendig opplæring i aktuelt regelverk og bruk av DIPS. 

I 2010 ble det avholdt to seminarer for alt personell ved kirurgisk avdeling. 
Temaet var vurdering av henvisning, prioritering og tildeling av time. 

Avdelingsledelsen oppga under tilsynsbesøket at legene ved avdelingen f'ar 
opplæring i DIPS når de er nyansatte. Avdelingsledelsen har i senere tid ikke sett 
behov for systematisk opplæring utover dette. 



Behovet for opplæring er størst hos sekretærene. Det arbeides med å kartlegge 
deres kompetanse, og avdelingsledelsen vil følge opp behovet for opplæring når 
dette arbeidet er sluttført. 

Klinikken har også en DIPS-gruppe som kan bistå ved problemer. 

6. Pasienter som henvises til undersøkelse og behandling mottar lovpålagt 
informasjon om rett til helsehjelp, frist for rett til helsehjelp, klagerett og rett til 
fritt sykehusvalg. 

Det er utarbeidet ny brevmal som skal sikre at hver rettighetspasient mottar 
lovpålagt informasjon om rett til nødvendig helsehjelp, helseforetakets frist for å 
yte slik helsehjelp og pasientens klagemulighet. I tillegg er det utarbeidet et 
generelt informasjonsskriv om pasienters rettigheter. 
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Tilsynsmyndighetens gjennomgang av 30 journaler viste at brev med informasjon 
til pasient og henviser gjennomgående var sendt, og pasientene hadde mottatt den 
lovpålagte informasjonen. 

7. Dersom pasienter henvist til undersøkelse og behandling for utsatt 
behandlingstidspunkt gjøres dette på bakgrunn av en konkret vurdering av at det 
er vurdert som medisinskfaglig forsvarlig. 

I samtalen med avdelingsledelsen kom det frem at seksjonsoverlegene ikke 
opplevde dette som en aktuell problemstilling i praksis. Gjennomgangen av 30 
tilfeldig utvalgte journaler fra totalt 285 rettighetspasienter i februar 2015, 
bekreftet dette. Videre ble det opplyst at det er gjort en teknisk endring i DIPS, 
som gjør at det nå ikke lenger er mulig å endre fastsatt fristdato for pasientene. 
Dette eliminerer risikoen for endring av fristdato. 

Det fremkom i samtaler med ledelsen og i flere møtereferater at den siste tids 
overskridelser av fastsatt frist i all hovedsak gjelder kontrollpasienter, og at 
årsaken til fristoverskridelsene oftest skyldes pasientutsatte timer eller andre 
forhold hos pasienten. 

Det er også utarbeidet en prosedyre som heter BS-KIR-POL Endring av 
polikliniske timer som gjelder pasientkoordinator/sekretær på inntaks
kontoret/skranke og legene, som angir hva disse skal gjøre ved: 

- legeutsatt poliklinikk: Ved leges ønske om fri, må legen søke 
seksjonsoverlegen om dette. Hvis det er behov for å flytte pasienter, skal 
lege komme med et løsningsforslag. Ved sykdom skal seksjonsoverlege 
gjennomgå listen til den som er syk. 

- pasientutsatte timer: Hvis det er en hastepasient, må vurdererende/ 
behandlende lege få beskjed om dette. 

- pasientavbestilte timer: Hvis pasienten har flyttet/fått hjelp annet sted, 
avsluttes pasienten. Hvis pasienten ikke ønsker videre behandling, gis lege 
beskjed og må vurdere og dokumentere hva som skal gjøres videre. 

- ikke møtt til time: Legen vurderer om pasienten skal ringes eller ikke, og 
dette må dokumenteres i eget journalnotat. 
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Dersom en arbeidstaker har uforutsett fravær over en uke, fremgår det av 
prosedyren BS-KIR Kontroll med arbeidslister og vurdering av henvisninger i 
DJPS at nærmeste leder er ansvarlig for å overføre vedkommendes arbeidsliste til 
en oppnevnt stedfortreder. Avdelingen har etablert rutine for å omprioritere ved 
uforutsett fravær hos legene, slik at pasientenes oppsatte timer kan avvikles. I 
journalgjennomgangen fant vi eksempler på at rutinen ble overholdt. 

8. Kirurgisk avdeling har et fungerende system for melding og håndtering av 
avvikshendelser, herunder melding av alvorlige avvikshendelser til Helsetilsynet i 
fylket, jf spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 (nå spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 
om melding til Kunnskapssenteret og§ 3-3 a om varsel til Statens helsetilsyn). 

Klinikken har utarbeidet prosedyren BS Avvik- saksbehandling og oppfølging, 
hvor det fremgår at både avdelingen, kvalitetsutvalget og 
pasientsikkerhetsutvalget skal ha fokus på å avdekke underliggende årsaker til 
avviket, som grunnlag for korrigerende tiltak. 

I nevnte prosedyre tydeliggjøres det at alle ansatte er ansvarlige for å melde avvik 
og behov for forbedringer, begrense skadeomfanget og komme med forslag til 
tiltak. 

Vestre Viken HF har etablert kvalitetsutvalg på foretaksnivå, klinikknivå og 
avdelingsnivå. Det foreligger referater fra møtene i avdelingens kvalitetsutvalg, 
som viser at utvalget gjennomgår avvikene som er meldt. 

Oppsummering 
Statens helsetilsyn vurderer at Vestre Viken HF, Klinikk Bærum sykehus, kirurgisk 
avdeling har nedlagt et betydelig arbeid for å rette på forholdene som ble avdekket ved 
den opprinnelige tilsynssaken. Det er utarbeidet nye prosedyrer som tydeliggjør 
ansvarsfordelingen, og avdelingsledelsen har igangsatt tiltak for å ta kontroll med 
ventelistene. Avdelingsledelsen følger hyppig opp nyhenviste pasienter med rett til 
nødvendig helsehjelp og kontroll pasienter gjennom møter og rapportering, og det 
rapporteres jevnlig til klinikkledelsen. Statens helsetilsyn vurderer at avdelingen har 
etablert en tilfredsstillende internkontroll. 

Gjennomgangen av de 30 pasientjournalene viste ingen tilfeller der pasienten ikke 
hadde mottatt nødvendig helsehjelp innen fastsatt frist, og alle rettighetspasienter 
hadde mottatt lovpålagt informasjon. Dette tyder på at de beskrevne tiltakene er 
iverksatt og implementert. 



Konklusjon 
Vestre Viken HF har iverksatt korrigerende og forebyggende tiltak for å rette påpekte 
lovbrudd i tilsynssaken mot Klinikk Bærum sykehus, kirurgisk avdeling. Tiltakene er 
fulgt opp av ledelsen. Statens helsetilsyn har ikke avdekket lovbrudd under 
oppfølgingstilsynet. Tilsynet med Vestre Viken HF er med dette avsluttet. 

Med hilsen 

Jan Fredrik Andresen 
direktør 

Susanne Lie 
seniorrådgiver 

Brevet er godlgent elektronisk og sendes derfor uten underskrift 

Vedlegg: 
l. Utdrag av relevante lov- og forskriftsbestemmelser 
2. Liste over deltakere ved åpningsmøtet 
3. Liste over gjennomgåtte dokumenter 

Kopi: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannen i Buskerud 
Helse Sør-Øst RHF, postboks 404, 2303 HAMAR 
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Revisjonsleder: seniorrådgiver Aud FrøysaÅsprang, tlf. 21 52 99 88 
Revisorer: seniorrådgiver Ole Kristian H. Furulund, tlf. 21 52 99 24 

seniorrådgiver Bjørg C. Langeland, tlf. 22 00 39 49 
seniorrådgiver Susanne Lie, tlf. 21 52 98 59 



Vedlegg 1 

Utdrag av relevante lov- og forskriftsbestemmelser 

Spesialisthelsetjenesteloven 

§ 2-2. Plikt til forsvarlighet 
Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være forsvarlige. 

Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at personell som utfører tjenestene~ blir i 
stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig 
og koordinert tjenestetilbud. 

Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 

§ 3. Internkontroll 
l denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av sosial- og helselovgivningen. 

§ 4. Innholdet i internkontrollen 
Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold 

og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og 
helselovgivningen. 

Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: 
a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt 

hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og 
myndighet er fordelt, 

b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, 
c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle 

fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, 
d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, 
e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av 

virksomheten, 
f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 

av myndighetskrav, 
g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer~ instrukser~ rutiner 

eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og 
helselovgivningen, 

h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 
som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. 

§ 5. Dokumentasjon 

l 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn 
av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. 

Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig. 



Pasient- og brukerrettighetsloven 

§ 2-1 b. Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
Pasienten har rett til øyeblikkelig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-1. 
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare 

dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til 
tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når en pasient som har en slik 
rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det faglig 
forsvarlighet krever. 

Helse- og omsorgstjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp, de helse- og 
behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett. 

Dersom det regionale helseforetaket ikke har sørget for at en pasient med rett til nødvendig 
helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får den nødvendige helsehjelpen innen tidspunkt fastsatt i 
medhold av annet ledd, har pasienten rett til nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra 
privat tjenesteyter eller tjenesteyter utenfor riket. 

Dersom det regionale helseforetaket ikke kan yte helsehjelp til en pasient som har rett til 
nødvendig helsehjelp fordi det ikke finnes et adekvat tilbud i riket, har pasienten rett til nødvendig 
helsehjelp fra tjenesteyter utenfor riket innen den frist som er fastsatt etter annet ledd. 

2 

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som skal anses som helsehjelp 
som pasienten kan ha rett til. 

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om fastsettelse av, og 
informasjon om, tidsfristen for å yte helsehjelp som nevnt i annet ledd, herunder en frist for når barn 
og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet senest skal motta nødvendig 
helsehjelp. Departementet kan også gi forskrifter med nærmere bestemmelser om organiseringen av, 
og oppgjøret for, tjenester pasienten har rett til å motta fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter 
utenfor riket etter fjerde ledd. 

§ 2-2. Rett til vurdering 
Pasient som henvises til sykehus, spesialistpoliklinikk eller institusjon som tilbyr tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, som omfattes av§ 2-4, har rett til å få sin helsetilstand 
vurdert innen 30 virkedager fra henvisningen er mottatt. Det skal vurderes om det er nødvendig med 
helsehjelp, og gis informasjon om når behandlingen forventes å bli gitt. De regionale helseforetakene 
kan bestemme hvilke institusjoner som skal fastsette tidsfrist for å yte helsehjelp som nevnt i§ 2-1b 
andre ledd når pasienten er henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. 

Det skal vurderes om pasienten har en slik rettighet overfor spesialisthelsetjenesten som 
omtalt i§ 2-1b andre ledd, og eventuelt fastsettes en slik frist som omtalt i samme ledd tredje 
punktum. Pasienter som har en slik rettighet, skal underrettes om dette og om fristen. l 
underretningen skal pasienten også gis opplysning om klageadgang, klagefrist og den nærmere 
fremgangsmåten ved å klage. Henvisende instans skal også underrettes. 

Vurderingen skjer på grunnlag av henvisningen. Om nødvendig skal supplerende opplysninger 
innhentes eller pasienten innkalles til undersøkelse. 

Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom, har pasienten rett til raskere vurdering. 
Departementet kan i forskrift bestemme at barn og unge under 23 år med psykiske lidelser 

eller rusmiddelavhengighet har rett til vurdering raskere enn innen 30 virkedager. 



Vedlegg 2 

Liste over deltakere ved åpningsmøtet 

Fra Vestre Viken HF: 

Jardar Hals, klinikkdirektør Bærum sykehus 
Randi Andreassen, avdelingssjef kirurgisk avdeling 
Kjersti Vanberg, fagsjef helsefag 
Halvor Gude, fagsjef medisin 
Anders Bjørneboe, konstituert fagdirektør 
Sissel Mundal, fagsjef kvalitet 
Michaela Nyberg, avdelingssykepleier 
Tina S. Kornmo, fungerende seksjonsoverlege urologisk seksjon 
Christian Kroepelien, seksjonsoverlege gastro-, generell- og endokrinkirurgisk seksjon 
Milorad Knezevic, stedfortredende seksjonsoverlege plastikkirurgisk seksjon 
Birgit Stadheim, avdelingskonsulent 

Fra Statens helsetilsyn: 

Aud Frøysa Åsprang, revisjonsleder 
Ole Kristian H. Furulund, revisor 
Susanne Lie, revisor 

Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 

Bjørg C. Langeland, revisor 

·. 



Vedlegg3 

Liste over gjennomgåtte dokumenter 

Prosedyrer: 

BS-KIR Ventelistehåndtering 
BS-KIR Utrulling av timebøker 
BS-KIR Prøvesvar, håndtering 
BS-KIR Kontroll med arbeidslister og vurdering av henvisninger i DIPS 
BS-KIR Driftsmøte 
BS-KIR 2. gangs vurdering ved Kirurgisk poliklinikk seksjon 
BS-KIR-POL Tildeling av time 
BS-KIR-POL Endring av polikliniske timer 
BS-KIR-POL Oppfølging av venteliste 
BS-KIR-POL Informasjon til rettighetspasienter i forkant av fristbrudd 
BS-KIR-POL Henvisning til oppfølging 
BS-KIR-POL HELFO- Fristbrudd 
BS-KIR-POL Arbeidsflyt inntakskontor 
BS Møtestruktur 
BS Mandat for Klinikkens pasientsikkerhetsutvalg (KPSU) 
BS Awik- saksbehandling og oppfølging 
W Organisering av pasientsikkerhetsutvalg på klinikk og avdelingsnivå 

Stillingsbeskrivelser: 

BS-KIR-POL Sekretær inntakskontoret 
BS-KIR-POL Sekretær i skranken 
BS-KIR Seksjonsoverlege med personalansvar 
BS-KIR Medisinskfaglig rådgiver 
BS Fagsjef medisin 
BS Avdelingssykepleier/Avdelingsjordmor/Seksjonsleder 
BS Avdelingssjef 

Referater: 

Referat fra avdelingens kvalitetsutvalg 07.01.2015, 04.02.2015, 08.04.2015, 03.06.2015 og 
02.09.2015 
Referat 24.06.2015 -møte med kir. avd. venteliste pasienter til kontroll 
Referat ledermøte kirurgisk avdeling 11.06.2014 

Øvrige dokumenter: 
Organisasjonskart for Vestre Viken HF 
BS-KIR-POL Beskrivelse av seksjonen 
BS-KIR Beskrivelse av avdelingen 
BS Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2013 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2014 



W Internrevisjon- rapport, dato 16.06., 17.06., 18.06. og 26.06.2014 
W Internrevisjon- rapport, dato 25.02.2015 
WHF Styringsindikatorer september 2015 
Oversikt fra Synergi 01.01.2013-31.08.2015 
Rapport fra periodisk revisjon 1 (PR1) og utvidelse av revisjonsomfang (SE) Systemsertifisering ISO 
9001:2008, dato 03.03.2014- 24.03.2014 
Rapport fra periodisk revisjon 2 (PR2) Systemsertifisering ISO 9001:2008, dato 03.03.2015-
19.03.2015 
Virksomhetsrapportering Status per 2. tertial 2015 Informasjon til foretaksledelsen, oppdatert per 8. 
september 2015 
Rapporter kirurgisk avdeling ventelisteprosjektet uke 36, 37, 38, 39 og 40 2015 
Resultatoppfølgingsmøte (Rikets tilstand) februar, april, mai, juli og august 2015 
Ventelister kirurgisk avdeling pr. 07.10.2015 
Brevmal for informasjonsbrev til pasient 
Generell pasientinformasjon 

Dokumenter fra tidligere rapporteringer: 
Rapporteringsbrev fra Vestre Viken HF av 29.04.2011, 19.08.2011, 13.08.2012, 14.08.2012, 
30.10.2012, 29.04.2013, 30.10.2013 og 28.04.2015 
Rapport 7/2012 Oppfølgingsrevisjon av revisjon av henvisningsområdet i Vestre Viken HF i 2010 
(rapport 4/2010, kap. 3} 
Rapport 8/2012 Oppfølgingsrevisjon av revisjon av henvisningsområdet i Vestre Viken HF i 2010 
(rapport 4/2010, kap. 4) 
Rapport 6/2013 Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative 
arbeidet ved Vestre Viken HF 
Handlingsplan etter oppfølgingsrevisjon av revisjon av henvisningsområdet i Vestre Viken HF i 2010, 
Konsern revisjonens rapport 7/2012 
Handlingsplan etter internrevisjon april 2011 kir pol 
Rapport fra tilsyn med spesialisthelsetjenestens håndtering og vurdering av henvisninger og 
utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft (kolorektalkreft) ved Vestre Viken HF Klinikk 
Bærum sykehus, 24.05.2012 
Rapport over intern revisjon- oppfølging, Intern revisjon 1/2012, mai 2012, Risikostyring og ledelse i 
smittevern 
Sluttrapport Lean i kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus versjon 1.1 
Saksfremlegg Kvalitet og pasientsikkerhet, 23.02.2011 
Saksfremlegg DIPS- klinisk IKT, 15.04.2011 
Notat 18.08.2011 Vedr. Helsetilsynets brev om oppfølging av tilsynssaken mot Vestre Viken HF 
Retningslinjer Formidling av beskjeder angående pasienter på poliklinikken 
Retningslinjer Oppfølging av ventelister 
Retningslinjer Håndtering ved endring av polikliniske timer 
Retningslinjer Ansvars og myndighetsforhold ventelistehåndtering 
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Vedlegg: 
 

1. Sluttrapport – evaluering av Strandveien boliger 

 
Ingress 
Evalueringen av Strandveien boliger viser at de sterkt omsorgstrengende brukerne har fått et 
godt tilbud i boligene, men det er påpekt forbedringspunkter i forhold til samhandlingen rundt 
brukerne. I tillegg viser evalueringen at det er enighet om å redusere omfanget av tilbudet ut fra 
målsetningen om at kommunene på sikt selv vil håndtere flest mulig av sine brukere.   
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret tar evalueringen til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 16.11. 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 

Dato: 16.11.2015 
Saksbehandler: Kirsten Hørthe 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
Det ble avholdt et møte mellom rådmennene i Asker, Bærum kommune og adm. direktør i Vestre 
Viken HF 26.03. 2014. for å drøfte situasjonen ved Strandvegen boliger.  
I møtet ble det bestemt at det skulle nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppen skulle avgi en rapport som skulle danne grunnlag for videre beslutninger 
omkring botilbud for den aktuelle brukergruppen. Rapporten er nå ferdig og er vedlagt denne 
saken. 
Evalueringen er utført av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Asker og Bærum 
kommuner og Vestre Viken HF, med prosjektstøtte fra Ernst & Young AS. 
Rapporten inneholder ikke endelige beslutninger, men kommer med en rekke anbefalinger som 
skal danne grunnlag for det videre arbeidet. 
 
Vurdering 
Strandveien boliger er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum og Vestre Viken HF. 
Ansvaret for utførelse av tjenesten tilhører Asker og Bærum kommune. Beboerne er utskrevet 
fra døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten, og tjenestene som ytes i boligene er i hovedsak 
hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven. 
I henhold til denne lovens § 3-1 femte ledd, kan kommunene inngå avtale med andre offentlige 
tjenesteytere, slik som et helseforetak, for å drifte tjenesten. 
 
Samarbeidet er regulert gjennom to ulike avtaler mellom helseforetaket og henholdsvis Asker og 
Bærum kommune. Begge avtaler er opprinnelig inngått med sykehuset Asker og Bærum. 
Avtalene ble videreført da Vestre Viken HF ble etablert (2009), uten ny gjennomgang av 
avtalenes form og innhold.  
Avtalen med Asker kommune ble inngått i 2005. Avtalen med Bærum kommune i 2007. 
 
Målgruppe for begge avtaler er brukere i de to kommunene med definert omfattende 
hjelpebehov og sammensatte psykiske lidelser, hvorav noen har hatt eller har en aktiv 
voldsrisiko.  
 
Beboerne blir tildelt boliger ved Strandveien boliger av kommunene, og beboerne tegner 
husleiekontrakt med Vestre Viken HF, Strandveien boliger.  
 
Kommunene fatter vedtak for hver enkelt bruker hvor det er definert hvor mange timer tilsyn og 
omsorg han /hun skal ha i døgnet og innholdet i tjenesten. Kommunene kjøper disse tjenestene 
av Vestre Viken HF som står for den praktiske utøvelsen av tjenesten, og de ansatte i boligen er 
tilsatt i helseforetaket. 
 
 
I 2005 hadde tjenesten 3 beboere i 2005. I 2014 var 16 beboere. 
 
Beboere i Strandveien har krav på helsetjenester på linje med befolkningen forøvrig. Deres 
somatiske tilstand følges opp av fastlege og eventuell legevakt. Ved behov for psykiatrisk 
spesialisthelsetjeneste gis dette poliklinisk eller som døgnbehandling av Vestre Viken HF.  
 
Tilbudet gis i 7 boliger med bemanning, samt en bolig med tilsyn. I tillegg er en beboer plassert 
midlertidig i lokaler i bygg 1 i psykiatrisk avdeling Blakstad.  
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Det er også til enhver tid noen beboere som har flyttet ut av Standveien boliger og som følges 
opp av personalet ved Strandveien. 
 
I 2013 var totale kostnader 52,9 MNOK og brutto månedsverk 67. Antall ansatte er nærmere 90 
personer.  
 
De siste årene har driften av Strandveien medført en del utfordringer både med hensyn til 
organisering, fag og økonomi.  
 
Mandat for arbeidsgruppen : 
Drøft og vurder fordeler og ulemper ved samarbeidsprosjektet ut ifra brukerperspektiv, 
kommunenes ståsted og helseforetakets ståsted. 
Med fokus på følgende forhold: 

- Ivaretakelse av brukernes rettigheter.  
-  Faglig innhold særlig fokus på kvalitet og forsvarlighet. 
- Forståelse og anvendelse av ulike lovverk. 
- Arbeidssituasjon for de ansatte med fokus på oppgaver, ansvarsforhold og 

arbeidsmiljø. 
-  Økonomisk bærekraft og forutsigbarhet for kommunene og for helseforetaket. 

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tiltak: 
 

1. Redusert antall beboere 
Kommunene og helseforetaket er enige om at antallet beboere skal reduseres ut fra 
målsetningen om at kommunene på sikt selv skal håndtere flest mulig av sine brukere. 
Dette er i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven og samhandlingsreformen.  

2. Ansvarsgrupper og individuell plan 
Forbedring av samordningen mellom partene rundt den enkelte bruker er etablering av 
ansvarsgrupper og individuell plan. Hensikten med å opprette en ansvarsgruppe med 
representanter fra faggrupper og ansvarsområder er å samordne enkelttiltakene rettet 
mot den enkelte bruker. 

3. Fremtidig organisering 
I tråd med anbefalingen i evalueringsrapporten er det besluttet å nedsette et eget 
prosjekt som skal vurdere fremtidig modell for drift og organisering av Strandveien 
boliger. Partene i samarbeidet skal inngå i prosjektet, sammen med blant annet 
representanter for medarbeiderne. 

 
Videre prosess: 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med ledere fra kommunene og helseforetaket. Hensikten med 
denne er å komme raskt i gang med å sikre systemer for bedre kommunikasjon og samhandling. 
Dette arbeidet skal være ferdig i desember 2015. 
 
Det er nedsatt en styringsgruppe som består av kommunaldirektørene for helse og omsorg i 
Bærum og Asker og klinikkdirektør for psykisk helse og rus i VVHF .  
Styringsgruppen beslutter den øvrige prosjektorganiseringen. Målet med arbeidet er å sikre 
større forutsigbarhet for driften i Strandveien, og framdriftsplan for tiltaksarbeidet skal lages. 
 
Kommunene og Vestre Viken ønsker å redusere omfanget av tjenestene som gis beboere i 
Strandvegen. Men dette skal skje gjennom en planlagt prosess, og at den vil gå over en avtalt 
tidsperiode. God medvirkning gjennom involvering av tillitsvalgte og vernetjeneste sikres 
gjennom hele prosessen. 
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Konklusjon 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 

• •• • VESTRE VIKEN • 



Sluttrapport – Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger 
 

1 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sluttrapport 

 

30. juni 2015 

 

Oppdatert 2. oktober 2015 

 

 

 

  

Evaluering av 
samarbeidsprosjektet 
Strandveien boliger 

 



Sluttrapport – Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger 
 

2 
 

Innholdsfortegnelse 
 

1 FORORD ............................................................................................. 3 

2 SAMMENDRAG .................................................................................. 4 

3 OPPSUMMERING AV FUNN OG MULIGE TILTAK .................................. 6 

 OPPSUMMERING AV FUNN ....................................................................... 6 3.1

 OPPSUMMERING AV MULIGE TILTAK ....................................................... 8 3.2

4 OM EVALUERINGEN .......................................................................... 10 

 BAKGRUNN OG MANDAT ........................................................................ 10 4.1

 INNHOLD OG STRUKTUR I RAPPORTEN .................................................. 11 4.2

 AVGRENSNINGER .................................................................................... 11 4.3

5 METODE............................................................................................ 12 

 VALG AV METODE ................................................................................... 12 5.1

 MULIGE FEILKILDER I DATAGRUNNLAGET .............................................. 12 5.2

 RAPPORTENS BEGRENSNING .................................................................. 13 5.3

6 FUNN OG MULIGE TILTAK .................................................................. 14 

 FOKUSOMRÅDE 1 – FORDELER OG ULEMPER VED 6.1
SAMARBEIDSPROSJEKTET ....................................................................... 15 

 FOKUSOMRÅDE 2 – MÅL, KRAV OG FORVENTNINGER ........................... 21 6.2

 FOKUSOMRÅDE 3 – MÅLGRUPPEN ......................................................... 23 6.3

 FOKUSOMRÅDE 4 – VOLUM .................................................................... 25 6.4

 FOKUSOMRÅDE 5 – BOTILBUD I STRANDVEIEN ...................................... 27 6.5

 FOKUSOMRÅDE 6 – KOMMUNALE OG PRIVATE BOTILBUD ................... 29 6.6

 FOKUSOMRÅDE 7 – FUNKSJONELLE LOKALER ........................................ 31 6.7

 FOKUSOMRÅDE 8 – ALTERNATIVE ORGANISERINGSMODELLER ............ 33 6.8

 AVSLUTNING............................................................................................ 35 6.9

7 VEDLEGG ........................................................................................... 36 

 DOKUMENTLISTE ..................................................................................... 36 7.1

 
 



Sluttrapport – Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger 
 

3 
 

1 Forord 

Denne rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
Asker kommune, Bærum kommune og Vestre Viken HF, med prosjektstøtte fra EY 
(Ernst & Young AS).  
 
Formålet med evalueringen har vært å vurdere samarbeidsprosjektet Strandveien 
boliger opp mot et definert mandat, se kapittel 3.1, og presentere funn og mulige 
tiltak i denne sluttrapporten. Rapporten danner grunnlag for videre beslutninger 
omkring botilbudet for den aktuelle brukergruppen. 
 
Evalueringen er gjennomført i perioden april – juni 2015.  
 
Arbeidsgruppen vil benytte anledningen til å takke alle som velvillig har medvirket i 
intervjuene, samt bistått med informasjonsinnhentingen som ligger til grunn for 
denne evalueringen.  
 

 
 
 

Oslo, 30.6.2015 
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2 Sammendrag  

Botilbudet i Strandveien boliger er et samarbeidprosjekt mellom kommunene Asker 
og Bærum og Vestre Viken HF, og ble etablert i 2005. Målgruppen den gang var 
brukere fra de to kommunene med definert omfattende hjelpebehov og 
sammensatte psykiske lidelser, hvorav noen hadde en aktiv voldsrisiko.  
 
De siste årene har driften av Strandveien boliger medført en del utfordringer med 
hensyn til organisering, fag og økonomi, hvilket er utgangspunktet for den 
gjennomførte evalueringen. 

 
Evalueringsprosjektets mandat har vært å vurdere fordeler og ulemper ved 
samarbeidsprosjektet Strandveien boliger og i hvilken grad samarbeidet oppfyller de 
mål, krav og forventninger som foreligger. Evalueringen skulle definere målgruppen 
tydeligere og beskrive forventet fremtidig volum, samt vurdere botilbudet i 
Strandveien boliger og i kommunale og private tilbud. Prosjektet skulle også vurdere 
funksjonelle lokaler og drøfte alternative organisasjonsmodeller. En 
partssammensatt arbeidsgruppe har evaluert samarbeidsprosjektet og svarer ut 
prosjektmandatet i denne rapporten. 
 
Evalueringen viser at det har vært en kraftig økning i antall beboere siden 
etableringen, uten at man i tilstrekkelig grad har klart å følge opp samarbeidet om 
beboerne i samme periode. Dette har ført til utfordringer både for kommunene og 
helseforetaket. Tiltaket har blitt kostnadskrevende for Vestre Viken HF, og 
kommunene stiller spørsmål ved hvilket tjenesteomfang de betaler for. Etter hvert 
som tiden har gått, har man mistet noe av den strukturerte kommunikasjonen rundt 
beboerne, økonomi og drift, juridiske forhold og ansvars- og rollefordelingen i 
samarbeidet. 
 
Beboerne ansees imidlertid å få et godt tilbud i Strandveien boliger.  
 
Partene i arbeidsgruppen ønsker å forbedre samarbeidet, og mulige tiltak for dette er 
utarbeidet for alle punktene i mandatet. Det er enighet om at volumet i Strandveien 
boliger bør reduseres og at målgruppen igjen bør spisses mer mot de brukerne som 
har behov for et meget høyt omsorgsnivå. Det er også enighet i arbeidsgruppen om 
at man skal bruke en tredelt inndeling av omsorgsnivåer i det videre arbeidet med 
utviklingen av bo- og behandlingstilbud for denne brukergruppen, ref. kapittel 6.3, 
der man har fokus på ambulante tjenester og samtidighet i tjenestene på de 
forskjellige omsorgsnivåene. Det er bred enighet om at alle brukerne på sikt skal få et 
tilbud i sin kommune, men at endringene krever godt samarbeid og god planlegging 
for disse brukerne i årene som kommer. Det er viktig å påpeke at partene også i 
fremtiden ønsker å samhandle på best mulig måte om et tilbud for de mest 
vanskeligstilte beboerne i kommunene.  
  
Partene er også enige om at de må avklare økonomiske og juridiske utfordringer, og 
sikre en tydeligere ansvarsfordeling på alle nivå i samarbeidet. Det er ikke gjort noen 
beslutninger vedrørende videre drift av botilbudet i Strandveien boliger slik det 
fremstår i dag. 
 
Møtene i arbeidsgruppen gjennom evalueringsperioden har i seg selv forsterket den 
konstruktive dialogen og diskusjonen rundt samhandlingen på ledernivå, som er 
meget positiv for veien videre. 
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Denne evalueringsrapporten danner grunnlag for videre beslutninger omkring 
botilbud for den aktuelle brukergruppen. Høsten 2015 vil man påbegynne 
forbedringsarbeidet basert på funn og tiltak utarbeidet i inneværende prosjektfase. 
Det anbefales at man da går inn i en formell prosjektstruktur med en prosjektgruppe, 
hvor man involverer flere fra Strandveien boliger, og en styringsgruppe. 
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3 Oppsummering av funn og mulige tiltak 

 Oppsummering av funn    3.1

Evalueringen har tatt utgangspunkt i de åtte fokusområdene som er gitt i 
prosjektmandatet. Etter gjennomførte intervjuer, arbeidsmøter, gjennomgang av 
innsamlet materiale og analyse av data, kan funnene for fokusområdene i mandatet 
oppsummeres slik:  

# Fokusområde Oppsummering av funn 

1 Fordeler og ulemper ved 

samarbeidsprosjektet 

Ved etablering var samarbeidet i Strandveien boliger basert på en liten 

brukergruppe fra Asker kommune med omfattende hjelpebehov og 

sammensatte psykiske lidelser. Den gangen så man en stor fordel å tilby 

dem boliger på tomten til Blakstad sykehus. Bærum kommune kom inn i 

samarbeidet året etter. Beboerne anses fortsatt å få et godt botilbud, men 

volumet av beboere har økt betraktelig og en rekke forutsetninger er endret 

i årenes løp. Som et resultat av usikkerhet rundt økonomisk drift med 

kostnadskrevende driftsform, utfordringer ved å drive botilbud med to 

lovverk, samt økende krav til strukturert kommunikasjon, ansvarsfordeling 

og oppfølging har samarbeidsprosjektet med årene blitt krevende. 

2 Mål, krav og 

forventninger 

Evalueringen viser at intensjonene ved etablering av samarbeidet var i tråd 

med ønsket samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen om 

de mest krevende beboerne, men at utfordringer knyttet til drift, fag og 

økonomi over tid har ført til et utfordrende samhandlingsforhold som ikke 

lengere fungerer optimalt. 

3 Målgruppen Målgruppen for samarbeidsprosjektet mellom kommunene og 

helseforetaket skal i fremtiden være personer med behov for et svært høyt 

omsorgsnivå, som må ha spesialtilpassede boliger og god tilgjengelighet til 

spesialisthelsekompetanse. Det er ikke avklart om dette tilbudet skal gis i 

Strandveien eller ved et annet botilbud. Arbeidsgruppen foreslår at man 

tenker seg en tredeling av brukergruppen, hvor man på nivå 1 håndterer 

brukerne på egenhånd i kommunene. På de to neste nivåene vil det kreve 

mer og mer samarbeid rundt beboerne, men hovedmålet er at alle skal bo i 

kommunale boliger. Dette krever en økende grad av ambulerende tjenester 

ut til kommunene og at flere beboere får samtidighet i tjenesteytelsen fra 

både spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

4 Volum Volumet har økt fra 3 beboere ved etablering av Strandveien til 13 beboere 
per dags dato, med en topp på 15 beboere i 2013. Målsettingen er at 
kommunene på sikt skal håndtere alle sine beboere selv, dette er i tråd med 
Helse- og omsorgstjenesteloven og Samhandlingsreformen. 
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5 Botilbud i Strandveien Evalueringen viser at det faglige tilbud i Strandveien er basert på anbefalte 

prinsipper for brukergruppen, men at det er krevende for de ansatte å følge 

opp dette i det daglige.  Partenes rutiner for oppfølging av beboere fungerer 

ikke optimalt, noen har mangelfull individuell plan og oppfølgingsmøter blir 

avholdt med ujevne mellomrom. De ansatte i spesialisthelsetjenesten må 

forholde seg til kommunenes lovverk i utøvelsen av sin faglighet. Det er flere 

som påpeker at dette er utfordrende. Den spredte boligmassen er 

uhensiktsmessig for mange av beboerne, og er heller ikke optimalt for 

arbeids- og fagmiljøet.  Det er ikke avklart hvor vidt botilbudet i Strandveien 

skal opprettholdes i fremtiden. 

6 Kommunale botilbud Begge kommunene har planlagt og/eller jobber med utbygging av 

kommunale omsorgsboliger for personer med ROP-lidelser og voldsrisiko, og 

ønsker i fremtiden å tilby kommunalt drevne boliger til flest mulig av 

beboerne i Strandveien. Kommunene kan også kjøpe plasser hos private 

tilbydere til noen av dem. Begge kommunene har et ønske om å fortsette 

samarbeidet om de mest krevende beboerne, enten i Strandveien eller ved 

liknende botilbud i kommunene med ambulerende tjenester. 

7 Funksjonelle lokaler Prosjektet har ikke fastsatt hvilke standarder for funksjonelle lokaler som 

skal benyttes for Strandveien boligers målgruppe. Husbanken har utarbeidet 

noen retningslinjer for utforming av omsorgsboliger, men det understrekes 

at det må «sørges for nødvendig tilpasning til de ulike målgruppene». Sintef 

har beskrevet hvordan boligene og tjenestene er organisert, og kommet 

frem til at man kan gruppere tjenestene inn i fire kategorier avhengig av 

omsorgsnivå: Fast personell døgn, fast personell dag, ambulant 

boteam/botjeneste og ordinære hjemmetjenester. 

8 Alternative 

organiseringsmodeller 

Det har i prosjektet blitt sett på flere alternative modeller for organisering ut 
i fra oppdrag gitt i mandat: 

a) Botilbudet i Strandveien boliger organiseres som i dag med 
forbedret samhandling mellom partene 

b) Overgangsfase med reduksjon i antall beboere og med forbedret 
samhandling mellom partene 

c) Kommunene i samarbeid, eventuelt én av kommunene, overtar drift 
og finansiering av Strandveien boliger 

d) Tiltaket i Strandveien boliger legges ned og beboerne tilbys boliger i 
kommunene eller hos private tilbydere med god tilgjengelighet til 
spesialisthelsetjenesten. 

 
Det er viktig å påpeke at alle partene ønsker å samhandle på best mulig 
måte om et tilbud for de mest vanskeligstilte beboerne i kommunene. 
Målsettingen for kommunene er at alle brukere skal tilbys boform i 
kommunene, men at det i en overgangsperiode, til tilbudene er tilstrekkelig 
utbygd, må finnes gode samarbeidsformer til det beste for brukerne. 
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 Oppsummering av mulige tiltak 3.2

I rapporten beskrives forslag til flere konkrete tiltak som arbeidsgruppen anbefales 
videre utredet. Disse sammenstilles i tabellen under. Ytterligere utdyping av 
områdene og tiltakene er beskrevet i kapittel 6. 

# Fokusområde Mulige tiltak 

1 Fordeler og ulemper ved 

samarbeidsprosjektet 
► Partene samarbeider for å sikre størst mulig grad av 

brukermedvirkning, samt for å utarbeide individuelle planer for alle 
beboerne 

► Ulikhetene mellom lovverkene i spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten tydeliggjøres, og at det utarbeides rutiner for 
å sikre riktig bruk av lovverk 

► Nye juridiske og økonomiske avtaler i henhold til behandlingstilbudet i 
Strandveien boliger inngås mellom kommunene og helseforetaket 

► Partene enes om rapporteringsstrukturen og struktur for oppfølging av 
beboere og pårørende, inkludert oppfølgingsmøter 

► Helseforetaket gjennomfører ny kartlegging av psykososialt 
arbeidsmiljø i Strandveien boliger, og at tiltak for å bedre 
arbeidsmiljøet fastsettes basert på resultatene fra ny kartlegging 

► Partene enes om fordeling av direkte og indirekte kostnader 

► Det gjøres en juridisk vurdering av anbudsprosessene for kjøp av plass i 
Strandveien boliger for kommunene. 

2 Mål, krav og 

forventninger 
► Partene vurderer samarbeidsprosjektet opp mot nye krav til 

samhandling i Samhandlingsreformen og utarbeider tiltak på bakgrunn 
av dette 

► Rolle- og ansvarsfordeling tydeliggjøres ved en eventuell videreføring 
av samarbeidet  

► Kommunikasjonslinjene i samarbeidet tydeliggjøres og rutiner for 
kommunikasjon fastsettes. 

3 Målgruppen ► Partene utarbeider en videre konkretisering av tredelt inndeling av 
personer med behov for botilbud og omsorgsnivå i kommunen 

► Prinsipper og føringer for tildelinger av boliger og omsorgsnivå i 
samarbeid mellom kommune og helseforetak detaljeres ytterligere ved 
behov og forankres hos alle parter 

► Plan for reduksjon i antall beboere og tidsperspektivet for endringene i 

Strandveien boliger utarbeides i samarbeid mellom helseforetaket og 

kommunene. 

4 Volum ► Partene i samarbeid utarbeider detaljert plan for volum i Strandveien 
på kort og lang sikt, inkludert detaljert plan for hver beboer som 
inkluderer individuell plan og tidsperspektiv for eventuell flytting 

► Partene bidrar til å sikre åpen og løpende kommunikasjon angående 

fremtidig endring i antall beboere i Strandveien. 
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5 Botilbud i Strandveien ► Partene enes om faglig tilbud og hvordan dette skal følges opp av 
partene 

► Det utarbeides plan med målsettinger for beboerne basert på 
Strandveiens initielle målsettinger 

► Helseforetaket kartlegger kompetansenivået i Strandveien boliger og 
fastsetter rutiner for å sikre et godt faglig nivå på de ansatte 

► Helseforetaket sørger for god oppfølging av de ansatte 

► Kommunene fastsetter rutiner for hvor mye behandling som skal gis fra 
spesialisthelsetjenesten og hvordan kommunen løpende skal 
oppdateres på eventuelle endringer i behandlingsbehov 

► Det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet i Strandveien boliger. 

6 Kommunale botilbud ► Kommunene utarbeider oversikt over planlagt utvidet tilbud i begge 
kommunene 

► Behovet for botilbud for beboerne som kommunene ønsker å 
samarbeide om i fremtiden utarbeides og kommuniseres 

► Partene bidrar til åpen kommunikasjon angående bruk av private 

tilbydere gjennom å utarbeide eventuelle flytteplaner for beboerne i 

fellesskap. 

7 Funksjonelle lokaler ► Partene vurderer lokalene i Strandveien opp mot punktene som nevnes 
i «Endelig hjemme» og utarbeider forbedringstiltak på bakgrunn av 
vurderingen 

► Partene vurderer boligmassens egnethet opp mot behovet til 

personene som eventuelt blir boende i Strandveien i fremtiden 

► Partene må gjøre tydelige avtaler i forhold til hvem som skal finansiere 

utbedringer og tilpassinger for enkeltbrukere med særskilte behov. 

8 Alternative 

organiseringsmodeller 
► Partene analyserer og detaljerer de alternative organiseringsmodellene 

ytterligere 

► Partene beslutter valg av modell for organisering og drift 

► Partene utarbeider mandat og fremdriftsplan for planlegging og 
eventuelt gjennomføring av endringene i organiseringen av 
samarbeidsprosjektet 

► Partene utarbeider handlingsplan, hvor det fremgår hvordan enheten 
vil jobbe for å bedre de påpekte forholdene og gjennomføre tiltakene 
som fremkommer i denne rapporten 

► Arbeidsgruppen opprettholder møtevirksomhet etter ny 

organisasjonsmodell er implementert for å sikre godt samarbeid 

mellom partene også i fremtiden. 
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4 Om evalueringen 

Evalueringen har vært utført i perioden april – juni 2015. I dette kapittelet beskrives 
bakgrunn og mandat for evalueringen av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger, 
samt innhold, oppbygging og avgrensninger i rapporten. 

 Bakgrunn og mandat  4.1

Bakgrunn 
Botilbudet i Strandveien boliger er et samarbeid mellom kommunene Asker og 
Bærum og Vestre Viken HF. Beboerne er utskrevet fra døgnbehandling i 
spesialisthelsetjenesten, og tjenestene som ytes i boligene er i hovedsak hjemlet i 
Helse- og omsorgstjenesteloven1. Ansvaret for utførelse av tjenesten tilhører 
kommunene Asker og Bærum. 
 
I henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 femte ledd, kan kommunene inngå 
avtale med andre offentlige tjenesteytere, slik som et helseforetak, for å drifte 
tjenestene. Samarbeidet om botilbudet i Strandveien boliger er regulert gjennom to 
ulike avtaler mellom helseforetaket og henholdsvis Asker og Bærum kommune. 
Begge avtaler er opprinnelig inngått med sykehuset Asker og Bærum. Avtalene ble 
videreført da Vestre Viken HF ble etablert, uten ny gjennomgang av avtalenes form 
og innhold. Avtalen med Asker kommune ble inngått i 2005, avtalen med Bærum 
kommune ble inngått i 2007. 
 
Målgruppe for begge avtaler har vært brukere i de to kommunene med definert 
omfattende hjelpebehov og sammensatte psykiske lidelser, hvorav noen har hatt 
eller har en aktiv voldsrisiko. Beboerne blir tildelt boliger ved Strandveien boliger av 
kommunene, og beboerne tegner husleiekontrakt med Vestre Viken HF, Strandveien 
boliger.  
 
Kommunene fatter vedtak for hver enkelt bruker hvor det er definert hvor mye 
omsorg vedkommende skal ha i døgnet (antall timer) og innholdet i tjenesten. 
Kommunene kjøper disse tjenestene av Vestre Viken HF, som står for den praktiske 
utøvelsen av tjenesten. De ansatte i Strandveien boliger er tilsatt i helseforetaket. 
Helseforetaket yter også spesialisthelsetjeneste i form av poliklinisk behandling til 
beboerne, og i perioder er også flere beboerne innlagt i spesialisthelsetjenesten når 
det er behov for dette. 

Mandat 
De siste årene har driften av Strandveien boliger medført en del utfordringer både 
med hensyn til organisering, lov- og avtaleverk, fag og økonomi. Det ble avholdt et 
møte mellom rådmennene i kommunene Asker og Bærum og administrerende 
direktør i Vestre Viken HF 26.03.14. for å drøfte situasjonen, og i møtet ble det 
bestemt at det skulle nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen 
har evaluert samarbeidsprosjektet, og svarer i denne rapporten ut prosjektmandatet 
som adresseres i oppdragsbeskrivelsen:  

 
 
 
 
 

                                                 
1
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
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 Innhold og struktur i rapporten 4.2

Arbeidet som er gjort i evalueringsprosjektet inngår i denne rapporten. Den 
helhetlige gjennomgangen og evalueringen av samarbeidsprosjektet danner grunnlag 
for videre beslutninger omkring botilbud for den aktuelle målgruppen. 
 
Strukturen på rapporten følger de åtte fokusområdene gjengitt i kapittel 4.1. I 
kapittel 6 er hvert fokusområde vurdert og mulige tiltak utarbeidet, underbygget 
med observasjoner og analyser basert på informasjon fra møter med 
arbeidsgruppen, innhentede dokumenter og gjennomførte intervjuer.  

 Avgrensninger 4.3

Prosjektet har ikke gjennomført effektanalyse av alternative organisasjonsmodeller 
eller besluttet ny organisering av samarbeidsprosjektet.  

# Fokusområde Oppdrag gitt i mandat 

1 Fordeler og ulemper ved 

samarbeidsprosjektet 

Drøft og vurder fordeler og ulemper ved samarbeidsprosjektet i sin 

nåværende form ut i fra brukerperspektiv, kommunenes ståsted og 

helseforetakets ståsted, med fokus på følgende forhold: 

► Ivaretakelse av brukernes rettigheter.  

► Faglig innhold særlig fokus på kvalitet og forsvarlighet. 

► Forståelse og anvendelse av ulike lovverk. 

► Arbeidssituasjon for de ansatte med fokus på oppgaver, 
ansvarsforhold og arbeidsmiljø. 

► Økonomisk bærekraft og forutsigbarhet for kommunene og for 
helseforetaket. 

2 Mål, krav og 

forventninger 

Vurder om tiltaket i sin nåværende form møter de mål, krav og forventinger 

som er knyttet til arbeidsdeling mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten, og som forutsettes i Samhandlingsreformen. 

3 Målgruppen Definer målgruppen tydeligere – hvem er de og hvilke prinsipper/føringer 

skal ligge til grunn for bruk av Strandveien boliger, også sett i forhold til 

spesialisthelsetjenestens oppgaver. 

4 Volum Beskriv forventet fremtidig volum på kort og lang sikt for å skape størst 

mulig grad av forutsigbarhet for alle parter. 

5 Botilbud i Strandveien Definer nærmere innholdet i det fremtidige botilbudet i Strandveien boliger. 

6 Kommunale og private 

botilbud 

Beskriv Strandveien boliger som en del av kommunenes nåværende og 

fremtidige totale botilbud, mot kommunale og privatdrevne tilbud. Beskrive 

de to kommuners ulike status, planer og behov og hvilken betydning dette 

har for videreutvikling av Strandveien boliger. 

7 Funksjonelle lokaler Beskriv standarder for funksjonelle lokaler tilpasset målgruppe, antall 

beboere og driftsmessige forhold. 

8 Alternative 

organiseringsmodeller 

Drøft fremtidige alternative modeller for organisering og drift av botiltak for 

målgruppen. 
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5 Metode 

I dette kapitlet beskrives den praktiske gjennomføringen og metoden som er lagt til 
grunn for evalueringen. 

 Valg av metode 5.1

Hovedkilden til informasjon har vært dybdeintervjuer. Det har vært gjennomført 21 
slike intervjuer med personer fra de ulike partene i samarbeidsprosjektet. 
Sammensetningen av intervjuobjekter vurderes å gi et tilstrekkelig grunnlag for å få 
en bedre forståelse av hvordan de ulike aktørene oppfatter samarbeidsprosjektet 
Strandveien Boliger. Intervjuene er utført i fortrolighet og er anonymisert. Innholdet i 
rapporten kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. 
 
I tillegg til dybdeintervjuer, er et stort antall dokumenter gjennomgått, herunder 
avtaler, arbeidsmiljørapporter, regnskaper og andre relevante dokumenter.  For 
komplett kildeliste, se kapittel 7.1.  
 
Det har vært avholdt tre arbeidsgruppemøter i perioden hvor prosjektets funn er 
presentert og diskutert. Arbeidsgruppen har gjennom perioden vært omforente om 
funnene fra evalueringen, og rapporten bygger på disse diskusjonene. 
 
Arbeidsgruppen har vedtatt at de ikke ønsket å intervjue beboere, verger eller 
pårørende direkte. Kommunenes brukerråd og beboere, verger og pårørende i 
Strandveien har blitt informert om evalueringen i løpet av prosessen. 
 
Det har vært prioritert å samle inn et bredt spekter av data for å få et best mulig 
grunnlag for å besvare punktene fra mandatet. Konklusjonene er basert på de funn 
og analysene som har blitt gjort i løpet av evalueringsfasen. 

 Mulige feilkilder i datagrunnlaget 5.2

Både for kvalitative og kvantitative data vil det være risiko for potensielle feilkilder og 
usikkerhet. Mulige feilkilder kan være: 

Skjevhet i utvalg 
Intervjuobjektene er selekterte av arbeidsgruppens deltagere. Dette kan potensielt 
medføre at brukere eller intervjuobjekter som ikke er inkludert i utvalget har andre 
oppfatninger eller opplevelser enn hva som fremstilles i rapporten. Dette er forsøkt 
redusert gjennom å samle intervjuobjekter i et bredt spekter og med en spredning 
mellom kommunene og helseforetaket, ansatte og tillitsvalgte. 

Mistolkninger 
Det vil alltid være en risiko for at intervjuobjektene har mistolket spørsmålene som er 
stilt i intervju, og tilsvarende kan svar ha blitt misoppfattet eller vektlagt annerledes 
enn det intervjuobjektet mente.  Dette er forsøkt redusert ved at intervjuene er 
gjennomført av to eksterne personer. 
 
Til tross for mulige feilkilder ansees evalueringen som et godt nok grunnlag for å 
gjøre tilpasninger og tiltak for forbedring.  
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 Rapportens begrensning 5.3

Fremgangsmåten og omfanget av intervjuer og analyser har blitt tilpasset den 
tidsperioden og -rammen som var satt av til evalueringen. Resultatene av 
evalueringen må ses i lys av den korte gjennomføringsperioden og økonomiske 
rammer, samt i lys av mulige feilkilder som er beskrevet i kapittel 5.2. 

 
Evalueringen er gjort av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger, og ikke av 
Strandveien boliger som botilbud. Samarbeidsformen er, så langt arbeidsgruppen har 
kunnet bragt på det rene, den eneste av sitt slag i Norge. Det spesielle er at 
spesialisthelsetjenesten driver tilbudet og kommunene kjøper plasser for sine 
beboere. Selve botilbudet er derfor ikke en del av omfanget i denne evalueringen, 
selv om man kommer inn på noen problemstillinger knyttet til dette underveis i 
rapporten. 
 
Funnene er basert på informasjon som har fremkommet ved intervju, arbeidsmøter 
og gjennomgang av innsamlede data, og er vurdert å gi godt nok grunnlag for å 
kunne identifisere mulige tilpasninger og foreslå mulige tiltak for forbedring.   
 
Rapporten er å betrakte som retningsgivende og er ikke en vitenskapelig 
undersøkelse eller studie. Likeledes er rapporten en evaluering av 
samarbeidsprosjektet og ikke en ekstern kvalitetssikring eller en internrevisjon av 
samarbeidet.  
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6 Funn og mulige tiltak 

I dette kapitlet presenteres funn og mulige tiltak utarbeidet på bakgrunn av 
arbeidsmøter, intervjuer, dokumentgjennomgang og analyser.  

 
Rapporten tar utgangspunkt i de åtte oppdragene fra prosjektmandatet som er 
gjengitt under kapittel 3.1. Disse oppdragene omfattes av følgende fokusområder: 

1. Fordeler og ulemper ved samarbeidsprosjektet 

2. Mål, krav og forventninger 

3. Målgruppen 

4. Volum 

5. Botilbud i Strandveien 

6. Kommunale og private botilbud  

7. Funksjonelle lokaler 

8. Alternative organiseringsmodeller. 

 

Oppsummering og mulige tiltak vil presenteres innledningsvis i hvert delkapittel, og 
er underbygget av beskrivelser og funn. 
 
Merk at mulige tiltak i hovedsak er utarbeidet med bakgrunn i at 
samarbeidsprosjektet opprettholdes i en eller annen form. 
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 Fokusområde 1 – Fordeler og ulemper ved samarbeidsprosjektet 6.1

 
 
Figuren over illustrerer ansvarsfordelingen mellom partene i samarbeidsprosjektet. 
Strandveien boliger (VVHF) er ansvarlig for det faglige perspektivet overfor beboerne, 
og det er helseforetakets ansatte som jobber i boligene. Kommunene på sin side er 
ansvarlige for det organisatoriske rundt boligene, herunder tildeling av bolig og 
fastsettelse av omsorgsnivå. Delingen av faglig og driftsmessig ansvar fordrer stor 
grad av tillit og kommunikasjon.  
 
Det økonomiske aspektet kompliserer samarbeidsprosjektet, da partene per i dag 
bruker mye tid på å bli enige om fordeling av kostnader. På toppen av det faglige, 
driftsmessige og økonomiske kommer det juridiske aspektet, som legger føringer for 
samarbeidet.  
 
Fordelene og de nevnte utfordringene ved samarbeidsprosjektet blir nærmere 
beskrevet i avsnittene under. 
 

Oppdrag gitt i 
mandat 

Drøft og vurder fordeler og ulemper ved samarbeidsprosjektet i 
sin nåværende form ut ifra brukerperspektiv, kommunenes 
ståsted og helseforetakets ståsted, med fokus på følgende 
forhold: 

► Ivaretakelse av brukernes rettigheter 

► Faglig innhold særlig fokus på kvalitet og forsvarlighet  

► Økonomisk bærekraft og forutsigbarhet for kommunene 

► Arbeidssituasjon for de ansatte med fokus på oppgaver, 
ansvarsforhold og arbeidsmiljø 

► Økonomisk bærekraft og forutsigbarhet for 
helseforetaket 

► Forståelse og anvendelse av ulike lovverk 

► Faglig innhold særlig fokus på kvalitet og forsvarlighet. 

KommuneneStrandveien

Beboere og 

pårørende

Fag Drift

Økonomi

Juss
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Oppsummering Ved etablering var samarbeidet i Strandveien boliger basert på 
en liten brukergruppe fra Asker kommune med omfattende 
hjelpebehov og sammensatte psykiske lidelser. Den gangen så 
man en stor fordel å tilby dem boliger på tomten til Blakstad 
sykehus. Bærum kommune kom inn i samarbeidet året etter. 
Beboerne anses fortsatt å få et godt botilbud, men volumet av 
beboere har økt betraktelig og en rekke forutsetninger er 
endret i årenes løp. Som et resultat av usikkerhet rundt 
økonomisk drift med kostnadskrevende driftsform, utfordringer 
ved å drive botilbud med to lovverk, samt økende krav til 
strukturert kommunikasjon, ansvarsfordeling og oppfølging har 
samarbeidsprosjektet med årene blitt krevende. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene samarbeider for å sikre størst mulig grad av 
brukermedvirkning, samt for å utarbeide individuelle 
planer for alle beboerne 

► Ulikhetene mellom lovverkene i spesialisthelsetjenesten 
og kommunehelsetjenesten tydeliggjøres, og at det 
utarbeides rutiner for å sikre riktig bruk av lovverk 

► Nye juridiske og økonomiske avtaler i henhold til 
behandlingstilbudet i Strandveien boliger inngås mellom 
kommunene og helseforetaket 

► Partene enes om rapporteringsstrukturen og struktur for 
oppfølging av beboere og pårørende, inkludert 
oppfølgingsmøter 

► Helseforetaket gjennomfører ny kartlegging av 
psykososialt arbeidsmiljø i Strandveien boliger, og at tiltak 
for å bedre arbeidsmiljøet fastsettes basert på resultatene 
fra ny kartlegging 

► Partene enes om fordeling av direkte og indirekte 
kostnader 

► Det gjøres en juridisk vurdering av anbudsprosessene for 
kjøp av plass i Strandveien boliger for kommunene. 

Brukerperspektiv2 
Beboerne i Strandveien boliger har tilgang på kompetanse fra 
spesialisthelsetjenesten, og ansatte har i evalueringsprosessen vist et stort 
engasjement for beboerne og et høyt ønske om å gi best mulig omsorg. Personalet 
har lang erfaring med gruppen og beboerne. Mange har jobbet med beboerne ved 
tidligere innleggelser på Blakstad sykehus, og kjenner derfor godt til beboernes 
historie, hvilket bidrar til å skape trygghet. Nærområdet har over 110 års erfaring 
med mennesker med psykiske lidelser, og botilbudet er derfor godt akseptert av 
naboer og nærmiljø. 
 
Omfanget av faglig oppfølging fra psykolog/psykiater i Strandveien boliger fremstår 
noe uklart, herunder skillet mellom behandling i spesialisthelsetjenesten og 
kommunen. Evalueringen viser at psykolog fra sikkerhetspoliklinikken på Blakstad 
sykehus tilnærmet daglig er i boligene for å snakke med beboerne og de ansatte. 
Skillet mellom spesialisthelsetjenesten på Blakstad og det kommunale botilbudet i 

                                                 
2
 Prosjektet har ikke vært i kontakt med beboerne grunnet deres sykdomsbilde. Evaluering av Strandveien boliger sett fra et 

brukerperspektiv er derfor basert på arbeidsmøter, gjennomførte intervjuer og innsamlede dokumenter. 
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Strandveien bør avklares nærmere, og kommunene må løpende få oversikt over 
faglig nivå og omfang på tilsyn, slik at de kan bidra med å sikre kvalitet og 
forsvarlighet på faglig innhold tilpasset hver enkelt beboer.  
  
Til tross for et høyt ønske om best mulig omsorg fra partenes side, kan ikke 
Strandveien boliger sies å være optimalt for målgruppen. Boligmassen som benyttes 
til dette formålet er gamle legeboliger ved Blakstad sykehus, og er ikke bygd for 
dagens brukerbehov. Dette gir utfordringer både med tanke på å sikre faglig tilbud til 
beboerne og sikkerheten for de ansatte.  
 
Angående retningslinjer for faglig innhold i samarbeidsprosjektet, samt ivaretakelse 
av brukernes rettigheter, henvises det til «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, 
behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – 
ROP-lidelser» 3, som sier at kommunenes rus- og psykiatriplaner bør omtale hvordan 
kartlegging og oppfølging av beboere med ROP-lidelser skal gjennomføres, samt 
rutiner for samhandling.  Retningslinjene sier at den konkrete organiseringen av 
behandling i spesialisthelsetjenesten er det opp til helseforetakene å avgjøre. 
Behandling av ROP-lidelser innenfor helseforetakene må skje i aktivt samarbeid med 
kommunene både før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Forholdet 
til kommunene skal preges av gjensidig dialog og veiledning. Veiledning skal være 
tilgjengelig, jamfør spesialisthelsetjenesteloven § 63 (veiledningsplikten)4. 
 
I retningslinjene står det videre at en individuell plan skal tilbys brukere med ROP-
lidelser og omfattende behov. Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og 
brukerrettighetsloven) § 7-15 omtaler også individuell plan: «Kommunen skal 
utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre 
tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte. Dersom en 
pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og 
spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at 
det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres». Fra loven får 
vi at individuell plan er et lovpålagt verktøy for å sikre felles beslutningstaking, og skal 
utarbeides for alle beboere. Den skal tydelig vise hvem som gjør hva, på hvilken måte 
og i hvilken rekkefølge. Evalueringen viser at samarbeidsprosjektet har mangelfulle 
planer og målsettinger for beboerne.  
 
Hva angår brukermedvirkning er det et overordnet mål at brukere skal ha reell 
innflytelse på utformingen av tjenestene, både på individuelt nivå og på systemnivå. 
Brukermedvirkning reguleres ulike steder i lovgivningen, særlig i Pasient- og 
brukerrettighetsloven og i lover som gjelder tjenesteutøveres plikter.  
 
I de nasjonale faglige retningslinjene3 står det at både spesialisthelsetjenesten, 
sosialtjenesten og primærhelsetjenesten har en selvstendig plikt til å informere om 
og igangsette individuell plan, som er personens egen plan for behandlingen. For 
personer med ROP-lidelser bør man utvikle individuell plan som et middel til å styrke 
brukermedvirkning, gitt at personen er i stand til å delta i dette arbeidet. 
Brukermedvirkning kan bidra til bedre planlegging, utforming og drift av 
tjenestetilbud. I tillegg kan det være nyttig å utarbeide en behandlingsplan med 
målsettinger i samarbeid med personen den gjelder. 
 

                                                 
3
 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/188/Nasjonal-faglig-retningslinje-personer-med-rop-

lidelser-IS-1948.pdf 
4
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6 

5
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_7 
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Det fremstår noe uklart i hvor stor grad planer og målsettinger for beboerne, samt 
brukermedvirkning benyttes i Strandveien boliger, og evalueringen viser at 
samarbeidsprosjektet parter har ulik oppfatning av og innsyn i dette arbeidet. 

Kommunens ståsted 
Strandveien boliger har siden etablering vært et godt tilbud for kommunenes 
beboere med ROP-lidelser og i enkelte tilfeller også voldsrisiko. Disse beboerne har 
historisk sett hatt bruk for et «1,5-linje»-tilbud, da innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten ikke har vært hensiktsmessig, samtidig som det ikke har vært 
noe alternativt tilbud i kommunene med tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet. 
Begge kommunene har av den grunn benyttet tilbudet i Strandveien boliger i påvente 
av kommunale utbygginger, se for øvrig kapittel 6.5 og 6.6. Initialt var 
samarbeidsprosjektet tenkt for å tilby treningsboliger for brukergruppen. Det 
fremstår noe uklart når botilbudet gikk fra å være treningsboliger som en overgang 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, til å bli et langsiktig 
tilbud med omsorgsboliger.  
 
Kommunene har opplevd at de ikke har full oversikt over hva de faktisk betaler for til 
en hver tid, og at indirekte kostnader knyttet til administrering og drift har blitt 
etterfakturert ved årsslutt i flere år. Videre har kommunene opplevd at 
timeomfanget de har fastsatt for sine beboere har blitt endret av Strandveiens 
ledelse, og fakturert i sin helhet til kommunene, uten at dette er avklart på forhånd. 
Denne fremgangsmåten for å fakturere direkte og indirekte kostnader har ført til lav 
økonomisk forutsigbarhet for kommunene. 

 
Evalueringen viser at det ikke er god nok informasjonsflyt mellom Strandveien boliger 
og kommunen, og at samarbeidsprosjektet er preget av utydelig rolleavklaring 
mellom partene. Dette kommer blant annet til syne ved oppfølgingen av beboere og 
pårørende, hvilket er kommunens oppgave. Denne oppfølgingen skal blant annet 
baseres på kvartalsrapporter utarbeidet av ansatte ved Strandveien og 
ansvarsgruppemøter i regi av ledelsen i Strandveien. Kommunene oppfatter at det 
faglige nivået og innholdet i kvartalsrapportene ikke er i tråd med deres 
forventninger, og at ansvarsgruppemøter ikke har blitt gjennomført hyppig nok. 
Dette gjør at kommunene opplever at de ikke har hatt god nok oversikt over sine 
beboere i Strandveien. Kommunene er klare over at god dokumentasjon krever mye 
jobb, men har uttrykt et sterkt ønske om forbedret informasjon som kan forenkle 
deres beslutningstaking.  
 
Kommunene har også mottatt bekymringsmeldinger fra pårørende som sier de ikke 
mottar informasjon som lovet, og oppfølgingsmøter med pårørende ikke 
gjennomføres som avtalt, hvilket er vanskelig for kommunene å forsvare. Både 
Strandveien boliger og kommunene har ansvar for oppfølging og kommunikasjon, og 
evalueringen har vist at partene bør etablere en forbedret struktur for oppfølging, 
rapportering og informasjonsflyt i samarbeidet. 

Helseforetakets ståsted 
Fra helseforetakets side ble samarbeidsprosjektet inngått med bakgrunn i at denne 
typen boliger ville føre til færre innleggelser i spesialisthelsetjenesten, og dermed 
reduserte kostnader for helseforetaket. Målgruppen er, som tidligere nevnt, for 
friske for innleggelse på sykehus, men for syke til at kommunen kan tilby dem 
botilbud per dags dato. Tanken ved å etablere tilbudet i Strandveien boliger var å 
kunne være mer proaktiv og dermed redusere antall «svingdørspasienter» og 
akuttinnleggelser. Denne hypotesen er ikke bekreftet gjennom evalueringen, og bør 
undersøkes nærmere dersom samarbeidet skal opprettholdes. 
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Driftskostnadene av Strandveien boliger har økt kraftig de siste årene. Antall beboere 
har i perioden 2005 til 2014 økt fra 3 til 13, med en topp på 15 beboere i 2013, og 
Strandveien boliger er i dag en seksjon med budsjett på 52,9 MNOK. Det er per i dag 
67 årsverk ansatt i boligene, med kun budsjett for 54 årsverk. Døgnprisen per beboer 
fremkommer ut i fra behovet for bemanning og antall timer tilsyn. Behovet for 
bemanning og tilsyn skal gjennomgås i oktober hvert år, og prisene reguleres med 
virkning fra 1. januar påfølgende år. I avtaledokumentene står det at gjennomsnittlig 
timespris per beboer fastsettes ut i fra de ansattes lønnsnivå og spesifiserte 
overhead-kostnader. Evalueringen viser at denne timesprisen ikke inkluderer 
kostnader blant annet knyttet til møter, sykefravær, overtid, kursing, vedlikehold, 
interiør, hvilket er kostnader som øker i antall beboere. Helseforetaket får med andre 
ord ikke fakturert dette til kommunene, og de sitter dermed igjen med den 
økonomiske risikoen for samarbeidet slik det i dag er organisert.  
 
Samarbeidet om botilbudet i Strandveien boliger ble etablert i en tid da private 
aktører i liten grad var i markedet. Over tid har markedet endret seg, og 
helseforetaket konkurrerer nå i stor grad mot private tilbydere, se for øvrig kapittel 
6.6. Helseforetaket kan ikke selv opptre som en privat aktør i markedet, og 
endringene i konkurransesituasjonen har gitt utfordringer for Vestre Viken HF både 
knyttet til økonomi, fag og drift. 
 
Organisatorisk har Strandveien boliger utfordringer knyttet til at beboerne bor i 
separate boenheter, noe som gjør det vanskelig å være fleksible med bemanning. 
Dette øker kostnadene, og kan også påvirke fag- og arbeidsmiljøet i negativ retning. 
Basert på intervjuer av de ansatte ved Strandveien, samt dokumentet «Kartlegging av 
psykososialt arbeidsmiljø» fra 2012, oppfattes det at arbeidssituasjon for de ansatte, 
med fokus på oppgaver, ansvarsforhold og arbeidsmiljø, er utfordrende. Det fremgår 
at informasjon fra ledelsen ofte kommer fra flere av lederne på ulike tidspunkter, noe 
som fører til en opplevelse av mangelfull koordinering innad i enheten. Det oppfattes 
at forventninger, krav, arbeidsinstrukser og ansvarsområde er uklare, og at kurs og 
kompetansetilbudet er mangelfullt. Flere savner veiledning og tilbakemeldinger fra 
ledelse, og det har ved anledninger ikke blitt gjennomført medarbeidersamtaler. 
Videre har det vært oppfattet store ulikheter i utførelse av arbeidsoppgaver, noe som 
kan være på grunn av at de ansatte opplever en mangelfull opplæring av nyansatte. 
Risikoen for skader, ulykker og vold økes unødig ved bruk av nyansatte og uerfarne 
som plasseres på beboere som er svært krevende. 
 
Det har fremkommet at den faglige kompetansen hos ansatte har økt de siste årene. 
Dette vil bidra til å utjevne ulikhetene i utførelse av arbeidsoppgaver og redusere 
risikoen for ulykker og vold. I etterkant av arbeidsmiljøkartleggingen i 2012 er det 
iverksatt tiltak, resultatene av disse er ikke vurdert i evalueringen. Grunnet iverksatte 
tiltak, endringer i arbeidsstokken og i ledelsen etter kartleggingen i 2012, anbefales 
det å gjøre en ny, tilsvarende undersøkelse og fastsette tiltak som følger av 
resultatene fra den nye kartleggingen. 
 
Evalueringen har vist at det i enkelte tilfeller er vanskelig å skille på hva som er 
kommunenes og helseforetakets juridiske ansvarsområde, samt forståelse for og 
anvendelse av de ulike lovverkene. Spesielt har evalueringen vist at det kan være 
utfordringer knyttet til det å bruke vedtak både for tvungent psykisk helsevern6 og 
kapittel 97 i om kommunal rettssikkerhet ved bruk av tvang for personer med 

                                                 
6
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-62 

7
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_9 
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psykiske utviklingshemning. Tvungent psykisk helsevern er det juridiske 
fellesbegrepet for alle former for tvangsbehandling av psykiatriske pasienter. Dette 
kan innebære døgnopphold i institusjon (med eller uten mulighet til permisjon), men 
kan også inkludere pasienter som bor hjemme hos seg selv, men som er nødt til å 
møte til regelmessige tidspunkter på sykehus/DPS, og/eller som er nødt til å ta de 
medisiner som legen har foreskrevet. Tvungen psykisk helsevern kan besluttes på to 
måter – enten av domstolene, gjennom straffelovens § 44, eller av helsevesenet 
gjennom psykisk helsevernlovens § 3-3. Kapittel 9 i Lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) omtaler rettssikkerhet ved 
bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning, og 
benyttes i dag på én av beboerne i Strandveien for å sikre ivaretagelse av beboerens 
og de ansattes sikkerhet.   
 
De som jobber i Strandveien boliger er ansatt av helseforetaket, men jobber i 
kommunale boliger, og må derfor forholde seg til kommunal lovgivning. Dette kan 
føre til usikkerhet for ansatte som kommer fra spesialisthelsetjenesten og som er 
vant til en annen lovgivning, og man kan få glidninger i grenselandet mellom tvang og 
frivillighet i behandling og omsorg i de kommunale boligene. Problematikken rundt 
skillet mellom lovverkene gjelder også for ansatte som følger beboerne inn på 
sykehuset ved eventuelle innleggelser, og dermed er knyttet opp mot 
spesialisthelsetjenestens lovverk. Dette kan være vanskelig for beboerne å forstå 
hvordan samme ansatt kan håndtere dem på ulik måte til ulik tid. Evalueringen har 
ikke gått nærmere inn på denne problemstillingen eller vurdert i hvor stor grad dette 
er et problem.  
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 Fokusområde 2 – Mål, krav og forventninger 6.2

Oppdrag gitt i 
mandat 

Vurder om tiltaket i sin nåværende form møter de mål, krav og 
forventinger som er knyttet til arbeidsdeling mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten, og som forutsettes i 
Samhandlingsreformen. 

Oppsummering Evalueringen viser at intensjonene ved etablering av 
samarbeidet var i tråd med ønsket samhandling mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunen om de mest krevende 
beboerne, men at utfordringer knyttet til drift, fag og økonomi 
over tid har ført til et utfordrende samhandlingsforhold som 
ikke lengere fungerer optimalt. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene vurderer samarbeidsprosjektet opp mot nye krav 
til samhandling i Samhandlingsreformen og utarbeider 
tiltak på bakgrunn av dette 

► Rolle- og ansvarsfordeling tydeliggjøres ved en eventuell 
videreføring av samarbeidet  

► Kommunikasjonslinjene i samarbeidet tydeliggjøres og 
rutiner for kommunikasjon fastsettes. 

Mål med samhandlingen 
Strandveien boliger ble etablert som et samarbeidsprosjekt for å gi tilbud i 
treningsboliger til personer med dobbeltdiagnose innen rus og psykisk lidelse, som i 
mange tilfeller var kombinert med voldsproblematikk. Opprettelsen av tilbudet var i 
stor grad basert på tillit og muntlige avtaler mellom partene, noe som gjenspeiles i de 
juridiske avtalene som er mangelfulle og opptil 10 år gamle. 

 
 «Samhandlingsreformen — Rett behandling – på rett sted – til rett tid»8 ble gradvis 
innført fra 1.1.2012, men samarbeidsprosjektet har på mange måter vært basert på 
de samme prinsippene siden etableringen av boligene i 2005. Det helhetlige målet 
med Samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og omsorgstjenester 
på en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og 
samhandle bedre. Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der 
de bor. Man skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom en helhetlig og 
koordinert helse- og omsorgstjeneste som er tilpasset den enkelte bruker. Videre sier 
Samhandlingsreformen at det er særlig viktig med god samhandling når ansvaret for 
pasienten flyttes mellom sykehus og kommuner, og mellom avdelinger og enheter 
innen sykehus og kommuner. Dette var også noe av målsetningen med samarbeidet 
om Strandveien boliger ved etablering. 

Krav ved samhandlingen 
Lovverket fastsetter oppgave- og ansvarsdelingen i helse- og omsorgstjenester, hvor 
spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gjennomføre «undersøkelse og behandling 
av mennesker med psykisk lidelse, samt gi den pleie og omsorg dette krever», jfr. 
Psykisk helsevernlovens § 1-2, 1.ledd9. Dersom undersøkelse og behandling ikke 
krever døgnomsorg i spesialisthelsetjenesten, har kommunen ansvar for å støtte opp 
med nødvendig omsorg og pleie (herunder bolig). jfr. Helse- og 
omsorgstjenesteloven10  § 1og § 4. Loven sier også at sosialtjenesten i kommunen 
skal «medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine 

                                                 
8
 St.meld. nr. 47 (2008-2009) 

9
 http://lovdata.no/lov/1999-07-02-62/§1-2 

10
 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
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interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- 
og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av 
andre årsaker», § 3-7. I St.prp. 1 (2004–2005)11 står det at kommune og helseforetak 
skal samarbeide om faglig opplegg, organisering av det samlede tilbudet og gjerne 
også om økonomiske løsninger ved utskriving av brukere med store hjelpebehov. 
  
Helsedirektoratet har utarbeidet noen målsetninger som bør vurderes for at det 
psykiske helsearbeid i kommunene skal fungere i tråd med intensjonene12: 

► Det å sikre et tjenestetilbud som oppleves helhetlig og koordinert 
(innebærer godt samarbeid innad i kommunen og med andre som skal yte 
tjenester eller behandling) 

► Det å sikre et godt fagmiljø slik at brukerne får et kvalitativt godt tilbud og 
at de som jobber med psykisk helse opplever fagmiljøet som stimulerende 

► Det å sikre at brukeren behandles med respekt, både som individ og gruppe 
samt at brukeren, også som individ og gruppe, har tillit til dem som skal 
utøve tjenesten og opplever å bli tatt med på råd 

► Det å sikre at psykisk helsearbeid skjer med basis i et felles verdigrunnlag  

► Det å sikre kontinuitet for brukeren gjennom stabile relasjoner og færrest 
mulig å forholde seg til 

► Det å sikre at personer som har behov for hjelp får hjelp – at det psykiske 
helsearbeidet blir tydelig nok i organisasjonen og presentasjonen av denne 
utad 

► Det å sikre at mennesker med psykiske lidelser får et tilstrekkelig 
tjenestetilbud i tråd med de rettigheter enkeltmennesker og grupper av 
personer har etter loven. 

 
Evalueringen har ikke avdekket noe som ikke er i tråd med disse intensjonene.  

Forventninger til samhandlingen 
Samarbeidsprosjektet var initialt etablert for en liten gruppe utskrivningsklare 
pasienter fra Asker kommune som kommunen ikke hadde botilbud til etter 
utskrivning fra spesialisthelsetjenestetilbudet på Blakstad. Et godt samarbeidsforhold 
mellom Blakstad sykehus og Asker kommune medførte at man opprettet Strandveien 
boliger i 2005. Samarbeidet var basert mye på tillit og muntlig avtaler. Innholdet i de 
juridiske avtalene var derfor begrenset. Bærum kommune ble med i 
samarbeidsprosjektet i 2007. Gjennom årenes løp har tilbudet endret seg, markedet 
av private tilbydere har vokst og det ar skjedd en utvikling knyttet til 
profesjonalisering av innkjøp i kommunene. Mangelfulle styringsdokumenter og 
avtaler har dermed ført til uklarheter knyttet til ansvarsfordeling hva angår drift, fag 
og økonomi, og har over tid svekket samarbeidsforholdet mellom partene.  
 
Evalueringen viser at partene har et ønske om å opprettholde et samarbeid om de 
mest vanskeligstilte beboerne frem til kommunene kan har utvidet eget botilbud, og 
for å få til dette må man enes om rolle- og ansvarsfordeling knyttet til alle 
komponenter i samarbeidet. Dette gjelder blant annet tydeliggjøring av 
rapporteringsordninger, kommunikasjonslinjer, fordeling av økonomi og planer for 
beboerne. Partene bør etterstrebe en mindre kommersiell opptreden og jobbe for 
forbedret samhandling for å sikre et best mulig tilbud for kommunenes beboere. 

                                                 
11

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stprp-nr-1-2004-2005--2/id209888/?ch=1 
12

 https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/109/IS-1332-Psykisk-helsearbeid-for-voksne-i-
kommunene.pdf 
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 Fokusområde 3 – Målgruppen 6.3

Oppdrag gitt i 
mandat 

Definer målgruppen tydeligere – hvem er de og hvilke 
prinsipper/føringer skal ligge til grunn for bruk av Strandveien 
boliger, også sett i forhold til spesialisthelsetjenestens 
oppgaver. 

Oppsummering Målgruppen for samarbeidsprosjektet mellom kommunene og 
helseforetaket skal i fremtiden være personer med behov for et 
svært høyt omsorgsnivå, som må ha spesialtilpassede boliger 
og god tilgjengelighet til spesialisthelsekompetanse. Det er ikke 
avklart om dette tilbudet skal gis i Strandveien eller ved et 
annet botilbud. Arbeidsgruppen foreslår at man tenker seg en 
tredeling av brukergruppen, hvor man på nivå 1 håndterer 
brukerne på egenhånd i kommunene. På de to neste nivåene vil 
det kreve mer og mer samarbeid rundt beboerne, men 
hovedmålet er at alle skal bo i kommunale boliger. Dette krever 
en økende grad av ambulerende tjenester ut til kommunene og 
at flere beboere får samtidighet i tjenesteytelsen fra både 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene utarbeider en videre konkretisering av tredelt 
inndeling av personer med behov for botilbud og 
omsorgsnivå i kommunen 

► Prinsipper og føringer for tildelinger av boliger og 
omsorgsnivå i samarbeid mellom kommune og 
helseforetak detaljeres ytterligere ved behov og forankres 
hos alle parter 

► Plan for reduksjon i antall beboere og tidsperspektivet for 
endringene i Strandveien boliger utarbeides i samarbeid 
mellom helseforetaket og kommunene. 

Målgruppen er utvidet  
Opprinnelig var samarbeidsprosjektet tenkt som en faglig og økonomisk 
ansvarsfordeling tilknyttet boligtilbud til en svært liten gruppe personer. Målgruppen 
var pasienter med langvarige og alvorlige psykiske lidelser, der noen hadde 
rusproblematikk og voldspotensiale. Mange av dem hadde lange opphold bak seg på 
psykiatriske institusjoner, blant annet på Blakstad sykehus. Det var vurdert at øvrige 
kommunale tilbud var lite egnet for denne målgruppen, da de er en gruppe med 
behov for sammensatte tjenester på kommunal- og spesialisthelsetjenestenivå, og 
som er meget krevende å behandle og følge opp.  
 
Målgruppen har siden etableringen av samarbeidsprosjektet blitt utvidet som en 
konsekvens av at antall beboerne i Strandveien har økt betraktelig. Dette har ført til 
økte kostnader grunnet forsøk på å opprettholde tilstrekkelig faglig kompetanse for å 
gi et forsvarlig tilbud til alle beboerne, samtidig som antall ansatte har økt, noe som 
igjen har ført til økt behov for ansatte i administrasjonen. Denne veksten har påført 
helseforetaket en hel rekke kostnader som man ikke klarer å finne inndekning for i 
avtalene med kommunene.  

Tredelt inndeling 
Gjennom evalueringen og godt samarbeid i arbeidsgruppen har man kommet frem til 
en modell som sier at det kan være hensiktsmessig å tenke deg en tredelt inndeling 
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av målgruppen etter omsorgsbehov, som også er i tråd med Sintef sin anbefaling, jfr. 
kapittel 6.7: 

► Nivå 1: Beboere i kommunale boliger med kommunale tjenester i det 
daglige og klinisk behandling i spesialisthelsetjenesten ved behov, slik de 
fleste botilbudene i kommunene er organisert i dag 

► Nivå 2: Beboere i kommunale boliger med forutsigbare og tilgjengelige 
ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten, formalisert med både 
veiledning til ansatte og utførende tjenester 

► Nivå 3: Beboere som må ha spesialtilpassede botilbud og med god 
tilgjengelighet til spesialisthelsekompetanse, og hvor man ser på løsninger 
rundt for eksempel samtidige tjenester som leveres av begge 
helsetjenestenivåene, omtales også som «skulder til skulder». 

 
Det er stor enighet i arbeidsgruppen om at dette skal være den førende tenkningen 
for utviklingen av bo- og behandlingstilbudet til denne gruppen. 

Prinsipper og føringer for bruk av Strandveien boliger 
Basert på den tredelte inndelingen av personer med behov for et kommunalt 
botilbud, er det personene på nivå 3 som har behov for størst andel kompetanse på 
spesialistnivå, og dermed behov for et tilbud tilsvarende det som i dag gis i 
Strandveien, slik intensjonen ved etablering også var. Per i dag har ikke 
samarbeidsprosjektet utarbeidet klare retningslinjer, prinsipper og føringer for 
tildeling av boliger i Strandveien, noe som må avklares dersom samarbeides skal 
opprettholdes. Ved å enes om dette, vil Strandveien igjen være et tilbud til 
personene i den aktuelle målgruppen som partene samarbeider om for å gi et best 
mulig botilbud. 
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 Fokusområde 4 – Volum 6.4

Oppdrag gitt i 
mandat 

Beskriv forventet fremtidig volum på kort og lang sikt for å 
skape størst mulig grad av forutsigbarhet for alle parter. 

Oppsummering Volumet har økt fra 3 beboere ved etablering av Strandveien til 
13 beboere per dags dato, med en topp på 15 beboere i 2013. 
Målsettingen er at kommunene på sikt skal håndtere alle sine 
beboere selv, dette er i tråd med Helse- og 
omsorgstjenesteloven og Samhandlingsreformen. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene i samarbeid utarbeider detaljert plan for volum i 
Strandveien på kort og lang sikt, inkludert detaljert plan 
for hver beboer som inkluderer individuell plan og 
tidsperspektiv for eventuell flytting 

► Partene bidrar til å sikre åpen og løpende kommunikasjon 
angående fremtidig endring i antall beboere i Strandveien. 

Antall beboere har økt kraftig siden etablering 
Figuren under viser at antall beboere har økt fra 3 til 13 beboere siden etableringen 
av Strandveien boliger i 2005, med en topp på 15 beboere i 2013. I kapittel 6.3 ble 
det beskrevet at økt volum uten tilstrekkelig fokus på riktig målgruppen har ført til et 
bredere behov for omsorg og faglig kompetanse enn hva som var utgangspunktet 
ved etablering av Strandveien boliger. Ved å redusere volumet i fremtiden, vil det 
være enklere å sikre tilbudet til Strandveiens målgruppe, som beskrevet under forrige 
delkapittel. 

 

Kommunikasjon vedrørende reduksjon i volum 
Både Asker og Bærum kommune har planlagt å flytte noen av sine beboere fra 
Strandveien til andre botiltak. Evalueringen påpeker at denne informasjonen ikke er 
kommunisert på en god måte til Vestre Viken HF, og at ledelsen ved Strandveien 
boliger derfor ikke er klare over den planlagte reduksjonen. For helseforetaket har 
dette medført usikkerhet vedrørende langtidsplanlegging, noe som igjen kan påvirke 
kostnadene og arbeidsforholdene for de ansatte i negativ retning. Gjennom arbeidet 
med evalueringen har man imidlertid styrket dette samarbeidet. 

Planlagt reduksjon i volum 
Evalueringen har vist at både helseforetaket og kommunene ønsker å redusere antall 
beboere i Strandveien. Dette vil gjøre det enklere å tilby et best mulig botilbud for 
målgruppen som eventuelt skal fortsette å bo i Strandveien boliger. Ved å redusere 
antall beboere, vil det bli redusert behov for antall ansatte, og det vil bli enklere å 
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administrere botilbudet. Dette vil igjen gi en større økonomisk forutsigbarhet for alle 
partene. Dette er i tråd med Samhandlingsreformen13 og Helse- og 
omsorgstjenesteloven14. Utviklingen i volum avhenger av ledig kapasitet i egnede 
kommunale og eventuelt private botilbud. Det er viktig at det legges en konkret plan 
for dette arbeidet på kort og lang sikt. 

  

                                                 
13

 https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/ 
stm200820090047000dddpdfs.pdf 
14

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
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 Fokusområde 5 – Botilbud i Strandveien  6.5

Oppdrag gitt i 
mandat 

Definer nærmere innholdet i det fremtidige botilbudet i 
Strandveien boliger. 

Oppsummering Evalueringen viser at det faglige tilbud i Strandveien er basert 
på anbefalte prinsipper for brukergruppen, men at det er 
krevende for de ansatte å følge opp dette i det daglige.  
Partenes rutiner for oppfølging av beboere fungerer ikke 
optimalt, noen har mangelfull individuell plan og 
oppfølgingsmøter blir avholdt med ujevne mellomrom. De 
ansatte i spesialisthelsetjenesten må forholde seg til 
kommunenes lovverk i utøvelsen av sin faglighet. Det er flere 
som påpeker at dette er utfordrende. Den spredte boligmassen 
er uhensiktsmessig for mange av beboerne, og er heller ikke 
optimalt for arbeids- og fagmiljøet.  Det er ikke avklart hvor vidt 
botilbudet i Strandveien skal opprettholdes i fremtiden. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene enes om faglig tilbud og hvordan dette skal følges 
opp av partene 

► Det utarbeides plan med målsettinger for beboerne basert 
på Strandveiens initielle målsettinger 

► Helseforetaket kartlegger kompetansenivået i Strandveien 
boliger og fastsetter rutiner for å sikre et godt faglig nivå 
på de ansatte 

► Helseforetaket sørger for god oppfølging av de ansatte 

► Kommunene fastsetter rutiner for hvor mye behandling 
som skal gis fra spesialisthelsetjenesten og hvordan 
kommunen løpende skal oppdateres på eventuelle 
endringer i behandlingsbehov 

► Det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet i 
Strandveien boliger. 

Faglig tilbud 
Strandveien er organisert under spesialisthelsetjenesten og avdeling for 
psykosebehandling og rehabilitering på Blakstad sykehus, og har daglig og direkte 
tilgang til spesialistkompetanse innen ulike disipliner. En av målsettingene ved denne 
organiseringen har vært å videreformidle miljøterapeutisk kunnskap vedrørende 
psykiske lidelser generelt, og kunnskap og ferdigheter gjeldende rusproblemer og 
risikohåndtering spesielt. Strandveien boliger og Blakstad sykehus representerer flere 
ledd i en behandlingskjede for aktuelle pasienter og beboere, fra 
sentralsykehusplasser til kommunale bo-tilbud, fra tvungen psykisk helsevern med 
døgnopphold til tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og frivillig/formell 
utskriving fra sykehuset.  
 
Overgangen fra døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten til kommunale bo- og 
omsorgstilbud for pasienter med alvorlige psykiske lidelse innebærer ofte en stor 
utfordring når det gjelder å sikre stabilitet og muligheter for videre funksjonsheving. 
Strandveien boliger skal tilby et stabiliserende terapeutisk miljø basert på tverrfaglig 
kompetanse med formål å fremme/opprettholde optimal psykososial funksjon for 
pasienter som befinner seg i en slik overgangsfase. Strandveien har som mål å gi 
individualiserte og tilpassede tilbud som skal bidra til å forebygge funksjonsfeil og 
svingdørproblematikk for aktuelle pasienter. Dette er viktig for å unngå ytterligere 
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belastinger for pasienter med et langt og komplisert sykdoms- og behandlingsforløp. 
Evalueringen har ikke vurdert i hvilken grad disse målsettingene er nådd. 
 
Beboerne som bor i Strandveien har blitt tilbudt bolig og tjenester i henhold til 
laveste effektive omsorgsnivå (LEON)15, herunder er også formelt og finansielt ansvar 
fordelt mellom kommunene- og spesialisthelsetjenesten. Ved etableringen av 
botilbudet var tanken at omsorgs- og behandlingsnivå, samt finansiering skulle 
avklares initialt i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, og at 
revurderinger ble basert på jevnlige evalueringer i de enkelte saker. Gjennom 
intervjuer og diskusjoner i arbeidsgruppen viser det seg at disse avklaringene og 
revurderingene ikke har blitt gjennomført i tilstrekkelig grad.  

Ansatte  
Bemanningsoversiktene viser at det er en stor andel ufaglærte i Strandveien boliger 
som jobber med beboerne i det daglige. Gjennom de siste årene er 
kompetansenivået styrket, og andelen helsefaglærte er nå økende. Ansatte uttalte i 
en arbeidsmiljørapport utarbeidet av Synergi Helse i 2012 at de var bekymret for 
bruk av ufaglærte og nyansatte i boliger med krevende beboere, og at dette økte 
risikoen for uønskete hendelser. I rapporten står det at «[d]et oppleves utrygt både 
for beboerne (antas det) og ansatte at det er stor utskiftning og lite forutsigbarhet i 
forhold til hvem som blir plassert hvor av ansatte. Konsekvensene ligger i at enkelte 
beboere kan utagere verbalt og fysisk, sannsynligheten for dette øker med 
manglende opplæring og uforutsigbarhet i turnus». Det presiseres at 
arbeidsmiljørapporten er tre år gammel, og at flere tiltak er iverksatt på bakgrunn av 
denne. Det anbefales derfor at en ny arbeidsmiljøevaluering gjøres, og at 
kompetansenivået kartlegges og vurderes opp mot forsvarlighet, slik at man sikrer et 
best mulig botilbud i fremtiden dersom samarbeidsprosjektet videreføres, jfr. kapittel 
6.1. 
 
I tillegg til høy andel ufaglærte og den nevnte risikoen tilknyttet dette, viser 
foretakets virksomhetsstatistikk fra 2014 at det var 11,1 % sykefravær16 i Strandveien 
boliger, hvilket er nesten 2 % høyere enn landsgjennomsnittet i helsesektoren i 2014. 
Det bør iverksettes tiltak som kan bidra til redusert sykefravær og dermed minske 
behovet for innleie av vikarer, som igjen vil bidra til et mer stabilt omsorgstilbud for 
beboerne i Strandveien. 

Lokaler   
Boligmassen i Strandveien boliger var opprinnelig bygd som legeboliger for Blakstad 
sykehus, og er av den grunn uhensiktsmessige for brukergruppen. De er forsøkt 
tilpasset de ulike beboernes behov, men kapasiteten i boligmassen er maksimalt 
utnyttet, noe som har redusert mulighetene for individuelle tilpasninger for hver 
beboer. De gamle legeboligene gjør det i tillegg vanskelig for fagpersoner å være 
fleksible, og bidrar ikke positivt til fagmiljø eller arbeidsmiljø, ettersom de fleste 
beboerne bor i separate enheter fordelt på området. Dersom botilbudet i 
Strandveien opprettholdes med et redusert antall beboere i fremtiden, jfr. kapittel 
6.4, vil det kunne frigjøre kapasitet knyttet til boligmasse, og gi mulighet for å tilby 
bedre tilpassede lokaler til de gjenboende. Det henvises for øvrig til kapittel 6.7 – 
Funksjonelle lokaler vedrørende punkter som kan påvirke beboerens livskvalitet, 
selvfølelse og mestring, og som bør vurderes ved eventuelle endringer i boligmassen i 
Strandveien boliger. 

                                                 
15

 Pasientflyt iht. LEON-prinsippet (Lavest Effektive Omsorgsnivå) sier at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør 
foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig. Prinsippet er utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og 
ble innført av Stortinget i Stortingsmelding nr. 9 (1974–75). 
16

 Kilde: Controllerteam VVHF 
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 Fokusområde 6 – Kommunale og private botilbud  6.6

Oppdrag gitt i 
mandat 

Beskriv Strandveien boliger som en del av kommunenes totale 
botilbud. Grenseoppgang mot boliger kommunene drifter selv 
og mot private aktører. Beskrive de to kommunenes ulike 
status, planer og behov, og hvilken betydning dette har for 
videreutvikling av Strandveien boliger. 

Oppsummering Begge kommunene har planlagt og/eller jobber med utbygging 
av kommunale omsorgsboliger for personer med ROP-lidelser 
og voldsrisiko, og ønsker i fremtiden å tilby kommunalt drevne 
boliger til flest mulig av beboerne i Strandveien. Kommunene 
kan også kjøpe plasser hos private tilbydere til noen av dem. 
Begge kommunene har et ønske om å fortsette samarbeidet 
om de mest krevende beboerne, enten i Strandveien eller ved 
liknende botilbud i kommunene med ambulerende tjenester. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Kommunene utarbeider oversikt over planlagt utvidet 
tilbud i begge kommunene 

► Behovet for botilbud for beboerne som kommunene 
ønsker å samarbeide om i fremtiden utarbeides og 
kommuniseres 

► Partene bidrar til åpen kommunikasjon angående bruk av 
private tilbydere gjennom å utarbeide eventuelle 
flytteplaner for beboerne i fellesskap. 

Planlagt utvidet tilbud ved kommunale boliger 
Både Asker kommune og Bærum kommune jobber med å utvide boligmassen slik at 
den kan tilpasses beboerne som i dag bor i Strandveien boliger. Meld. St. 26 (2014-
2015)17 fra mai 2015 sier at personer med rusproblemer og psykiske 
helseutfordringer skal få raskere og mer helhetlig hjelp i fremtiden. Regjeringen vil 
lovfeste krav om psykologkompetanse i kommunene og legge til rette for 
oppsøkende behandlingsteam. Dette kravet vil bidra til at kommunene må tilegne 
seg større faglig kompetanse og dette vil, kombinert med økt boligmasse for denne 
typen boliger, bidra til at kommunene kan gi et utvidet botilbud i kommunale boliger. 
 
Asker kommune har foreløpig planlagt å etablere 28 boenheter innen utgangen av 
2017. Kommunen ser dog at de mangler planer for botilbud for et fåtall av beboerne i 
Strandveien med størst omsorgsbehov, og ønsker å opprettholde et tilsvarende 
tilbud som Strandveien for noen ytterst få beboere i tiden som kommer. 
 
Bærum kommune skal i slutten av 2018 eller i begynnelsen av 2019 etablere et 
boligkonsept som kalles Aksebolig. Dette er en type omsorgsbolig med 10-12 
leiligheter som skal tilpasses beboere, herunder personer som er i målgruppen til 
Strandveien eller andre som har betydelige psykisk helse- og/eller ruslidelser. For 
innbyggere som har behov for et slikt omsorgstilbud, men som ikke kan tilbys plass i 
akseboligen, må kommunen eventuelt kjøpe plass hos eksterne aktører. Den 
generelle holdningen og målsettingen i Bærum kommune er at de skal tilby et hjem i 
kommunen til flest mulig innbyggere som det i dag kjøpes plass til hos andre 
tilbydere. I 2020/2021 planlegger Bærum kommune å etablere en ny Aksebolig, 
bygget med utgangspunktet i første aksebolig, men som vil justeres i henhold til 
behovet.  

                                                 
17

  https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/styrker-kommunenes-arbeid-med-psykisk-helse-og-rus/id2410473/ 
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Bærum kommune har i dag et alternativt botilbud ved Kirkegårdsveien bofellesskap 
(KIBO) for noen av sine innbyggere som bor på Strandveien, men dette botilbudet har 
per i dag ingen ledige leiligheter. Til tross for stor utbyggingsaktivitet har heller ikke 
Bærum kommune planlagt å etablere et botilbud for de mest krevende beboerne i 
Strandveien, og kommunen ønsker å fortsette et liknende samarbeid i fremtiden for 
et fåtall av beboerne. 

Økende bruk av private tilbydere de siste årene 
Tilbudet av psykiatriboliger fra private aktører som Aleris og Omsorgspartner AS er 
stadig økende, og brukes i stadig større grad av kommunene Asker og Bærum. Private 
aktører har en annen driftsform enn helseforetaket, og kan av den grunn tilby en 
lavere timekostnad per beboer. Det er ingen indikasjoner på at de private aktørene 
har lavere faglig nivå enn i Strandveien boliger, til tross for at Strandveien i større 
grad er knyttet til spesialisthelsetjenesten. Det har heller ikke kommet frem at 
beboerne ved de private aktørene har større grad av innleggelser enn beboerne i 
øvrige kommunale tilbud. Dette bør undersøkes nærmere før det fattes eventuelle 
beslutninger om økt bruk av private tilbydere. 
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 Fokusområde 7 – Funksjonelle lokaler  6.7

Oppdrag gitt i 
mandat 

Beskriv standarder for funksjonelle lokaler tilpasset målgruppe, 
antall beboere og driftsmessige forhold. 

Oppsummering Prosjektet har ikke fastsatt hvilke standarder for funksjonelle 
lokaler som skal benyttes for Strandveien boligers målgruppe. 
Husbanken har utarbeidet noen retningslinjer for utforming av 
omsorgsboliger, men det understrekes at det må «sørges for 
nødvendig tilpasning til de ulike målgruppene». Sintef har 
beskrevet hvordan boligene og tjenestene er organisert, og 
kommet frem til at man kan gruppere tjenestene inn i fire 
kategorier avhengig av omsorgsnivå: Fast personell døgn, fast 
personell dag, ambulant boteam/botjeneste og ordinære 
hjemmetjenester. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene vurderer lokalene i Strandveien opp mot 
punktene som nevnes i «Endelig hjemme» og utarbeider 
forbedringstiltak på bakgrunn av vurderingen 

► Partene vurderer boligmassens egnethet opp mot behovet 

til personene som eventuelt blir boende i Strandveien i 

fremtiden 

► Partene må gjøre tydelige avtaler i forhold til hvem som 

skal finansiere utbedringer og tilpassinger for 

enkeltbrukere med særskilte behov. 

Husbankens veiledere 
«Rom for trygghet og omsorg» 18, Husbankens veileder for utforming 
av omsorgsboliger og sykehjem, viser at det er gjort lite systematisk 
erfaringsinnhenting med tanke på botilbud for personer med psykiske lidelser. Det er 
utarbeidet noen retningslinjer for størrelse og utforming på private boenheter og 
fellesarealer for psykiatriske boenheter, men flere av Strandveiens beboere har 
behov for spesialtilpassede boliger, og boligen må derfor vurderes i de enkelte 
tilfellene. Husbankens generelle krav til omsorgsboliger omhandler blant annet at det 
skal «sørges for nødvendig tilpasning til de ulike målgruppene. Det må også tas 
høyde for at boligene og sykehjemmene skal være arena for omfattende og 
sammensatt tjenesteyting. Derfor er hensynet til arbeidsmiljø for eventuelt 
personale viktig». 
 
I «Endelig hjemme»19, et dokument vedrørende boliger for vanskeligstilte og 
rusavhengige, nevnes noen punkter om lokalene som kan påvirke beboerens 
livskvalitet, selvfølelse og mestring: 

► Lokalisering 

► Bygningstyper og bebyggelsesplan 

► Størrelse på anlegget 

► Utforming av uteområder og overgangssoner 

► Utforming av bygningen 

► Planløsningens brukbarhet og tilpasningsdyktighet 

► Materialvalg og detaljering 

                                                 
18

 http://biblioteket.husbanken.no/arkiv/dok/3488/nylink_rips.pdf 
19

 http://www.husbanken.no/byggeskikk/veiledningsmateriell/endelighjemme/ 
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► Sikkerhet 

► Lydisolering. 
 

Prosjektet har ikke evaluert lokalene i Strandveien boliger opp mot punktene over, 
men som beskrevet i delkapittel 6.5 er ikke boligene i Strandveien bygd som 
omsorgsboliger i utgangspunktet, og må nok, etter dagens standarder, sies å være 
delvis uegnet for dette formålet. Ved endring i organiseringen av 
samarbeidsprosjektet bør boligmassens egnethet vurderes i større grad opp mot 
behovet til personene som eventuelt blir boende i Strandveien i fremtiden. 

Organisering av bolig og tjenester 
Organisering av boligene henger tett sammen med organisering av tjenestene – og 
omvendt. Sintef presenterte i 2006 hvordan man kan gruppere bolig og tjenester til 
personer med psykiske lidelser inn i fire kategorier:  

► Fast personell, døgn: Fast ansatte i døgnturnus, som oftest knyttet til 
bofellesskap, men også til samlokaliserte boliger. 

► Fast personell, dagtid: Fast ansatte på dagtid knyttet til bofellesskap og 
samlokaliserte boliger – til stede hele eller deler av dagen. 

► Ambulant boteam/botjeneste: Tjenesteytere oppsøker brukerne i boliger. 
Knyttet til ulike boligtyper. Kan for eksempel ha personalbase i tilknytning 
til noen boliger og ansvar for tjenester til beboerne i disse boligene og for 
beboere i spredte boliger i tillegg. 

► Ordinære hjemmetjenester: Brukere med psykiske lidelser får tjenester fra 
de ordinære hjemmetjenestene – en avdeling/gruppe i hjemmetjenestene 
har ansvaret for brukergruppen eller ansvaret er lagt til egne ansatte med 
spesialkompetanse i psykiatri. 

 
De ulike måtene å organisere boliger og tjenester på kan ha mer eller mindre 
institusjonstrekk og – i den andre enden – framstå som og være en ordinær bolig. For 
å vurdere i hvilken grad boligen er institusjonalisert, må bolig og tjenester sees i 
sammenheng. En tett boform vil ligne mer på en institusjon enn samlokaliserte 
boliger, helt atskilte boliger og spredte boliger. Graden av tjenesteyting har vesentlig 
betydning. Døgntjenester eller fast ansatte i boligen kan bidra til å forsterke 
institusjonstrekkene. Institusjonstrekkene kan også bli forsterket, dersom boligene 
har personalrom eller personalareal, men graden av institusjonalisering av boligen 
har også sammenheng med personalets innstilling og arbeidsmåte/møte med 
brukerne. For å fastslå i hvilken grad boligen er institusjonalisert, kan man trekke inn 
den juridiske dimensjonen i tillegg. Bolig, som motsats til institusjon, disponeres helt 
og fullt av beboeren enten gjennom en husleiekontrakt eller gjennom å eie boligen. 
Husleiekontrakter kan likevel inneholde klausuler som begrenser beboerens 
disposisjonsrett til boligen. Husleieloven § 11-1 og 11-2 gir mulighet for at utleier kan 
stille vilkår for å leie ut boligen. Grunnlaget for å bruke paragrafene er at beboeren 
har spesielle behov som må ivaretas gjennom klausulering. Ved endring i botilbud for 
målgruppen til Strandveien bør det vurderes å tas hensyn til denne inndelingen, 
hvilket kan bidra til et best mulig tilpasset tilbud. 
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 Fokusområde 8 – Alternative organiseringsmodeller  6.8

Intensjonen ved oppretting av botilbudet i Strandveien boliger var en faglig og 
økonomisk ansvarsfordeling av treningsboliger mellom helseforetaket og 
kommunene. Boligene skulle være et botilbud i en overgangsperiode for personer 
som hadde vært innlagt på psykiatriske sykehus over mange år, og som skulle flytte i 
kommunale boliger. Dette er også intensjonen ved Samhandlingsreformen, som sier 
at beboere som ikke har behov for behandling i spesialisthelsetjenesten skal tilbys et 
kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud, og at helseforetak og kommuner skal 
dele utgiftene for samarbeidsprosjekter som kan erstatte behandling på sykehus.  
 
Denne evalueringsrapporten danner grunnlag for videre beslutning omkring botilbud 
for den aktuelle brukergruppen. Ved valg av ny modell for organisering og drift, er 
det viktig å ha fokus på forutsigbarhet og forpliktelse for alle involverte. Den nye 
modellen må være fremtidsrettet og ta innover seg alle reformer som kan påvirke 
samarbeidet, dersom dette opprettholdes. Basert på valgt modell må nødvendige 
tiltak iverksettes. 
 

Oppdrag gitt i 
mandat 

Drøft alternative modeller for organisering og drift av botiltak 
for målgruppen. 

Oppsummering av 
alternativer 

Det har i prosjektet blitt sett på flere alternative modeller for 
organisering ut i fra oppdrag gitt i mandat: 

a) Botilbudet i Strandveien boliger organiseres som i dag 
med forbedret samhandling mellom partene 

b) Overgangsfase med reduksjon i antall beboere og med 
forbedret samhandling mellom partene 

c) Kommunene i samarbeid, eventuelt én av kommunene, 
overtar drift og finansiering av Strandveien boliger 

d) Tiltaket i Strandveien boliger legges ned og beboerne 
tilbys boliger i kommunene eller hos private tilbydere 
med god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten. 

 
Det er viktig å påpeke at alle partene ønsker å samhandle på 
best mulig måte om et tilbud for de mest vanskeligstilte 
beboerne i kommunene. Målsettingen for kommunene er at 
alle brukere skal tilbys boform i kommunene, men at det i en 
overgangsperiode, til tilbudene er tilstrekkelig utbygd, må 
finnes gode samarbeidsformer til det beste for brukerne. 

Mulige tiltak Det anbefales at: 

► Partene analyserer og detaljerer de alternative 
organiseringsmodellene ytterligere 

► Partene beslutter valg av modell for organisering og drift 

► Partene utarbeider mandat og fremdriftsplan for 
planlegging og eventuelt gjennomføring av endringene i 
organiseringen av samarbeidsprosjektet 

► Partene utarbeider handlingsplan, hvor det fremgår 
hvordan enheten vil jobbe for å bedre de påpekte 
forholdene og gjennomføre tiltakene som fremkommer i 
denne rapporten 

► Arbeidsgruppen opprettholder møtevirksomhet etter ny 
organisasjonsmodell er implementert for å sikre godt 
samarbeid mellom partene også i fremtiden. 
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a) Botilbudet i Strandveien boliger organiseres som i dag med forbedret samhandling 
mellom partene 
Dersom samarbeidsprosjektet skal opprettholdes med samme volum og organisering 
som i dag, må partene ta store grep hva angår ansvarsfordeling blant annet knyttet til 
økonomi, fag, lov- og avtaleverk, drift og kommunikasjon for å bidra til å bedre 
graden av samhandling. Mulige tiltak for å forbedre situasjonen, gitt opprettholdelse 
av samarbeidsprosjektet, er presentert i kapittel 6.1 – 6.7.  

b) Overgangsfase med reduksjon i antall beboere og med forbedret samhandling 
mellom partene 
Evalueringen viser at alle partene i samarbeidsprosjektet ønsker å redusere antall 
beboere i Strandveien, og målet vil på lengre sikt være en avvikling av dette 
botilbudet i sin nåværende form. Dersom dette skal lykkes må kommunene, i en 
overgangsfase, forplikte seg til å redusere antall beboere. Forutsigbarhet og 
forpliktelse er nøkkelord for forbedret samarbeid, og endringene må oppleves på 
best mulig måte for beboere, pårørende, ansatte og andre interessenter. Mulige 
tiltak for å forbedre situasjonen, gitt reduksjon i antall beboere og opprettholdelse av 
samarbeidsprosjektet, er presentert i kapittel 6.1 – 6.7.  

c) Kommunene i samarbeid, eventuelt én av kommunene, overtar drift og finansiering 
av Strandveien boliger 
Det er, som tidligere beskrevet, knyttet usikkerhet til helseforetakets rolle som 
kommersiell aktør i dette samarbeidet. Dersom denne organiseringen, etter juridiske 
vurderinger, er uegnet, kan kommunene inngå avtale med helseforetaket om 
kommunal drift av boligene i Strandveien, der enten den ene eller begge 
kommunene har ansvaret. Arbeidsgruppen mener at dette alternativet ikke er 
optimalt grunnet boligmassene, og videre detaljering er foreløpig ikke gjennomført. 
Dette alternativet er heller ikke i samsvar med kommunenes øvrige planer for 
utbygging av egnet boligmasse for målgruppen. 

d) Tiltaket i Strandveien boliger legges ned og beboerne tilbys boliger i kommunene 
eller hos private tilbydere med god tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten  
Siste foreslåtte alternativ for organisering av botilbud for målgruppen, er å utvide 
tilbudet i kommunalt drevne boliger, enten innenfor egen kommune eller i 
samarbeid med andre kommuner, eller eventuelt hos private tilbydere, slik at alle 
beboerne på sikt kan flytte ut av Strandveien boliger. Kommunens planer for 
utbygging av botilbud inneholder langsiktige planer for å kunne håndtere alle 
innbyggere, uansett diagnoser, men dette vil ta tid å bygge ut. For å kunne gi et 
forsvarlig tilbud i kommunene til denne målgruppen, må utvikling skje over tid, og 
dette alternativet har et lengre tidsperspektiv enn alternativ a), b) og c), og kan sees 
på som en forlengelse av alternativ b). 
 
På lengre sikt vil alternativ d) være det mest aktuelle. Vestre Viken HF skal bygge nytt 
sykehus på Brakerøya i Drammen kommune, hvor planlagt byggestart er 2017. 
Sykehuset skal etter planen stå ferdig i 2022. Det nye sykehuset skal inneholde både 
somatikk og psykiatri. Det er ikke avklart hva som skjer med Blakstadtomten etter 
dette.  
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 Avslutning 6.9

Evalueringen er avsluttet med et sammendrag og en oppsummering av funn og 
mulige tiltak, se kapittel 2 og 3. Tiltakene varierer i omfang både med hensyn til tid 
og økonomi. Det presiseres at tiltaksområdene bør utredes ytterligere før en 
eventuell implementering. 
 
Det er stor enighet i arbeidsgruppen om at man skal bruke en tredelt inndeling av 
omsorgsnivåer i det videre arbeidet med utviklingen av bo- og behandlingstilbud for 
denne brukergruppen, ref. kapittel 6.3.  
 
Arbeidsgruppens samlinger gjennom evalueringsprosessen har vært gode, og man 
har fått frem en omforent målsetting om det videre arbeidet med denne meget 
krevende målgruppen. 
 
Alle partene er innstilt på å reforhandle avtalene om denne krevende brukergruppen 
og sikre at de ivaretas på en meget god måte i det videre arbeidet. 
 
Arbeidsgruppen planlegger, basert på den gjennomførte evalueringen, å jobbe videre 
med beslutninger omkring botilbudet for den aktuelle brukergruppen høsten 2015. 
Det anbefales at man da går inn i en formell prosjektstruktur med en prosjektgruppe, 
hvor man involverer flere fra Strandveien boliger, og en styringsgruppe. 
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7 Vedlegg 

 Dokumentliste 7.1

Tabellen under fremstiller hvilke dokumenter som har blitt benyttet i evalueringen.  
 

Dokument Kort beskrivelse Datert 

Evaluering av 
samarbeidsprosjektet 
Strandveien boliger 

Bakgrunn, utvikling i omfang, dagnes organisering og 
forslag til mandat 

08.12.2014 

Strandveien - en beskrivelse 
og evaluering av et 1,5-linje-
prosjekt i regi av avdeling 
Blakstad 

Presentasjon utarbeidet av avdelingspsykolog om 
Strandveien boliger, tilbudet og fag - økonomi - 
politikk - klinikk 2011 – ikke 

datert 

Referat Evaluering 
Strandveien boliger 

Saksliste: bruk av ekstern konsulentbistand - 
presisering av mandat 11.12.2014 

Referat Evaluering 
Strandveien boliger 

Saksliste: Gjennomgang av mandat og bruk av ekstern 
konsulentbistand 22.8.2014 

Intensjonsavtale Asker - kjøp 
av plass i Strandveien 
treningsboliger 

Intensjonsavtale mellom Asker Kommune og 
Sykehuset Asker og Bærum HF, avdeling Blakstad 
sykehus 

2009 – ikke 
datert 

Intensjonsavtale Asker - kjøp 
av plass i Strandveien 
treningsboliger i Strandveien 
48 a-d 

Intensjonsavtale mellom Asker Kommune og 
Sykehuset Asker og Bærum HF, divisjon psykisk helse 

08.11.2005 

Avslutning i tilsynssak Utdypende informasjon om Strandveien, 
brukergruppen, legemiddelhåndtering, 
journalsystemet, arkivsystemet, opplæringsplan, 
relevant regelverk, fylkesmannens vurdering 27.9.2013 

Styremøte - samarbeid om 
kommunale treningsboliger 

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at foretaket 
viderefører og utvider dette samarbeidet med 
kommunen 23.8.2007 

Endringsbilag - kontrakt 
mellom Bærum og VVHF 

Ved brukers innleggelse eller dødsfall forplikter 
Bærum kommune å betale avtalt pris i tre måneder 
regnet fra første dag etter hendelsen 14.10.2014 

Strandveien boliger, en 
beskrivelse av hva sykehuset 
bidrar med inn i Strandveien 

Spesialpoliklinikken støtter Strandveien med 
fagutvikling, veiledning og behandling. Totalt 
timebehov varierer, men estimeres til 15 timer i uken 
utover direkte pasientbehandling. Spesialpoliklinikken 
gjør kontinuerlig vurdering av risiko for vold og valg av 
riktig omsorgsnivå 8.12.2010 

Strandveien boliger - en 
beskrivelse av hva sykehuset 
bidrar med inn i Strandveien 

Oppfølging av dokument 11. Uenighet vedrørende 
faglig og økonomisk ansvarsfordeling, ikke utarbeidet 
som avtalt ved inngåelse om samarbeid 18.2.2011 

Kontrakt mellom Bærum 
kommune og sykehuset 
Asker og Bærum HF 

Kontrakt kjøp av pleie- og omsorgstjenester i heldøgns 
bemannede boliger for personer med 
dobbeltdiagnose (rus - psykiatri) og voldsrisiko 2.7.2009 
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Intensjonsavtale og avtale 
om kjøp av plass i 
Strandveien treningsboliger 
- Asker kommune 

Kontrakt for beboer fra Asker 

30.9.2005 

Kompetanse i Strandveien Detaljert oversikt over ansatte og kompetanse i 
Strandveien i 2009 

11.6.2009 

Økonomisk analyse 2014 - 
controllerteam PHR 
05.03.14 

Nøkkeltall, oversikt over utvikling i antall timer og 
kostnader 

5.3.2014 

Bakgrunnsinformasjon og 
utfordringer i Strandveien 
boliger 

Bakgrunn, utfordringer og aktuelle problemstillinger 

8.12.2014 

Kartlegging av psykososialt 
arbeidsmiljø - Vestre Viken 
HF - psykiatrisk avdeling - 
Blakstad - Strandveien 
boliger 

Spørsmål knyttet til avklaring av roller, kvalitet, 
ansvar, risiko og informasjon, ser ut til å henge nøye 
sammen med ledelsens tilgjengelighet og evne til å ta i 
mot informasjon og handle på tilbakemeldinger 

2.11.2012 
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Saksfremlegg 
 
 
Samhandlingsreformen – status 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 51/2015 23.11.2015 
 
  
 
Ingress 
Samhandlingsreformen er kalt en retningsreform med en gradvis innfasing i perioden 2012-2016. 
Reformen vektlegger folkehelsearbeid, ny pasientrolle, endret oppgavefordeling og bedre 
samhandling mellom kommuner og sykehus. Det har vært et sterkt fokus på lovpålagte krav, og de 
økonomiske virkemidlene har så langt vært knyttet til somatikken. Organisering av tjenestene med 
fokus på fag og god arbeidsdeling mellom tjenestene, er også virkemidler for å nå reformens 
intensjoner.  
 
Rapporten viser at utviklingen i Vestre Viken og samarbeidende kommuner understøtter målene i 
samhandlingsreformen.  Det har skjedd mye som går i riktig retning i løpet av de fire årene. Det gir 
et godt grunnlag for videre samhandling. De største utfordringene fremover ligger i at Vestre Viken 
er en stor og kompleks organisasjon og de 26 kommunene er svært ulike.  
 
Forslag til vedtak 
Styret tar status for samhandlingsreformen til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 16. november 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 06.11.2015 

Saksbehandler: Christine 
Furuholmen 

Direkte telefon:  

Vår referanse:   

Deres referanse:    

Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og ulike deler av kommunehelsetjenesten har 
vært et aktuelt tema og utviklingsområde innenfor Vestre Viken i mange år. 
Samhandlingsreformen trådde i kraft 2012 og gav ytterligere føringer om forbedringer i 
samhandlingen, endringer i oppgavefordeling og tidligere innsats for å hindre sykdom og 
funksjonsnedsettelse. 
 
Samhandlingsreformen er kalt en retningsreform med en gradvis innfasing i perioden 2012-
2016. Reformen vektlegger folkehelsearbeid, ny pasientrolle, endret oppgavefordeling og bedre 
samhandling mellom kommuner og sykehus. Det har vært et sterkt fokus på lovpålagte krav. De 
økonomiske virkemidlene har så langt vært knyttet til somatikken. Organisering av tjenestene 
med fokus på faglige forhold og god arbeidsdeling mellom tjenestene er også virkemidler for å 
nå reformens intensjoner.  
 
Samhandlingsreformen kan deles opp i ulike faser med ulikt fokus fra helsemyndighetenes side. 
Dette avspeiles også i samhandlingen mellom Vestre Viken og kommunene. 

Fase, 1 2012   Fase 2, 2013 -2015 Fase 3, 2015 -

Etablering av 
Ø-hjelps 
plasser

Helhetlige og 
koordinerte 

pasientforløp

Utskrivnings
-klare

pasienter

 
 

Fase 1 oppstart (2012) 

 reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter fra reformens første måned 

 etablering av formelt avtaleverk mellom kommuner og helseforetak 

 program for innføring av elektronisk pleie- og omsorgsmeldinger 

 

Fase 2 endring av praksis og arbeidsdeling mellom sektorene (2013-2015) 

 etablering av kommunale ø-hjelps plasser 

 samarbeid med enkeltkommuner om lærings- og mestringstilbud til pasienter og 

pårørende 

 tverrfaglige samhandlingsteam i psykisk helse og rus, ambulant røntgen 

 formalisert kompetansesamarbeid 

 

Fase 3 gode og effektive pasientforløp 
 pasientforløp hjem til hjem og fokus på overgangene mellom sykehus og kommuner 
 brukermedvirkning og samvalg 

 
Denne orienteringen er en oppsummering av status for arbeidet med samhandling for hele 
Vestre Viken. Det fokuseres spesielt på virkemidler og tiltak som følge av reformen. Det gis en 
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særskilt omtale av psykisk helse og rus, som i liten grad er berørt av økonomiske virkemidler i 
perioden. Orienteringen inneholder ikke en oversikt over alle aktiviteter ved hvert av de 
somatiske sykehusene, men en rekke eksempler viser hvordan samarbeidet følges opp lokalt. 

Status for samhandlingsreformen i Vestre Viken 
Utfordringsbildet 
De 26 kommunene i opptaksområdet til Vestre Viken er ulike i forhold til størrelse, demografi, 
avstand til sykehus, folkehelseprofiler, tjenestetilbud og tilgang på kvalifisert personell.  
Kommunene er svært ulikt organisert og har ulike tradisjoner for interkommunalt samarbeid 
innenfor helseområdet. 
 
Samhandlingsreformen pålegger kommunene nye oppgaver og større ansvar. Kommunene vil ha 
ulike forutsetninger for å ivareta disse oppgavene og etablere samarbeid seg imellom. 
Samhandling mellom kommuner, etablerte kommunesamarbeid og spesialisthelsetjeneste må 
derfor tilpasses lokale forhold. På samme tid har Vestre Viken et ansvar for å tilby likeverdige 
helsetjenester til befolkningen.  Et felles avtaleverk, noen større felles satsinger og lokal 
oppfølging er valgt for å møte disse utfordringene. 
 
Avtaleinstituttet 
Det er inngått likelydende avtaler med alle 26 kommuner.  I 2015 inngikk partene avtale om 
helhetlige pasientforløp til erstatning for to tidligere avtaler. Oppfølging av avtalene skjer i stor 
grad gjennom praktisk samarbeid lokalt.  
 
Fortsatt gjenstår en del arbeid før avtalene er kjent og implementert på det utøvende nivået 
både i Vestre Viken og i kommunene. 
 
Avtalene er tilgjengelige på Vestre Vikens hjemmesider: 
http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/samarbeidsavtaler.aspx 
 
Samarbeidsutvalg 
Det holdes en årlig dialogkonferanse mellom ordførere og styret i Vestre Viken. 
 
Vestre Viken og kommunehelsesamarbeidet har et overordnet samarbeidsutvalg som møtes fire 
ganger i året. I tillegg er det fem lokale samarbeidsutvalg med geografisk representasjon rundt 
de fire somatiske sykehusene og Hallingdal sjukestue. Klinikk for psykisk helse og rus deltar ut 
fra geografien til de distriktspsykiatriske sentre. 
 
Partene ble i 2015 enige om å endre sammensetningen i overordnet samarbeidsutvalg. Fra 
Vestre Viken møter fagdirektør og fem klinikkdirektører. Kommunene er representert med 
kommunaldirektør/kommunalsjef helse fra hvert av de lokale samarbeidsutvalgene. I tillegg 
møter representanter for arbeidstakerorganisasjonene, brukerne og pasient - og 
brukerombudet.   
 
Arbeidsform og saker varier i noen grad ut i fra lokale forutsetninger og behov, men alle har 
lokale handlingsplaner og et fokus på kompetansesamarbeid. Hallingdalsregionen skiller seg ut 
med et sterkt formalisert interkommunalt samarbeid og samlokalisering med 
spesialisthelsetjenesten ved Hallingdal sjukestugu.  
 
Utskrivningsklare pasienter  
Da betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter ble innført i 2012, ble Vestre Viken trukket 48 
millioner i basisrammen og midlene overført til kommunene. Samtidig ble det innført en 
betalingsplikt for kommunene for utskrivningsklare pasienters opphold i sykehus.  
 

http://www.vestreviken.no/fagfolk_/samhandling_/Sider/samarbeidsavtaler.aspx
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Oversikten under viser at antall utskrivningsklare pasienter falt betydelig allerede fra 2012. Det 
vil fortsatt være variasjoner i antall oppholdsdøgn for utskrivningsklare pasienter knyttet til 
måneder med høy sykelighet (januar, februar) eller spesielle utfordringer som kan dukke opp i 
en enkelt kommune. Det generelle bildet er imidlertid at kommunene tar i mot utskrivningsklare 
pasienter som forutsatt, og at utfordringer løses i samarbeid lokalt ved behov. Pasientene ligger 
unntaksvis på sykehus mer enn ett døgn som utskrivningsklar, noe som ofte skjedde tidligere. 
 
Antall døgn utskrivningsklare pasienter årlig 2011- 2014, t.o.m. oktober i 2015 
 

 
 
 
 
Kommunale øyeblikkelig hjelp plasser 
Etablering av kommunalt ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold er en viktig føring i 
reformen. Fra 2016 får kommunene plikt til å ha et slikt døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud.  
 
Kommunale ø-hjelps plasser (KØH) er i perioden 2012-2016 finansiert delvis ved trekk i Vestre 
Vikens ramme, delvis ved tilskudd fra helseforetaket etter at sengene er etablert. 
Trekk i basisramme og tilskudd er økt for hvert år i perioden 2012-2016 i tråd med utbygging i 
kommunene.  Fra 2016 er midlene lagt inn i kommunenes rammer, totalt 92,8 MNOK for Vestre 
Vikens område. 
 
Tilskudd til KØH (av noen også kalt KAD) forutsetter en avtale med Vestre Viken om blant annet 
inklusjons- og eksklusjonskriterier, ansvarlig lege og kompetansesamarbeid. Kommunene står 
fritt til å organisere sine tjenester, og det er blant Vestre Vikens samarbeidskommuner valgt en 
rekke modeller. Det er variasjon i antall senger (fra én til tolv), om kommunen har et eget tilbud 
eller samarbeider med andre. Noen har valg lokalisering på legevakt, noen på ordinært 
sykehjem eller samlokalisert med andre forsterkede sykehjemssenger. I Hallingdal og på 
Kongsberg kjøper kommunene senger som er drevet av sykehuset. Den største kommunen 
Bærum, har valgt en trinnvis utvidelse av antall plasser og har pr. 1. november 2015 12 av de 
normerte 15 plassene i drift. I alt er det etablert 60 KØH senger i Vestre Vikens kommuner 
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Oversikt over kommunale øyeblikkelig hjelp plasser oktober 2015 
 

 
 
De kommunale plassene har lavt belegg, en erfaring som med få unntak er gjennomgående i hele 
landet. Blant Vestre Vikens kommuner varierer belegget fra 10 til 70 prosent pr dags dato, de 
fleste ligger på rundt 30 prosent. Det kommunale tilbudet skal være før eller i stedet for 
innleggelse i sykehus, og det forutsettes at pasientene skal få like god eller bedre behandling. Det 
er rimelig å forvente at det tar tid og etablere et nytt tilbud, men det vil være en utfordring 
fremover å sikre riktig bruk av plassene. 
 
En annen utfordring for å sikre riktig bruk av plassene, er rapporteringsrutinene som gir usikker 
og lav kvalitet på data om tilbudet, og dermed muligheten til erfaringsutveksling og 
forbedringsarbeid. 
 
De lokale samarbeidsutvalgene i Vestre Viken følger opp bruk av KØH tilbudet. Både Drammen - 
og Bærum sykehus har hatt arbeidsseminar og kartlegginger sammen med kommunene med 
fokus på riktig bruk og god kvalitet på plassene. Det er også etablert et klinisk samarbeidsutvalg 
for hele helseområdet med representasjon fra hvert sykehus og kommunene.  Det arbeides med 
en felles rapportering for de ulike tilbudene som de enkelte sykehusene kan bruke til 
forbedringsarbeid sammen med kommunene i påvente av et nasjonalt registrerings- og 
rapporteringssystem. 
 
Tiltak for å fremme gode pasientforløp 
En av de mest sentrale føringene i samhandlingsreformen, er at de ulike delene av 
helsetjenestene skal forbedre sin evne til å svare på pasientenes behov for koordinerte tjenester. 
Et av hovedgrepene er en klarere pasientrolle hvor brukerne i større grad involveres og får 
muligheten til å påvirke både på individ -, tjeneste- og systemnivå. 
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Pakkeforløp kreft legger størst vekt på samhandlingen internt i sykehusene, men illustrerer at 
det er mulig å organisere tjenestene bedre. Det er mer enn trolig at det foreligger tilsvarende 
muligheter for å systematisere oppfølgingen av kronisk syke i primærhelsetjenesten. 
Systematisk arbeid med pasientforløp gir også mulighet til å forbedre utskrivningsprosessen og 
inkludering av brukerne. 
 
Oppdrags- og bestillerdokumentet 2014 ber Vestre Viken om å tilrettlegge helhetlige 
pasientforløp for en rekker store pasientgrupper i samarbeid med kommuner og brukere. 
Det er etablert en egen prosjektorganisasjon med pilotering som involverer alle klinikkene og til 
sammen ni kommuner for å utforme pasientforløp hjem til hjem for følgende grupper: KOLS, 
hoftebrudd, pasienter med skadelig alkoholforbruk i somatikken og pasienter med sammensatte 
lidelser i psykisk helse og rus. Dette er en ny måte å samarbeide med kommunene på, og det 
krever fleksibilitet og samordning av mange aktører. Erfaringen er også at det er nødvendig å 
samarbeide om å utvikle brukermedvirkningen på individ- og tjenestenivå. 
 
Vestre Viken bruker øremerkede tilskudd fra HSØ i 2014 og 2015 til å utvikle helhetlige 
pasientforløp. 
 
Psykisk helsevern og rus 
Klinikk for psykisk helse og rus har siden opptrappingsplanen utviklet tjenesten etter prinsippet 
om å ”desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må”.  Det omfatter styrking av 
distriktspsykiatriske sentra, inkludert ruspoliklinikker, og de lokale barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP’ene) til store, faglig robuste enheter som gir et godt 
behandlingstilbud både poliklinisk, ambulant og på døgnnivå.  For å redusere døgnbehandling 
og gi bedre oppfølging etter utskrivning arbeider klinikken med å utvide ambulante tjenester. 
Kun de mest krevende og alvorlige tilstander skal utredes og behandles på sykehusnivå.  
 
Klinikk for psykisk helse og rus er kommet langt i å organisere tjenestene etter 
samhandlingsreformens intensjoner også når det gjelder brukermedvirkning. Behandling og 
oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser og komplekse forløp krever ofte samhandling 
over lang tid mellom spesialisthelsetjeneste og ulike kommunale instanser, bl.a. i forhold til 
ansvarsgrupper og individuell plan. Tett kontakt med psykisk helse, rustilbud og sosialtjeneste i 
kommunen er av stor betydning. Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien er i tillegg barnevern, 
skole, helsestasjon og PPT viktige samarbeidsinstanser. 
 
Klinikken jobber ambulant gjennom: 

 Tverrfaglig behandlingsteam (samhandlingsteam) Drammen kommune – Drammen DPS. 
 Tverrfaglig behandlingsteam (samhandlingsteam) Bærum kommune – Bærum DPS. 
 Prosjektet ”Helhetlige tjenester for unge i Lier” hvor både Drammen BUP og Drammen 

DPS bidrar inn i prosjektet sammen med alle relevante kommunale tjenester, slik som 
barnevern, fastleger og NAV, for å skape sammenheng og oversikt for brukerne og et 
utgangspunkt for samarbeid på tvers av nivåer og etater.  

 Asker DPS har tilbud om tidlig intervensjon for å fange opp psykoseutvikling hos barn og 
unge (TIPS team) i samarbeid med ulike etater i Asker kommune. Dette er et eksempel 
som gjenspeiler den gjensidige avhengigheten mellom spesialisthelsetjeneste og 
kommune for å skape et virksomt forebyggende tilbud for målgruppen. Klinikken 
arbeider med planer om å starte opp et tilsvarende tilbud ved Drammen DPS. 

Kompetansesamarbeid og veiledning er viktig. Dette kommer til utrykk gjennom blant annet: 
 Felles fagdager, internundervisning og hospiteringsordninger 
 Veiledning av fastleger, team og andre sentrale aktører i kommuner 
 Felles konsultasjoner med fastlege og spesialist 
 Veiledning og kurs for pasienter og pårørende i samarbeid med kommuner 
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Det er fortsatt en utfordring at pasienter er innlagt i psykiatrisk sykehusavdeling i påvente av 
egnet bo - og behandlingstilbud i enkelte kommuner.  Det er også en utfordring at kommunene 
er svært ulike. Områdeplan psykisk helse som styret orienteres om i egen sak i dette styremøtet, 
må følges opp i de lokale samarbeidsutvalgene. 
 
Stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten varsler økonomiske virkemidler for psykisk helse 
og rus fra 2017 i form av kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter og plikt til 
øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
 
Andre satsinger 
Elektronisk meldingsutveksling 
Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger er innført mellom Vestre Viken og alle kommuner med 
unntak av Bærum kommune som ikke har tekniske løsninger på plass ennå. Elektronisk 
meldingsutveksling bidrar til både bedre pasientsikkerhet og raskere kommunikasjon mellom 
helsepersonell.  
 
I styringsgruppen for digital samhandling sitter både representanter for 
kommunehelsesamarbeidet og fastlegene ved praksiskonsulent. 
 
Praksiskonsulenter 
Vestre Viken har en robust praksiskonsulentordning (PKO). Praksiskonsulentene er et 
bindeledd mellom sykehuset og kommunehelsetjenesten og bidrar til at 
allmennlegeperspektivet i varetas i utviklingsprosjekt og forbedringsarbeid ved alle klinikker. 
Praksiskonsulentene har i samarbeid med sykehuset ansvar for å lage emnekurs, fagdager og 
møteplasser for fastleger. 
 
Kompetansesamarbeid  
Vestre Viken samarbeider med kommunehelsetjenesten om kompetanse på mange nivå og i 
mange sammenhenger. Noe skjer etter initiativ fra samarbeidsutvalgene, noe gjennom 
prosjektsamarbeid, mye skjer lokalt i fagmiljøene uten at det noen gang har fått merkelappen 
samhandling. 
 
Dette omfatter blant annet: 

 Sykehusets e-læringskurs er tilgjengelige for kommunene 
 Sykehusleger er tilgjengelige på telefon (konsultasjon/veiledning) 
 Veiledning knyttet til enkeltpasienter og pårørende 
 Fagdager og kurs  
 Drammen sykehus har sammen med de 8 kommuner i Drammensregion, Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold og Klinikk for psykisk helse og rus operasjonalisert de to 
overordnede samarbeidsavtalene innen kompetansesamarbeid, forskning, utvikling og 
utdanning og etablert et FoU samarbeid.  

 Kongsbergmodellen har pekt ut fem områder hvor man har et formalisert 
kompetansesamarbeid  

 
Samarbeid om røntgentjenester 
Nye teknologiske fremskritt som digitalisering og datakommunikasjon legger til rette for økt 
utstyrsmobilitet og større fleksibilitet i tilbud fra sykehus. 
 
Vestre Viken samarbeider med ti kommuner om mobil røntgentjeneste. Tilbud retter seg mot 
pasienter i sykehjem og omsorgsboliger i Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, 
Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker i tillegg til Ila og Drammen fengsel. Tjenesten innebærer at 
en radiograf fra sykehus kjører ut med et mobilt røntgenapparat og utfører undersøkelser der 
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pasienten bor. Erfaringene er svært gode og partene drøfter overgang fra prosjekt til permanent 
drift. Ambulant røntgen egner seg for tettbefolkede strøk. 
I Hallingdal er det etablert et samarbeid som innebærer at fastleger etter å ha gjort 
røntgenundersøkelser på legekontoret, kan overføre bildene til Ringerike sykehus for 
konferanse med ortoped der ved skader. Alle kommunale legesentra i Hallingdal har 
røntgenapparatur. 
 
Opplæring av pasienter og pårørende 
Samhandlingsreformen forutsetter et sterkere fokus på forebyggende og helsefremmende 
arbeid, og at kommunene får en større rolle i opplæring av pasienter og pårørende. Mange 
kommuner har etablert tilbud i tilknytning til sine frisklivssentraler, men tilbudene er svært 
ulike. Lærings - og mestringssenteret i Vestre Viken har et omfattende samarbeid med 
kommunene  om kurs for pasienter og pårørende, i tillegg til kompetansesamarbeid og 
opplæring av kommunalt ansatte. 

Vurdering og konklusjon 
Gjennomgang av status for samhandlingsreformen viser at utviklingen i Vestre Viken og 
samarbeidende kommuner understøtter målene i reformen.  Det har skjedd mye i løpet av de 
fire årene som går i riktig retning. De største utfordringene fremover ligger i at Vestre Viken er 
en stor og kompleks organisasjon og de 26 kommunene er svært ulike.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status for samhandlingsreformen til 
orientering. 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  52/2015 23.11.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Brukerutvalget 16. november (ettersendes) 
2. Styremøte i HSØ 18 og 19. november foreløpig protokoll 

(ettersendes) 
3. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 16. november 
4. Høringssvar – lokalisering av administrasjonssted for Sør-Øst 

politidistrikt 
 

Ingress 
 
I saken gis en oppsummering av orientering om aktuelle saker som styret har bedt om 
fremlegges og henvendelser det er naturlig at styret orienteres om. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 20. november 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 20.112015 
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. Brukerutvalget 1. november (ettersendes) 

  
 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Styremøte i HSØ 18 og 19. november foreløpig protokoll (ettersendes) 
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 16. november  
 
Viser til vedlegg 3.  
 

4. Høringssvar – lokalisering av administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt 
 
Viser til vedlegg 4. 

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



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen 
Gunnerød, Toril Krogsund, Franck Tore 
Larsen, Eric Johanssen, Lillemor Sandberg, 
Toril Krogsund, Torunn Viervoll 

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)  

Fra det regionale brukerutvalget: 

Maria T.B. Bjerke 

 Fra administrasjonen: 

Spesialrådgiver Martin F. Olsen, 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent)  

Møtedato: 16.11.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Møterom Glitre 1, 

Wergelandsgate 10, 
Drammen 

Møteleder:  Torill Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Bjørn Tolpinrud 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 19. oktober = OK 

 NYE SAKER 
 

57/15 
 

Direktøren har ordet v/spesialrådgiver Martin F. Olsen 
Budsjett skal opp på styremøtet i desember. Det orienteres om budsjettet for Vestre 
Viken på brukerutvalgets desembermøte. 
Har vært avholdt et møte vedrørende Bærum sykehus i Bærum kulturhus. Orientering 
om dette av Toril Krogsund: 

• Deltok i møtet på Bærum kulturhus 10.11 vedrørende Bærum sykehus, media 
og venneforening. Poengtert at det et trist at det kun kommer frem negative 
nyheter om Bærum sykehus. Det er også trist at Bærum sykehus ønsker 
alderspsykiatri inn på sykehuset – kun hvis dette plasseres i eget bygg. 
  

58/15 Pasientombudet har ordet v/Anne-Lene Egeland Arnesen 
• Mange saker fra Drammen sykehus med trykksårproblematikk.  
• Flere klager på Thorsberg døgnseksjon – pasienter mener de blir skrevet ut for 

tidlig uten å ha fått behandlingen de er skrevet inn for. Dårlig samhandling 
med kommunehelsetjenesten i forbindelse med utskriving. 

• Flere henvendelser om innholdet i tvangsbruk på Lier. Påstander om unødig 
tvangsbruk. Klage svares ofte ut av leger som ikke har vært til stede, 
hendelser er ofte ikke dokumentert i journal, det blir påstand mot påstand.  

• Uheldige hendelser på Barneavdelingen på Drammen sykehus – det etterlyses 
koordinator i noen tilfeller der pasienten har sammensatt og kompliserte 



 
 
 

tilstander,  både internt og eksternt. Problemer med tilbakemeldinger, 
vanskelig å få legene til ringe tilbake. 

• Det kan se ut som om Norsk pasientskade har endret praksis. Tidligere: Hvis 
ikke dokumentert i journal = Pasienten har rett. Nå: Står det ikke i journal ser 
man bort fra hva pasienten sier. Blir fulgt opp mot NPE. Maria bes ta dette 
med seg til det regionale brukerutvalget for oppføling. 

• Bærum sykehus benytter ikke lengre pyjamasbukser da de ikke lengre får 
vasket disse. I og med det ikke tilbys slåbrok skaper dette et problem. Det 
arbeides med en løsning. BU understreker at det må være verdige forhold 
for alle pasienter vedrørende påkledning. 

• Spørsmål om HSØ’s mal for rapportering av uønskede hendelser brukes. Det 
bekreftes at denne benyttes. Det arbeides med å organisere hvordan dette 
skal gjennomføres. 
 

59/15 Taushetsplikt – Kampanje 
Kampanje hos Sykehuset Innlandet HF ble presentert på samling i HSØ i september. 
Deres brosjyre: http://www.sykehuset-
innlandet.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/hysj.aspx 
 
Kampanje – sette fokus på dette?  Behov for flyer. Kostnad tas med på budsjett for 
2016. Problem ved flere på samme rom. Også et overordnet problem ved mangel på 
åpenhet - man ”dekker seg” bak taushetsplikten. 
Blir et av temaene som presenteres styret. 
Vedtak: Det tas utgangspunkt i arbeidet til Helse Midt og vi ser i hvilken grad dette 
kan kopieres. Anne Helene holder i dette. 
 

60/15 ”Hjem til hjem” ved prosjektleder Vigdis Bache Semb  
– utsettes til desember pga endrede frister i høringen. 
 

61/15 Møte med styret i november  
Møtet må utsettes pga tidsnød og det dessuten er flyttet til Ahus. Kommer opp igjen i 
desember eller januar.  
Gjennomgang og korrigeringer av de innspill som er levert Kjell.  
Vedtak: Dokumentet sendes ut til medlemmene i BU for videre korreksjoner. 
Tilbakemeldinger sendes AU senest 1.12. 
 

62/15 MinJournal, hvor langt har VV kommet? – utsettes til desember pga fravær.. 
 

63/15 Hva har skjedd med veileder for Brukerkontoret 
Det arbeides med denne i HSØ. 
Lillemor refererte til besøk på Lærings- og mestringssenteret på Sykehuset i Vestfold 
som har etablert et ”Møtepunkt”. Det diskuteres om ”Brukerkontor” er den beste 
benevnelsen. 
 

64/15 Budsjett – handlingsplan v/ spesialrådgiver Martin F. Olsen 
Endelig budsjett vedtas av styret i desember. 
Presentasjonen som ble vist ligger ved. 
Handlingsplan ikke endelig fastlagt. 
Konklusjon: Fremlegget ble tatt til orientering. 

http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/hysj.aspx
http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/hysj.aspx


 
 
 

Handlingsplan gjennomgås i AU 2.12 – eventuelle innspill fra BU’s medlemmer kan 
sendes AU før dette. 
 

65/15 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg 
- se vedlegg 

• Status psykeambulanse: Bilen er klar, utstyr innkjøpt og stillinger utlyst 
(Personalet fra PHT og PHR – god respons på utlysing). Skal stasjoneres på Lier 
sykehus. Oppstillingsplass klar. Tilgjengelighet kl 10:00 – 22:00 (Ikke helger). 
AMK, legevakt, politi og PHR involvert. Starter opp 1.2 – midler til ½ års drift. 
Målsetning at det videreføres som fasttilbud. Det som gjenstår er oppfølging 
av ROS analyse og opplæring av personalet 

 
 Eventuelt 

• Møtedatoer 2016 
 

 
 

• Fra det regionale brukerrådet v/Maria T.B. Bjerke: 
o Har deltatt på konferanse vedr. Pakkeforløp kreft i Helsedirektoratet. 

Koordinators viktighet understrekes 
o Gruppen som skal dele ut forskningsmidler har ikke begynt arbeidet. 

De arbeider med mandatet. 
o Likeverdige helsetjenester for innvandrere, asylsøker og flyktninger. 

Helsesjekk tar tid. 
• Det minnes om Modul 3 kurs 
• Samhandlingskonferansen Sundvolden 1. og 2.12: 

o Toril deltar og har innlegg, Torun er påmeldt 
o Rune og Lillemor ønsker også delta – Torill sjekker dette med Cecile 

Monsen 
• Helsepersonell er tatt vekk fra Helseekspressen v/Rune. Bekymring hvor 

forsvarlig dette er. Redusert kapasitet, økt belastning på 
ambulansetransporten. Tas opp med PHT – som bes orientere om situasjonen 
på neste møte. 

 
 

BU-møte
01.feb
29.feb
11.apr
06.jun
22.aug
12.sep
10.okt
14.nov
05.des
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 19. november 2015 

Tidspunkt: Kl 0830-1500 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder  Til kl 12:45 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar    
Peer Jacob Svenkerud    
Truls Velgaard   Forfall 19.11.2015 
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 
Konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, kommunikasjonsdirektør 
Gunn Kristin Sande og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

069-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
22. OKTOBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 22. oktober 2015 godkjennes. 
 
 
 

070-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER 
OKTOBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

071-2015 BUDSJETT 2016 – FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG 
INVESTERING 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til forslag til budsjett for 2016 med de premisser, mål og 

prioriteringer som fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. 
  

2. For Helse Sør-Øst skal veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling hver for seg være høyere enn veksten innen somatikk. Det forutsettes 
at helseforetakene og sykehusene bidrar til en samlet innfrielse av dette kravet. 

 
3. Sum faste inntekter 2016 fordeles som følger, tall i millioner kroner: 
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Helseforetakenes og sykehusenes inntektsrammer for 2016, herunder ISF, 
forskningsmidler, vilkår for bevilgningen, øvrige styringskrav og rammebetingelser vil bli 
fastsatt i oppdrag og bestilling for 2016. 

 
 
4. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å: 

 Fordele inntektsrammer  
o mellom de private ideelle sykehusene Betanien Hospital, Martina 

Hansens Hospital AS og Revmatismesykehuset AS 
o internt i Telemark og Vestfold sykehusområde mellom Sykehuset i 

Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF 
o internt i Oslo sykehusområde mellom Oslo universitetssykehus HF, 

Sunnaas sykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus AS og Lovisenberg 
Diakonale Sykehus AS 

 Foreta eventuelle budsjettkorrigeringer gjennom året, blant annet som følge 
av nye bevilgninger eller føringer fra eier, styrevedtak i Helse Sør-Øst RHF, 
tekniske justeringer som følge av feilbudsjetteringer med videre 

 Inngå avtaler om kjøp av helsetjenester fra private tilbydere i tråd med 
gjeldende prioriteringer og føringer  

 Oppta investeringslån fra Helse- og omsorgsdepartementet knyttet til 

o Oppgraderings- og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo 
universitetssykehus HF, inntil 315 millioner kroner 

o Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF, inntil 100 millioner 
kroner 

 
5. Følgende allerede iverksatte byggeprosjekter videreføres i 2016: 

 Nytt østfoldsykehus ferdigstilles med 90 millioner kroner  

 Oslo universitetssykehus HF viderefører omstillingsinvesteringer 
(samlokalisering fase I) med 210 millioner kroner innenfor rammene av sak 
075-2010 

 Forprosjekt for Tønsbergprosjektet ved Sykehuset i Vestfold HF videreføres 
med 130 millioner kroner. Dette er i sin helhet ekstern lånefinansiering fra 
2015 og 2016 

 

2 016

Faste 

inntekter

Akershus SO 5 898

Innlandet SO 5 960

Oslo SO 15 707

Sørlandet SO 4 449

Telemark og Vestfold SO 5 744

Vestre Viken SO 5 788

Østfold SO 4 043

Private ideelle sykehus 

uten opptaksområde 227

Sykehuspartner HF 51

Helse Sør‐Øst RHF 8 072

I alt 55 939
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6. Oppgraderings – og vedlikeholdsinvesteringer ved Oslo universitetssykehus HF 
igangsettes med inntil 450 millioner kroner innenfor rammene av sak 045-2015. Av 
dette utgjør 315 millioner kroner ekstern lånefinansiering. Resterende finansiering 
dekkes av foretakets egne midler.  

 
7. Satsningen på Digital fornying videreføres ved at det som en 

planleggingsforutsetning reserveres inntil 1 117 millioner kroner til investering, og 
inntil 216 millioner kroner til driftskostnader.  

 
8. Det reserveres en regional resultatbuffer på 129 millioner kroner. I tillegg reserveres 

en sentral risikobuffer for eventuelle økte investeringsbehov på inntil 200 millioner 
kroner.  

 
 
 

072-2015 ÅRLIG MELDING 2015 – INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 
2017 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret slutter seg til den foreliggende vurdering av aktivitetsforutsetninger for 

somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til 
rusmiddelmisbrukere, som innspill til statsbudsjett for 2017. 

 
2. Styret ber videre om at følgende forhold vurderes nærmere i forbindelse med 

statsbudsjett for 2017: 
 Behovet for økt innsats for digital fornying / IKT-utvikling 
 Behovet for forutsigbarhet i finansieringsregimet  
 Gjennomgang av ordninger der helseforetakene har finansieringsansvar for tredje 

part 
 Økte pensjonskostnader og gjestepasientoppgjør 
 Nye kostbare legemidler/behandlingsmetoder 
 Tilgjengelighet – styrking av patologitjenesten 
 Behovet for takster som understøtter ambulante tjenester innen psykisk 

helsevern  
 Kostnader som følge av endringer i spesialiststrukturen for leger 

 
3. Styret bemerker at det i aktivitetsfremskrivningen er lagt til grunn data for 2014 og at 

befolkningsfremskrivningen ikke hensyntar den økte flyktningetilstrømmingen. 
Økonomiske konsekvenser for spesialisthelsetjenesten som følge av 
flyktningsituasjonen i 2017 vil måtte avklares i særskilt dialog med Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

 
4. Styret ber om at innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  
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073-2015 STIFTELSE AV NASJONALT HELSEFORETAK FOR 
SAMORDNING INNEN INNKJØP (SYKEHUSINNKJØP HF) 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Styret vedtar å stifte Sykehusinnkjøp HF i henhold til vedlagte stiftelsesdokument, 

som omfatter styresammensetning, vedtekter og valg av revisor. Vedlagte 
foretaksavtale godkjennes. Det regionale helseforetakets administrerende direktør 
gis fullmakt til å signere dokumentene på vegne av styret. 

 
2. Styret slutter seg til at hvert av de regionale helseforetakene skal ha en eierandel 25 

prosent i Sykehusinnkjøp HF. 
 
3. Som ledd i stiftelsen skal hver eier (de fire regionale helseforetak) skyte inn et 

innskudd på 1,25 millioner kroner. Som ledd i oppstart av driften i helseforetaket skal 
hver eier bidra med et lån på 0,5 millioner kroner. 

 
4. Opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF skjer i samarbeid med de øvrige regionale 

helseforetakene og i henhold til likelydende styrevedtak. Helseforetaket vil formelt 
være stiftet på det tidspunkt hvor samtlige av de fire likelydende styrevedtak er fattet. 

 
5. Spørsmålet om ansattevalgtes deltakelse i styret fra stiftelsestidspunktet avklares og 

stadfestes endelig i styremøte 17. desember 2015. 
 
 
 

074-2015 STYRING AV DE REGIONALE HELSEFORETAKENES FELLES 
EIDE SELSKAPER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar til etterretning prinsippene for organisering og styring av de felles eide 

selskapene.  
 

2. Luftambulansetjenesten og Pasientreiser vurderes organisert som helseforetak. 
 

3. Administrerende direktør har ansvar for at det er et samordnet system for styring, 
oppfølging og forankring av virksomheten i de felles eide selskapene.  
 

4. Rapportering og planer for virksomheten i de felles eide selskapene innarbeides i 
økonomisk langtidsplan og behandles av RHF-styrene. 
 

5. Eierstyringen og oppfølgingen av virksomheten i de felles eide selskapene ivaretas 
av de administrerende direktørene. 
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6. I samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten foretas en 
gjennomgang av hvordan samarbeidsordningene kan videreutvikles slik at de 
ansattes / tillitsvalgtes medvirkning i virksomheten til de regionale helseforetakenes 
felles eide selskap kan ivaretas på en god måte. 

 
 
 

075-2015 BRUKERMEDVIRKNING I HELSEFORSKNING I NORGE – 
FORSLAG TIL RETNINGSLINJER OG TILTAK 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF tar til orientering at rapporten Brukermedvirkning i 
helseforskning i Norge og Endelige retningslinjer datert 26.02.15 vil være 
retningsgivende for økt grad av brukermedvirkning i forskningens ulike faser.  
 
 
 

076-2015 STATUS PÅGÅENDE REVISJONER OG FORBEREDELSE 
REVISJONSPLAN 2016-2017 FOR KONSERNREVISJONEN 
HELSE SØR-ØST 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar informasjonen om konsernrevisjonens pågående revisjoner til etterretning. 
 
 
 

077-2015 ENDRET STYRESAMMENSETNING I SYKEHUSPARTNER HF 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Det gjennomføres følgende endringer i styret for Sykehuspartner HF: 
Thomas Bagley oppnevnes som ny styreleder og Marianne Andreassen som nytt 
styremedlem. Begge med funksjonstid fra 20. november 2015 til nytt styre oppnevnes i 
foretaksmøte i 2016. 
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078-2015 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF – 
STATUS OG OPPFØLGING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til 
november 2015 til orientering. 
 
 
 

079-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør  
3. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 21.oktober 2015 
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 9. november 2015 
5. Protokoll fra møte i brukerutvalget 13. og 14. oktober 2015 

 
 
Temasak 

 Sykehuset Østfold HF – Orientering om innflytting og ibruktakelse  
av nytt østfoldsykehus på Kalnes  
v/administrerende direktør Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF og 
prosjektdirektør Dag Bøhler, Prosjekt nytt østfoldsykehus 

 
Temasaker i styreseminar 18. november 2015  

 Nasjonal og regional IKT-strategi 
v/direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley 

 Styrets egenevaluering  
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 14:25 
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Hamar, 19. november 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 

 



 

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

Styrets arbeid – høst 2015 pr16.11. 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.10.00 -17.00 

Sted Kongsberg  Kl.08: Quality Hotell Sarpsborg 
Kl.12: Sykehuset Østfold, Kalnes 

Ahus 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 
Beslutningssaker  
• Virksomhetsrapportering 

o Flyktninger  
• Avtale Ål kommune  

  Orienteringssaker 
• Evaluering av 

samarbeidsprosjektet 
Strandveien boliger 

• Samhandling 
• Referater mm 

Tema 
Brukerutvalg 
 
Beslutningssaker 

• Virksomhetsrapportering 
• Budsjett og mål 2016 
• Blakstad/Asker DPS 
• Fullmakter 
• Strategi for kvalitet og 

pasientsikkerhet – status 
 

Orienteringssaker 
Områdeplan PHR 
Konseptrapport NVVS 
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 
• Risikovurdering 

Styreseminar budsjett 2016 

Status i konseptfasen NVVS 
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 Ringerike  Wergelandsgt 10 
Drammen 

Bærum Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Oppdrag og bestilling 2016 
2. Årlig melding 2015 
3. Virksomhetsrapportering 

 
4. BRK- idefaserapport 
 
Orienteringssaker 

• Oversikt over eksterne 
tilsyn 2015 

• Referater med mer 
o HSØ 
o HAMU 
o Brukerutvalg 
o SKU 

Tema 
HMS  
Internkontroll 
 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og årsregnskap 

2015 
a. Status vedtak i styret 

2015 – inngår i 
årsberetning 

2. Virksomhetsrapportering 
3. NVVS – konseptrapport  

 
Orienteringssaker 

• Strategisk kompetanseplan 
• Referater med mer 

o HSØ 
o HAMU 
o Brukerutvalg 
o SKU 

Tema 
Møte med HTV 
 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2017-2020 
3. NVVS – konseptrapport  

 
 
Orienteringssaker 

• Referater med mer 
o HSØ 
o HAMU 
o Brukerutvalg 
o SKU 
o Årsmelding 

pasientombudet 

Tema 
 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering  1. 
2. tertial 2015 inkl. oversikt 

HMS  
3. Eksterne tilsyn 
4. Ledelsens gjennomgang 
5. Møteplan styret 2017 
6. Ledernes ansettelsesvilkår 

2016 
 

Orienteringssaker 
• Budsjettprosess 2017 
• Referater med mer 

Merk Status i konseptfasen NVVS 
Foreløpig årsregnskap 2015 
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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Politidirektoratet 
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Saksbehandler: HCP /LML 

Direkte telefon: 

Vår referanse: H [ ~4 l~ 
Deres referanse: 2015/03620 

Klinikk/ Avdeling: PHT 

Høringssvar- Lokalisering av administrasjonssted for Sør-Øst 
politidistrikt 

Prehospitale tjenester, Vestre Viken viser til Politidirektoratets høringsnotat- forslag om 
administrasjonssteder i de nye politidistriktene. 

Vi ber Politidirektoratet legge større vekt på at nødmeldesentralene er samlokalisert i 
Drammen. 

Bakgrunn 

Siden 20 l O har nødmeldesentralene for politi, brann og helse vært samlokalisert i nybygget 6. 
etasje på politihuset i Drammen (SAMLOK). I løpet av perioden fra 2010 til i dag har 
SAMLOK gitt en stadig bedre tjeneste og beredskap, og har utviklet seg videre til et 
samvirkeprosjekt mellom nødetatene. 

Gjennom nærpolitireformen skal nødmeldesentralene 11 O og 112 samlokaliseres, og det skal 
klargjøres for at medisinsk nødtelefon (113) kan plasseres samme sted. Rapport om 
"Forenkling og effektivisering av nødmeldetjeneste" (PENN-rapporten) fra 29.4.2004 pekte 
på at støne og fæne nødmeldesentraler ville gi mer robuste sentraler gjennom å sikre god 
tilgjengelighet, bedre ressursutnyttelse og bedre samhandling. Dette mener vi underbygger 
behovet for at også 113 samlokaliseres med de to andre nødmeldesentralene. 

Befolkningens forventinger 

Befolkningen forventer likeverdig respons ved hendelser som involverer alle nødetater 
uavhengig av hvilken etat man kontakter først. Slik er det ikke i dag. Ved for eksempel 
trafikkulykke eller hendelse med pågående livstruende vold (P LIV O) er håndteringen hos 
nødetatene avhengig av hvilket nødnummer man ringer. Publikum forventer at brann, helse og 
politi har den samme situasjonsforståelsen for hendelsen og at de kjenner til hverandres 
ressurser som er involvert i hendelsen. 

Resultater fra samlokalisering i Drammen 

Det er besluttet at 11 O og 112 skal samlokaliseres og det skal legges til rette for 
samlokalisering med 113. I Vestre Viken ønsker vi å fortsette å legge til rette for 



samlokalisering av nødmeldesentralene. Vi ser for oss at miljøet i Drammen vil være en god 
referanse for hvordan fremtidens nødmeldesentraler skal organiseres og fungere. 

Det er gjort betydelige tekniske og bygningsmessige investeringer. I løpet av perioden fra 
201 O til i dag har samlokaliseringen ført til et unikt miljø for fagutvikling og innovasjon i 
nasjonal sammenheng. Organisasjonskulturen i Drammen har utviklet seg gjennom et tett 
samarbeid siden oppstarten i 2008. En slik organisasjonskultur vil det ta tid å etablere et annet 
sted enn i Drammen. 

Effekter fra samlokalisering i Drammen- Videreutvikling av nødmeldesentralene i Norge 

Som samlokaliserte sentraler ser vi at tiden som benyttes før trippelvarling varierer. Vi erfarer 
at samlokalisering og samvirke fører til mindre tidsbruk før trippelvarsling. 

Vi opplever at det ikke finnes et godt nok system nasjonalt for håndtering av hendelser som 
involverer alle tre etater. I Drammen har vi utviklet en unik modell for håndtering av 
trippel varsling. 

Vi har et prosjekt hvor vi har utviklet et utspørringsverktøy i papirversjon som brukes av alle 
tre etater ved trippelvarslinger. Utspørringsverktøyet inneholder etatsspesifikke spørsmål og 
handlinger ved hendelser hvor trippelvarsling er nødvendig. Prosjektet viser at bruk av felles 
utspørringsskjema fører til raskere respons og riktigere bruk av ressurser. Videre har vi et 
innovasjonsprosjekt for utvikling av et elektronisk system for håndtering og registrering av 
hendelsesdata og registrering av tiltak (Samweb). Det innovative ved dette prosjektet er at 
man kun ved trippelvarslinger skal benytte systemet. 

Kostnader 

Vi stiller spørsmål ved beregningen av gjennomføringskostnader i politidirektoratets 
anbefaling av administrasjonssted i de nye politidistriktene. Det kan se ut til at det ikke tas 
hensyn til at 11 O og 113 allerede er etablert vegg i vegg med 112 i Drammen. Vestre Viken 
har oversikt over etableringskostnadene for samlokalisering fra 200 l O frem til i dag. 

Partene i SAMLOK har gjort betydelige investeringer for å skape moderne samlokaliserte 
nødmeldesentraler. Disse investeringene nedbetales gjennom leieavtalen med huseier som for 
Vestre Viken varer frem til2028. Fraflytting vil kreve forhandlinger med huseier, der det må 
forventes kompensasjonskrav for utestående nedbetaling av investeringer. 

Dersom fremtidig nødmeldesentral 110 og 112 legges til et alternativt sted i politidistrikt Sør
Øst, vil det i praksis innebære at dagens SAMLOK avsluttes. 

Med vennlig hilsen 

l /' /.) 
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Inger'Lise Hallgren 
Klinikk direktør 
Prehospitale tjenester, Vestre Viken 
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Fagsjef medisin 
Prehospitale tjenester, Vestre 
Viken 
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