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Møtetype:   Styremøte  
Møtedato:   21. desember   
Møtetid:   kl.10.00-17.00 
Møtested:  Habilitetsavdelingen, Drammen    

  
 
PROGRAM    
Kl. 10 – 11.30 Brukerutvalget – dialog med styret 
 
Kl. 11.30 -12.00 Lunsj  
 
     
Kl. 12.00 Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus 

• 0-alternativet  
• Status fremdrift 

 
Ca. kl.13.00   Pause 

 
Ca. 13.15   Behandling av styresaker 
 
Ca. kl. 15.30  Lukking av møtet.  

• Drøfting av forhold rundt foretaket.  
• Styreevaluering 

 
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: 18. desember 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 09. 2015 

 

mailto:elin.onsoyen@vestreviken.no
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 21. desember 

53/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 23. november 
Vedlegg 
1. Foreløpig møteprotokoll 23. november 2015 

 
BEHANDLINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
54/2015 Virksomhetsrapportering pr 30. november  

Vedlegg 
1. Virksomhetsrapportering pr november 2015 
2. Klinikkvis rapportering pr november 

 
55/2015 Fullmakter i Vestre Viken 

Vedlegg 
1. Delegerte fullmakter i Vestre Viken 
2. Administrerende direktørs fullmakter i Vestre Viken  
3. Instruks til administrerende direktør i Vestre Viken 

 
56/2015 Budsjett og mål 2016 

Vedlegg 
1. Hovedarbeidsmiljøutvalget protokoll 7.12. 2015 
2. A: Foretakstillitsvalgte drøftingsprotokoll 17.12. 2015 

B: Uttalelse fra vernetjenesten 17. 12. 2015  
 

57/2015 Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 
Vedlegg 
1. Protokoll fra Asker formannskap 24.11. 2015 

58/2015 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget 
Vedlegg 
1. Mandat for brukerutvalget 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
59/2015 Områdeplan psykisk helse og rus 

Vedlegg 
1. Områdeplan for psykisk helse og rus 

60/2015 Medarbeiderundersøkelsen 2015 
 

61/2015 Orienteringer 
Vedlegg 
1. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 7. desember 
2. Brukerutvalg referat 14. november  
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. desember  
4. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 14. desember 
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ANDRE ORIENTERINGER 
 Administrerende direktørs orienteringer  

 
 

 Lukket møte:  
• Drøfting av forhold rundt foretaket. 
• Styreevaluering 

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 23. november 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  53/2015 21.12. 2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte 23.11.2015 
 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollen fra styremøtet 23. november godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 14. desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 14.12. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 23. november 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Akershus sykehus, Lillestrøm 

Dato: 23. november 

Tidspunkt: Kl.10.00 – 17.10 

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 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS 
Kirsten Hørthe  Klinikkdirektør PHR 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Del 1 Kl.10.00 -12.30 Omvisning på Akershus sykehus ved 
besøkskoordinator/rådgiver Marie Sleveland. Orientering ved administrerende 
direktør Øystein Mæland. 
 
Del 2 kl.12.30 – 17.10 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 46/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte  
26. oktober  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollene fra styremøte 26. oktober godkjennes.  
 
Prosjektdirektør Frode Instanes orienterte om status i planleggingen av nytt 
sykehus. 
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 47/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. oktober 
 
Nestleder Ingeborg Syvertsen ledet møtet i styreleders fravær i sak 47. 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av oktober. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av oktober. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport per oktober til orientering. 
 
Sak 48/2015 Avtale mellom Ål kommune og Vestre Viken HF – 
Samhandling om drift av interkommunale døgnsenger på Hallingdal 
sjukestugu 
 
 
Styrets enstemmige 
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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. 

 
 

 
Sak 49/2015 Avslutning av tilsynssak – ”Ventelistesaken” ved kirurgisk 
avdeling, Bærum sykehus 
 
 
Styrets enstemmige  
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.  
 
Sak 50 /2015 Evaluering av samarbeidsprosjektet Strandveien boliger  
 
Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte innledningsvis i saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar evalueringen til orientering. 
 
 
Sak 51/2015 Samhandlingsreformen – status 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte innledningsvis i saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Styret tar status for samhandlingsreformen til orientering. 
 
 
   
Sak 52/2015 Orienteringer   
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
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Andre orienteringer 
• Nytt sykehus i Vestre Viken 
• Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2016) ble lagt fram ved Ringerike sykehus 

20. november av statsråd Bent Høie 
 
 
Budsjett 2016  
Økonomidirektør orienterte om drift- og investeringsarbeidet for 2016 og den videre 
prosess fram til sak legges fram til styret i desember 
 
Lukket møte: Drøfting av forhold rundt foretaket. 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c 
 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble lagt fram 
 
 
 
Lillestrøm 23.11.2015 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per november 2015  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 54/2015 21.12.2015 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr november 2015 

2. Klinikkvis rapportering pr november  
 
Ingress 
Aktiviteten i pasientbehandlingen er høyere enn i fjor både innen somatisk virksomhet og innenfor 
det psykiske helsevernet. Resultatet viser et overskudd på 203 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per november til orientering.  
 
 
 

 
 

Drammen, 14. desember 2015 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 14. desember 2015 
Saksbehandler: Bjørn T Hammer 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av 
vedlegg 1 og 2 til denne saken. Rapporteringen gir tall per november og inkluderer årsprognoser 
for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, 
aktivitet, bemanning og kvalitet pr november 2015 er oppsummert i måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat i november viser et overskudd på 20 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 203 MNOK mot budsjett på 183,3 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 528 poeng bedre enn budsjett per 

november, og er 4177 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en vekst på 4,9 % i forhold 
til i fjor. DRG-poeng i november måned er 190 bak budsjett. Prognosen for året gir 781 flere 
poeng enn budsjettert.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 10643 

foran budsjett per november. Hittil i år er antall polikliniske konsultasjoner 10,8 % foran 
samme periode i fjor. Prognosen for året gir 10554 flere konsultasjoner enn budsjettert. 

 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 20 008 203 022 220 000

Mål 16 667 183 333 200 000

Avvik 3 342 19 689 20 000

I fjor 15 401 140 178 164 214

2 Virkelig 8 294 89 173 97 216

Mål 8 484 88 645 96 435

Avvik -190 528 781

I fjor 7 970 84 996 92 809

3 Virkelig 21 035 212 777 231 330

Mål 20 606 202 134 220 776

Avvik 429 10 643 10 554

I fjor 19 480 195 872 212 694

4 Virkelig 7 102 7 050 7 050

Mål 7 066 7 023 7 023

Avvik 36 27 27

I fjor 6 975 6 891 6 891

5 Virkelig 6,6 7,2 7,0

Mål 6,9 7,0 7,0

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

I fjor 7,4 7,4 7,5

6 Virkelig 64 68 65

Mål 65 65 65

Avvik -1 3 0

I fjor 78 75 76

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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- Antall brutto månedsverk inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og 
midlertidige arbeidskontrakter, samt all variabel timelønn og overtid omregnet til årsverk. 
Totale brutto månedsverk i desember 2015 er 7102. Dette er 36 månedsverk mer enn 
budsjettert. Hittil i år er det forbruk 27 månedsverk mer enn budsjettert. Prognosen for året 
gir et overforbruk med 27 årsverk.  

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

er 0,3 % mindre enn budsjettert og 0,8 % lavere enn i oktober i fjor. Gjennomsnittlig 
sykefravær hittil i år er litt høyere enn budsjett, men er lavere enn ved samme periode i fjor.  

 
- Per 30. november er det en total gjennomsnittlig ventetid på 68 dager. Dette er 3 dager 

lengre enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd for somatikken i november er på 0,7 %. Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved 
samme periode i fjor.  

 
Hovedtrekkene i regnskapet pr november 2015 
 

 
 
Resultatet i november viser et overskudd på 20 MNOK. Akkumulert per november viser 
foretaket et overskudd på 203 MNOK.   
 
Totale inntekter pr november er på 7942,2 MNOK, og er 61,8 MNOK foran budsjett.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 7739,2 MNOK per november. Dette er 42,1 MNOK 
høyere enn budsjettert.  
 
Resultat per november viser et overskudd på 203 MNOK mot budsjettert overskudd på 183,3 
MNOK. Resultatet er 19,7 MNOK foran budsjett, og 62,8 MNOK bedre enn per november i fjor. 
Gangfart hittil i år gir et overskudd på om lag 18 MNOK pr måned, som er bedre enn budsjett.   
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Hovedtrekkene i regnskapet pr november 2015 – klinikkene 
 
Resultatutvikling per måned per klinikk hittil i år: 

 
 
Per november viser klinikk Kongsberg sykehus, Bærum sykehus, Intern service og Drammen 
sykehus et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av totalt budsjetterte 
kostnader for perioden.  
 
I november måned viser fire klinikker et resultat som er bak budsjett. Klinikkene med 
underskudd er Bærum sykehus, Intern service og Kongsberg sykehus mens Ringerike sykehus 
har et mindre underskudd i november.  
 
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 781 
poeng foran budsjett.  

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 1 929 406 -8 635 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -3 748 -4 271 -15 445 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 579 -210 5 020
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 58 -1 003 -5 237 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 1 407 -2 100 -8 966 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 2 663 4 081 1 918
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 216 1 578 3 041
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 434 1 161 16 443
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 1 016 307 12 646
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 15 372 20 059 202 237
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 19 926 20 008 203 022
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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 i 2016 er 27 årsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i november er 36 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 november viser tre somatiske klinikker og Intern service negative resultater.  
Bærum sykehus har per november 15,5 MNOK i negativt avvik, og har nå oppdatert prognosen 
for 2015 til et underskudd på 13 MNOK. Dette er en forverring i forhold til hva klinikken har lagt 
til grunn i arbeidet med budsjett 2016 på om lag 6 MNOK. Administrerende direktør vil i 
forbindelse med inngåelse av driftsavtaler med klinikkene sikre at budsjett 2016 blir 
gjennomført med tiltak som sikrer resultatkravet i budsjettet. 
 
Pasientbehandlingen i november viser høyere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. 
Bemanningstallene er noe høyere enn planlagt, og avviket er høyere 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 
følger opp med både kortsiktige og langsiktige tiltak for å sikre riktig styringsfart inn i 2016. 
Klinikkene vil i oppfølgingen fremover i nytt budsjettår særlig bli bedt om å ha fokus på 
bemanningsutviklingen.  
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Det ble forrige rapportering informert særskilt om flykningssituasjonen og risiko om økte 
kostnader for Ringerike sykehus, Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD), Psykisk helse- og rus 
(PHR) og Prehospital klinikk (PHT). For november har KMD rapportert om økte kostnader på 
0,8 MNOK til screening av flyktninger, men hvor disse kostnadene etter avtale skal refunderes og 
inntektene inngår i resultatet.  
  
Alle klinikker med pasientbehandling har utarbeidet tiltaksplaner for ventetidsreduksjoner. 
Prognosen for utvikling av ventetidene ble 1. tertial fastsatt til 65 dager fra oktober. Resultatene 
for november viser at ventetiden for foretaket er på 64 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 november 2015 
 

Innhold 
 
1 VESTRE VIKEN HF ........................................................................................................................ 2 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 30. november 2015. Resultatet for VVHF per 
november viser et akkumulert overskudd på 203 MNOK. Dette er 19,7 MNOK bedre enn budsjett. 
Inntektssiden er 61,8 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 42,1 MNOK mer 
enn budsjettert. 
 
I november måned var andel fristbrudd 0,7 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 
64 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 november det realisert om lag 35 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 november 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 november viser et overskudd på 203 MNOK. Dette er 19,7 MNOK foran budsjett og 62,8 
MNOK over resultatet pr november i fjor. Driftsinntekter er 61,8 MNOK foran budsjett, men 
driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 42,1 MNOK 
hittil i år.  
 
Resultat i november måned viser et overskudd fra ordinær drift på 20 MNOK. Dette er 3,3 MNOK 
foran budsjett. Inntekter i november er 1 MNOK foran budsjett, mens driftskostnader inklusiv finans 
viser et negativt avvik på 2,4 MNOK i forhold til budsjett.   

 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 61,8 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 20,1 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 41,7 MNOK over budsjett. Det 
positive avviket mot budsjett skyldes gevinst ved salg av eiendom, samt høye polikliniske inntekter 
og egenandeler.  
 
Driftsinntekter i november måned er 1 MNOK foran budsjett. 
 

pr november 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 - 488 370 - 488 370  - 5 126 591 - 5 126 592 - 1 0 % - 4 496 152 14 %
ISF inntekter - 177 399 - 183 285 - 5 886 - 1 947 412 - 1 938 296  9 115 0 % - 1 810 369 8 %
Gjestepasient inntekter - 13 120 - 9 353  3 767 - 104 836 - 93 864  10 972 12 % - 105 099 0 %
Øvrige driftsinntekter - 71 011 - 67 925  3 085 - 763 373 - 721 695  41 678 6 % - 643 885 19 %
SUM Inntekter - 749 899 - 748 933  966 - 7 942 212 - 7 880 448  61 764 1 % - 7 055 505 13 %

Varekostnader  86 130  79 622 - 6 507  858 253  836 004 - 22 249 -3 %  787 657 9 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  54 740  49 269 - 5 471  548 332  530 922 - 17 409 -3 %  517 357 6 %
Innleid arbeidskraft  2 173  1 161 - 1 012  38 538  27 312 - 11 226 -41 %  35 250 9 %
Lønnskostnader  494 875  506 196  11 321  5 285 922  5 294 505  8 583 0,2 %  4 597 492 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  15 804  18 729  2 925  207 823  205 716 - 2 108 -1 %  209 526 -1 %
Andre driftskostnader  75 358  75 840  482  782 697  786 726  4 029 1 %  747 607 5 %
Netto finanskostnader  811  1 448  637  17 625  15 930 - 1 695 -11 %  20 436 -14 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  729 891  732 266  2 375  7 739 190  7 697 114 - 42 075 -0,5 %  6 915 326 12 %

Resultatet - 20 008 - 16 667  3 342 - 203 022 - 183 333  19 689 11 % - 140 178 -45 %

pr november 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 - 177 399 - 183 285 - 5 886 - 1 947 412 - 1 938 296  9 115 0 % - 1 810 369 8 %
Gjestepasient inntekter - 13 120 - 9 353  3 767 - 104 836 - 93 864  10 972 12 % - 105 099 0 %

Polikliniske inntekter - 25 185 - 22 867  2 318 - 247 770 - 232 479  15 291 7 % - 216 479 14 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 787 - 3 360 - 573 - 26 922 - 28 567 - 1 645 -6 % - 25 998 4 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 985 - 3 561  424 - 39 197 - 39 171  26 0 % - 12 312 218 %
Utskrivningsklare pasienter - 987 - 1 564 - 577 - 9 768 - 13 841 - 4 073 -29 % - 12 523 -22 %
Andre driftsinntekter - 38 067 - 36 573  1 493 - 439 716 - 407 637  32 079 8 % - 376 573 17 %

Øvrige driftsinntekter - 71 011 - 67 925  3 085 - 763 373 - 721 695  41 678 6 % - 643 885 19 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 261 530 - 260 563  967 - 2 815 621 - 2 753 856  61 765 2 % - 2 559 353 10 %
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Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr november viser et negativt avvik mot budsjett på 42,1 MNOK, 
og ligger 12 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i november måned viser et positivt 
avvik mot budsjett på 2,4 MNOK.  
 
Varekostnader er 22,2 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I november måned er varekostnader 6,5 
MNOK mer 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 21,9 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 17,4 MNOK over budsjett pr november. Kostnader i 
november måned er 5,5 MNOK høyere enn budsjettert.   
 
Lønnskostnader er 8,6 MNOK bedre budsjett hittil i år. I november måned er lønnskostnader 11,3 
MNOK mindre enn budsjettert, inklusive beregnet besparelser knyttet til årets lønnsoppgjør.   
Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet på om lag 0,8 MNOK bedre enn budsjett.  
Lønnskostnader er i tråd med eller lavere enn budsjettert hver måned fra og med juni måned.  
 

 
  

pr november 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  86 130  79 622 - 6 507  858 253  836 004 - 22 249 -3 %  787 657 9 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  54 740  49 269 - 5 471  548 332  530 922 - 17 409 -3 %  517 357 6 %
Innleid arbeidskraft  2 173  1 161 - 1 012  38 538  27 312 - 11 226 -41 %  35 250 9 %
Lønnskostnader  494 875  506 196  11 321  5 285 922  5 294 505  8 583 0,2 %  4 597 492 15 %
Avskrivninger og nedskrivninger  15 804  18 729  2 925  207 823  205 716 - 2 108 -1 %  209 526 -1 %
Andre driftskostnader  75 358  75 840  482  782 697  786 726  4 029 1 %  747 607 5 %
Netto finanskostnader  811  1 448  637  17 625  15 930 - 1 695 -11 %  20 436 -14 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  729 891  732 266  2 375  7 739 190  7 697 114 - 42 075 -0,5 %  6 915 326 12 %
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Innleie er 11,2 MNOK mer enn budsjett pr november. Kostnader hittil i år er 3,3 MNOK over samme 
periode i fjor. 
 
Finanskostnader viser et negativt avvik mot budsjett på 1,7 MNOK. Overforbruket er en følge av økte 
trekk på kassekreditt i forbindelse med økte pensjonskostnader. Finanskostnader i november viser et 
positiv avvik mot budsjett på 0,6 MNOK. 
 
Avskrivninger viser et negativ avvik mot budsjett pr november på 2,1 MNOK.  I november måned er 
avskrivninger 2,9 MNOK over budsjett.  Økning i avskrivningskostnader fra 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 november viser et overskudd på 220 MNOK. Dette er 20 MNOK bedre enn budsjett 
men på samme nivå som for oktober. 
 
Inntekter er estimert til å øke med 65,2 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 45,2 MNOK over budsjett. Overforbruket er i 
stor grad knyttet til høyt aktivitet med økte varekostnader og innleie. 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 november 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 - 113 775  10 900 11 %

Øvrige driftsinntekter - 784 177 - 827 677  43 500 6 %

SUM Inntekter - 8 627 230 - 8 692 455  65 225 1 %

Varekostnader  917 914  939 914 - 22 000 -2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  577 091  600 091 - 23 000 -4 %

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

Lønnskostnader  5 797 574  5 788 574  9 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  224 040  225 113 - 1 073 0 %

Andre driftskostnader  864 786  859 237  5 549 1 %

Netto finanskostnader  17 378  19 578 - 2 200 -11 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 427 230  8 472 455 - 45 225 -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 november viser flertallet av klinikkene et resultatavvik mot budsjett som er positiv eller mindre 
enn -1 %. Kongsberg sykehus, Bærum sykehus og Intern service viser negativ avvik mot budsjett som 
er mer enn -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I november måned viser Bærum sykehus, Intern service, Drammen sykehus og Kongsberg sykehus 
negative resultater.   
 
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

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

Drammen 82 -6 234 -3 637 -4 641 -3 413 7 577 -3 043 58 2 280 1 929 406 -8 635 
Bærum 25 -2 001 -564 -856 -3 605 2 237 -6 094 -3 366 6 798 -3 748 -4 271 -15 445 
Ringerike 116 201 564 623 -761 1 273 41 -272 2 867 579 -210 5 020
Kongsberg -303 176 -1 368 -1 439 -297 -627 76 -313 -198 58 -1 003 -5 237 
Intern service 1 809 -1 049 -1 945 49 -34 -3 673 -1 171 1 885 -4 143 1 407 -2 100 -8 966 
Psykisk helse og rus -3 684 -3 574 -4 023 433 -1 956 1 906 -1 414 505 6 981 2 663 4 081 1 918
Prehospital tjenester 178 295 -428 804 -1 126 279 -1 054 1 022 1 277 216 1 578 3 041
Medisinsk diagostikk 2 929 1 401 1 967 627 601 2 616 1 164 1 218 2 325 434 1 161 16 443
Stabene 916 1 512 586 1 031 -12 1 424 1 682 1 412 2 772 1 016 307 12 646
Felles økonomi 11 726 20 895 20 495 12 023 30 846 8 327 27 768 27 869 6 856 15 372 20 059 202 237
Ordinær Drift 13 795 11 622 11 646 8 654 20 243 21 339 17 954 30 020 27 814 19 926 20 008 203 022
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader per november er 8,6 MNOK bedre enn budsjettert. De fleste klinikker viser 
negativ avvik mot budsjett. Stabene, Medisinsk Diagnostikk, Intern Service og Psykisk Helse og Rus 
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 35 MNOK. 
 
Fastlønn er totalt i tråd med budsjett, og overtid viser et negativ avvik mot budsjett på 9,8 %. 
Offentlige refusjoner er 6,8 % foran budsjett som følge bl.a. av høyere sykefravær og 
svangerskapspermisjoner enn forventet.  Høye offentlig refusjoner kompenserer i stor grad for økte 
lønnskostnader. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 38,5 MNOK på innleie av personell. Dette er 11,2 MNOK mer enn budsjettert, 
og 3,3 MNOK mer enn ved samme periode i fjor. Innleie i november er 1 MNOK mer enn budsjettert, 
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og er 0,34 MNOK over november i fjor. Utvikling følges nøye med men må sees i sammenheng med 
høyt aktivitet og sykefravær i år. 
 

1.6 Likviditet 
Likviditetsutvikling  

 
 
Per november var opptrekk på driftskreditten på 1586 MNOK. Dette er 454 MNOK mindre enn 
budsjett, og 684 MNOK under kredittrammen på 2270 MNOK. Prognosen for året 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.  

 



 
 
 

10 
 

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. 23 900                     18 000                     -5 900                      28 000                     28 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 43 540                     46 000                     2 460                       51 000                     60 000                     

Investeringer Drammen Sykehus 51 589                     67 000                     15 411                     70 000                     62 500                     

Sum øvrige bygginvesteringer 35 574                     39 000                     3 426                       43 000                     43 000                     

Sum andre investeringer 83 937                     79 571                     -4 366                      89 500                     89 500                     

Gavefinansierte investeringer 2 200                       -                           2 200                       

Sum bokførte investeringer VVHF 240 740                   249 571                   8 831                       281 500                   285 200                   

IKT-investeringer 12 601                     4 587                       -8 014                      5 000                       13 500                     

Egenkapital innskudd pensjon -                           26 500                     26 500                     26 500                     8 500                       

Sum investeringsramme VVHF 253 341                   280 658                   27 317                     313 000                   307 200                   

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. oktober 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 528 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 4177 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 4,9 % hittil i år i forhold til 2014 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 469 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er i tråd med budsjett.   
 
DRG-poeng i november er 190 bak budsjett.   
 
Per november er det en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske 
konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i 
år, som er litt kortere enn budsjett. Antall liggedøgn er bak budsjett men på nivå med samme 
periode i fjor.   
 
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 over budsjett ved utgangen av året. 
 

 
 
Faktisk DRG-produksjon er over budsjett, men har siden september vært bak 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 november 2015 er DRG-produksjon per brutto månedsverk innenfor somatikk noe bak plan, men 
over november i fjor. Det er i november måned produsert 2,35 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,46 
i budsjett og 2,30 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 5,0 % foran budsjett per november, og er 6,5 % 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 5,3 % foran budsjett og 8,6 % foran samme periode i fjor. 
Antall utskrevne pasienter er 10,4 % foran budsjett, og ligger 254 foran samme periode i fjor. Antall 
liggedøgn viser positiv avvik mot budsjett på 4,1 % hittil i år er 2104 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 8,6 % 
i psykiatrien mot 4,9 % i somatikk. Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 45 
dager som er 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. 
 

Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 4,9 % 8,6 %

Endring årsverk hiå 2,9 % 2,0 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 66 45

Vekst kostnader hiå 6,2 % 4,1 %
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1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer 

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 0,7 % i november 2015. Ved utløpet av måneden stod et fåtall 
pasienter med reelle fristbrudd, alle er nå avviklet. Det forventes fortsatt 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 får alle pasienter nå juridisk bindende frist for behandling.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 
Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr. klinikk: 

 
 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 64 dager i november. Således er ventetiden 
denne måneden i tråd med målet. Det er grunn til å forvente at det skal vedvare. Det styrkes av at 
gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som venter på behandling viser klar bedring – se figur 
nedenfor. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) ble også redusert med om lag 40 pasienter i løpet 
av november, slik at vel om lag 100 pasienter hadde ventet over ett år ved utløpet av måneden. De 
fleste er tildelt time, men noen først over nyttår. Det forventes imidlertid ytterligere reduksjon i 
langtidsventende i løpet av resten av året.   
 

Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Gj.snitt
12 mndr

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 1,7 % 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 1,1 %

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

pr klinikk
Drammen sykehus 1,1 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,4 % 0,5 % 0,8 %
Bærum sykehus 5,0 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,1 % 3,4 % 3,1 % 8,0 % 2,2 % 1,7 % 0,9 % 1,0 % 2,6 %
Ringerike sykehus 0,8 % 0,5 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,2 % 1,0 % 1,1 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1,4 % 0,8 %
Kongsberg sykehus 0,5 % 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % 3,1 % 0,5 % 1,2 % 0,3 % 0,7 %
Psykisk helse og rus 0,3 % 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,0 % 0,8 % 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 1,0 %



 
 
 

16 
 

Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr. klinikk: 

 
 
 
   
 
 

Des2014 Jan2015 Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 81 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 69
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 55 64 59 54 60 56 50 50 59 59 60 48 56
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 116 104 109 92 89 82 70 52 79 85 78 100 88

pr klinikk
Drammen sykehus 103 98 96 85 83 74 67 61 72 74 71 66 79
Bærum sykehus 67 71 74 62 68 69 55 34 63 71 67 70 64
Ringerike sykehus 54 57 57 51 54 51 49 42 60 65 66 59 55
Kongsberg sykehus 52 75 59 50 55 47 39 34 57 53 60 57 53
Psykisk helse og rus 45 53 50 49 52 52 47 45 62 56 49 45 51
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Gjennomsnittlig ventetid ventende for alle nyhenviste pasienter:  
 

 
 
Arbeidet med reduksjon i ventetid 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 1,7 % i november. 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 desember 2015 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2014 og budsjett. 
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Brutto månedsverk for desember har økt med 36 månedsverk fra november til desember. Det er 
budsjettert med en økning på 25 månedsverk i perioden. Brutto månedsverk for desember er 36 
månedsverk over budsjett.  
 
Utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede) og 
variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer er omregnet til årsverk. 
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Utlønnede variable månedsverk  

 
 
Tallene for utlønnede variable månedsverk er økt med 26 månedsverk fra november til desember. 
Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) og vises først som 
månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk er økt med 10 månedsverk fra november til 
desember.  
 
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.  
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Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Det er en svak synkende tendens i antall deltidsansatte sammenlignet med november. 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 

 
 
Så langt i 2015 er totalt sykefravær i Vestre Viken 7,2 %. Korttidsfraværet er 1,2 %, og langtidsfravær 
5,8 %. Totalt sykefravær i Vestre Viken var i gjennomsnitt 7,5 % i 2014, hvorav korttidsfraværet var 
2,2 % og langtidsfraværet var 5,3 %.   
 
I oktober var sykefraværet 6,6 %.  Korttidsfraværet var 1,1 %, mens langtidsfraværet var 5,5 %.  Dette 
ligger noe lavere enn den planlagte kurven. Sykefraværet har ligget stabilt lavt sammenlignet med 
fjoråret. 
 
Forklaringen på dette er sammensatt, men noe skyldes det nye kravet om aktivitetsplikt innen 8 
uker. Mange av Vestre Vikens ledere har deltatt på kurs i forbindelse med dette, som bidrar til at 
ledere tilegner seg bedre kunnskap om den sykmeldtes situasjon, og derav bedre oppfølging i det 
videre sykefraværsforløpet.  
 
Sykefraværet pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.   
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Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

 
 
Datagrunnlaget for AML rapporten er fra 3. desember 2015. Totale AML brudd er noe synkende i 
forhold til 2014, 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. 
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VVHF Totale AML brudd 

2015 2014 2013 

Antall brudd pr klinikk og måned
Kilinkk 201501 201502 201503 201504 201505 201506 201507 201508 201509 201510 201511 201512 Sum

Klinikk Drammen sykehus 958 1 106 1 142 799 810 835 935 907 771 775 813 9 851
Klinikk Bærum sykehus 505 470 524 348 424 422 636 494 459 405 407 5 094
Klinikk Ringerike sykehus 177 195 273 228 303 298 374 388 320 342 229 3 127
Klinikk Kongsberg sykehus 138 216 173 151 216 199 286 299 238 176 126 2 218
Klinikk for Intern service 91 54 73 62 97 109 105 99 69 71 103 933
Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 832 908 976 721 784 888 977 1 198 720 734 859 9 597
Klinikk for Prehospitale tjenester 54 65 76 51 47 55 139 75 64 48 56 730
Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) 211 238 198 198 192 268 225 201 361 276 219 2 587
Administrasjon 51 65 58 55 70 72 112 107 58 48 43 739
Sum 3 017 3 317 3 493 2 613 2 943 3 146 3 789 3 768 3 060 2 875 2 855 34 876
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AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til november måned i 
2014 og 2015.  
 

 
 
Vi ser en synkende tendens på de fleste klinikkene, og særlig Medisinsk diagnostikk, PHT, Ringerike 
og Bærum sykehus, har færre brudd per ansatt, sammenlignet med november i fjor.  
 
Når det gjelder PHT skyldes nedgangen i brudd primært 2 forhold, dels en vellykket omorganisering 
av ambulansetjenesten, og dels at det er satt av ressurs til å følge opp bruddene i hele tjenesten. I 
Ringerike og Bærum er det også høyt fokus på AML brudd og oppfølging. Reduksjon av sykefravær 
reduserer også antall brudd, siden det er flere ansatte på jobb.  
 
Utvikling i totalt antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2013 mot 2014 og hittil i 2015 
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I forhold til oversikten over totale brudd, er tallene noe lavere enn fjoråret, og 2013 på tilsvarende 
tidspunkt. Overstående viser totale brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. 
Bruddene er rapportert med GAT som verktøy.   
 
Antall brudd på AML-arbeidstidsbestemmelsene per klinikk per måned så langt i 2015 
 

 
 

Antall brudd ligger stabilt siden september måned. Det er en nedadgående trend i de fleste 
klinikkene med unntak av PHR og Drammen Sykehus. I Drammen er det høyt fokus på dette, og 
ekstra fokus i forhold til leger. Det er viktig at Arbeidstidsbestemmelsene blir fulgt opp i klinikkene, 
og at ledere og personale er opplært i forhold til GAT. Regelsett og dispensasjoner må bli registrert 
og fornyet i tide, så vi unngår flest mulig unødvendige brudd. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det 
jobbes kontinuerlig med å redusere antallet.  
 
Seksjon for systemstøtte GAT har høsten 2015 gjennomført egen opplæring på alle avdelinger i PHR 
(avd.sjefer og seksjonsledere). Dette for å øke kunnskapen og bevisstheten i bruk av 
bemanningsplaner på alle avdelingene i PHR. Det forventes at bedre oversikt og god planlegging over 
bemanning i forhold til driften vil kunne påvirke antall AML brudd.  
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2 Omstillingsutfordring     

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift per november 2015 på 203 MNOK. Resultatet hittil i år 
inkluderer engangs- og periodiseringseffekter på 5,5 MNOK, og besparelser på årets lønnsoppgjør i 
forhold til budsjettforutsetninger på 35 MNOK. Styringsfart pr november korrigert for disse forhold 
er 16256 MNOK, eller om lag 14,8 MNOK pr måned. Om trenden forutsetter ut året vil det gi et 
akkumulert resultat for året på 236,5 MNOK. 
 
Ut året er det forventet engangs- og periodiseringseffekter som vil redusere resultatet til sammen 5 
MNOK, og det vil brukes 0,5 MNOK på driftsendringer for å redusere svar- og ventetider. 
Lønnsoppgjør vil gi en beregnet besparelse ut året på 5,7 MNOK i forhold til budsjett forutsetninger. I 
tillegg er det definert tiltak i klinikkene som vil gi besparelser på 2 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 besparelse og timing på 
når tiltakene vil oppnå effekt. Årsprognosen er 20 MNOK bedre enn budsjettert resultatkrav for året. 
 
  

SUM
1. Resultat hittil i år 203 022
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -4 808 
Periodiseringseffekter -650 
Effekt av lønnsoppgjør -35 000 
Korrigert styringsfart hittil i år 162 564
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 14 779
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 217 801
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 229
Periodiseringseffekter -5 206 
Effekt av lønnsoppgjør 5 700
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -500 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 218 024
Budsjettert resultatkrav 200 000
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav 18 024

Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 976

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.  
 

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 nominelle kroner. Dette gir en reell reduksjon på ca 8 % 
beregnet i 2014 kroner. Pr november er det et overforbruk på 11,2 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.   
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2015, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si 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 november 2015  
 
Drammen sykehus har økt antall behandlede pasienter og har en positiv utvikling i reduksjon av 
ventetider. Sykehuset har hatt et for høyt kostnadsnivå de to første tertialene i 2015, men har siden 
august hatt positive resultater. 
 

 
 
Økonomi  
Drammen sykehus har pr november et negativt budsjettavvik på 0,6 %. Aktiviteten ved sykehuset har 
vært høy målt i antall pasientbehandlinger, men de aktivitetsbaserte inntektene er til tross for dette 
bare 2,2 MNOK foran budsjett. Det er i resultat pr november avsatt 1,5 MNOK (73 DRG poeng) i 
forventet kvalitetssikring av pasientdata. De 11 første måneder er det gjennomført 178 326 
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 8,5 MNOK (415 DRG 
poeng) 
 
Andre driftskostnader er pr november 0,5 MNOK foran budsjett, varekostnader har et positivt 
budsjettavvik på 0,4 MNOK og lønn viser et overforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med  
10,8 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2015 er det behandlet 14 883 flere pasienter enn budsjettert, og 21 869 flere enn i samme 
periode i 2014. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 406 -8 635 -6 697

Mål 0 0 0

Avvik 406 -8 635 -6 697

I fjor -3 390 15 -7 413

2 Virkelig 4 036 43 061 46 948

Mål 4 075 43 251 47 019

Avvik -39 -190 -71 

I fjor 3 783 41 733 45 484

3 Virkelig 1 696 1 680 1 680

Mål 1 668 1 653 1 653

Avvik 27 27 27

I fjor 1 662 1 632 1 632

4 Virkelig 6,8 7,5 7,3

Mål 6,9 7,3 7,3

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

I fjor 7,4 7,9 7,8

5 Virkelig 66 77 70

Mål 70 70 70

Avvik -4 7 0

I fjor 91 92 93

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

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

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

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)

Drammen sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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har samlet sett vært stabil i antall opphold. Ombyggingsprosessen for operasjonsstuer er ferdig, og 
dette vil gi positiv effekt for pasientbehandlingen framover.   
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr desember 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 november 1,5 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 66 dager, antall 
langtidsventende over ett år er nå 39 pasienter og antall ventende over seks måneder er halvert i 
løpet av 2015. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,77 %. 
 
Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning er i positiv 
utvikling. 
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Produktivitet 

 
 
Produktivitet målt i DRG poeng mot brutto månedsverk er noe bak plan samlet sett hittil i år, men er 
over fjoråret de to siste måneder. 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 november et negativt 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.  
I tillegg til den vanlige kostnadsnøkterne driftsformen ved sykehuset, er det ved hver avdeling 
konkretisert en portefølje av tiltak for å komme i økonomisk balanse. 
 
Tiltakene er i hovedsak innenfor følgende områder: 
- Driftsoptimaliserende tiltak i operasjonsavdeling og innenfor operative fag relatert til nye 

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

fravær på enkeltvakter. 
- Ekstraordinær uke til uke oppfølging for ressursplanlegging og bruk av overtid og vikarbyrå. 
- Nærværsarbeid – reduksjon av sykefravær. 
- Noe begrenset uttak av overlegepermisjoner i høst. 
- Stillingsstopp knyttet til stillinger utenfor turnus. 
 
Det kontinuerlig pågående nærværsarbeidet har de siste måneder gitt resultater. Et lavere 
sykefravær påvirker pasientkvalitet, medarbeidertilfredshet og økonomi i positiv retning. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken har hatt en positiv utvikling resultatmessig de siste måneder, og lønnsavviket for desember 
er også positivt. Prognose pr november er beregnet til 6,7 MNOK i overforbruk. Ledergruppen 
fortsetter det kontinuerlige forbedringsarbeidet for å holde en styringsfart i balanse.  
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per november 2015 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
I november måned isolert sett har Bærum sykehus et regnskapsmessig underskudd på 4,3 MNOK. 
Samlet for årets 11 første måneder har klinikken et underskudd på 15,4 MNOK.  
 
Lavere inntekter enn budsjett forklares av: 

• Klinikken har behandlet flere pasienter enn plan, men tilhørende inntekter er noe lavere enn 
budsjett. Dette forklares ut fra en lavere DRG indeks. 

 
Høyere kostnader enn budsjett består av følgende: 

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

 
Lønn for desember viser positive tall i forhold til budsjett. Lønnskostnadene for Bærum sykehus vil 
derfor være i økonomisk kontroll i både november og desember. 
 
2015 har vært et utfordrende år med stort overbelegg over flere måneder. Klinikken har som følge av 
dette, og for å ivareta god og trygg pasientbehandling, økt antall senger med bemanning. Det 
planlegges nå å nedjustere bruken av overtid, ekstrahjelp og ekstern innleie.  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -4 271 -15 445 -13 000

Mål 0 0 0

Avvik -4 271 -15 445 -13 000

I fjor 206 6 513 4 879

2 Virkelig 2 273 24 949 27 352

Mål 2 422 24 993 27 252

Avvik -149 -44 100

I fjor 2 140 23 339 25 504

3 Virkelig 957 946 946

Mål 943 942 942

Avvik 13 5 5

I fjor 929 917 917

4 Virkelig 5,9 6,6 7,1

Mål 7,0 7,1 7,1

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

I fjor 5,8 6,6 6,7

5 Virkelig 70 64 66

Mål 66 66 66

Avvik 4 -2 0

I fjor 83 70 70

6 Virkelig 1,0 % 2,4 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,0 % 2,4 % 0,0 %

I fjor 3,9 % 1,7 % 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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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. 
 
Aktivitet 
Aktiviteten per november er 1487 DRG poeng foran samme periode i fjor og 94 poeng bak 
periodisert plan. Medregnet vår egen vurdering av gjenværende DRG 470 og kvalitetssikring av 
pasientdata foretatt etter lukking av regnskap for november, er klinikken anslagsvis 44 DRG poeng 
bak plan per november. 
 
Klinikken har behandlet flere innlagte pasienter i 2015 enn tidligere år, men i oktober og november 
har aktiviteten vært lavere enn tilsvarende perioder i 2014. I november isolert har klinikken 
behandlet 74 færre innlagte pasienter enn på samme periode i fjor og 155 pasienter lavere enn plan. 
Denne nedgangen er hovedforklaringen til aktivitetsnedgangen i november med tilhørende lavere 
inntekter. Nedgangen antas å være midlertidig, og den foreløpige aktiviteten for desember ligger 
foran plan. 
 
Hovedprofilen i budsjett 2015 for Klinikk Bærum sykehus var å øke aktiviteten ved å behandle flere 
pasienter. Dette er 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 tredje tertial medfører ytterligere økning i DRG 
poeng. Klinikken prognostiserer med en vekst på 100 DRG poeng utover budsjett for året som helhet. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I november hadde klinikken 11 brutto månedsverk flere enn budsjett. I desember er det 13 brutto 
månedsverk flere enn budsjett (men positivt avvik på lønnsutgifter). I gjennomsnitt for årets 12 
måneder er det utlønnet 5 brutto månedsverk flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt belegg på 
sengepostene, med tilhørende høy aktivitet i årets første måneder.  
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HR – Sykefravær i prosent 
Sykefraværet i oktober er på 5,9 prosent hvilket er under plan på 6,9 prosent. Som konsekvens av 
lavt sykefravær balanserer lønnskostnadene mot budsjett i november og desember. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets 11 første måneder er på 64 dager, hvilket er bedre 
enn målsettingen vår på 66 dager og 1 dag bedre enn HSØ sin målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 9 fristbrudd på behandlede pasienter i november 2015, hvilket utgjør 1,0 prosent. 
Dette er en nedgang i antall fristbrudd sett mot tidligere perioder. De foregående uønskede høye tall 
for fristbrudd forklares av spesielle forhold som var utenfor vår påvirkningsmulighet innenfor 
screeningsprosjektet (CRC-prosjektet). Det har vært dialog med Kreftregisteret (CRC-prosjektet) for å 
unngå fremtidige opphopninger og etterskuddsvise forsendelser av henvisninger fra dette til Bærum 
sykehus.  
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Produktivitet 

 
 
Utviklingen på klinikk Bærum sykehus med bedret produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013 og 2014 fortsetter også nå i 2015. Etter innføring av stedlig ledelse i 2012 
økte produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014. 
 
Samlet for årets 11 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 14,6 
prosent, hvilket er betydelig, både i seg selv og i sammenlikning med andre sykehus. Den forventede 
kvalitetssikring av pasientdata tredje tertial vil medføre ytterligere noe økning i DRG poeng og 
dermed bedring av produktiviteten i samme periode. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Regnskapsført resultat per november er – 15,4 MNOK.   
 
Lønn for desember er kjent og i henhold til budsjett. Tidligere merkostnader på lønn og ekstern 
innleie på 12 MNOK er engangseffekter som ikke er bestemmende for styringsfarten. 
 
Det er arbeidet med tiltak for å bedre resultatet innenfor følgende områder, omtalt som 
periodiseringseffekter i tabell over: 

1. Resultat hittil i år -15 445 
Engangseffekter 12 000
Korrigert styringsfart hittil i år -3 445 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -689 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -16 134 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 2 985
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -13 148 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 148
Prognose for året -13 000 
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• Operasjonsaktivitet – fast-track innenfor flere pasientkategorier. Arbeid er i gang og 
gjennomføres i dag på enkeltområder. 

• Tiltak for kontroll og reduksjon av innleie av vikarer fra eksterne vikarbyråer 
 
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 0,148 MNOK i desember. 
Dette vil gi ytterligere effekter i tiden fremover. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 13 MNOK ved utgangen av året.  
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per november 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
November viser negativt avvik på 0,2 MNOK i forhold til budsjett, dette gjelder i hovedsak 
inntektssiden. ISF-inntekter er negativt med 1 MNOK, mens gjestepasientinntekter og 
egenandelsinntekter er positivt med 0,8 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader og 
medikamenter negativt med 0,8 MNOK, mens lønn er positivt med 0,8 MNOK. 
 
Samlet resultat pr november er positivt med 5,0 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 11 MNOK 
og kostnader er negativt med 6 MNOK. ISF-inntekter for døgnbehandling og dagkirurgi er positivt 
med 12 MNOK, mens inntekter for poliklinikk er negativt med 2 MNOK. Resten av inntektssiden er 
negativt med 1 MNOK, som i hovedsak gjelder utskrivningsklare pasienter, konserninterne 
gjestepasienter samt bortfall av inntekter for KAD-senger (kommunale akutte døgnsenger) fra 1. juni 
i år. På kostnadssiden er medisinske forbruksvarer og gjestepasientkostnader (lab analyser) negativt 
med 4 MNOK, og innleie fra byrå er negativt med 2,7 MNOK. Lønnskostnader er i balanse og andre 
driftskostnader er positivt med 1 MNOK.  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -210 5 020 5 000

Mål 0 0 0

Avvik -210 5 020 5 000

I fjor 2 118 3 974 5 547

2 Virkelig 1 279 13 854 15 074

Mål 1 308 13 357 14 508

Avvik -28 497 566

I fjor 1 198 12 909 14 145

3 Virkelig 541 538 538

Mål 542 542 542

Avvik -1 -4 -4

I fjor 534 529 529

4 Virkelig 6,0 6,0 6,5

Mål 6,4 6,5 6,5

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

I fjor 6,9 6,8 6,9

5 Virkelig 59 56 55

Mål 55 55 55

Avvik 4 1 0

I fjor 53 52 52

6 Virkelig 1,4 % 0,8 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,4 % 0,8 % 0,0 %

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

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)

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. 
(1.000) 

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
I november var samlet aktivitet på døgn, dag og poliklinikk 4 opphold foran plan, som tilsvarer 28 
DRG-poeng bak plan og skyldes noe lavere indeks enn budsjettert. Samlet aktivitet pr november var 
1214 opphold foran plan, som tilsvarer 497 DRG-poeng foran plan. Prognosen for 2015 er uendret til 
tross for noe lavere produksjon enn plan i november. Det er produsert 3327 flere opphold på døgn, 
dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, som tilsvarer en økning på 946 DRG-poeng (7,3 %).  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk pr desember er 538, som er 4 lavere enn plan.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i oktober var 6 %, mot 5,2 % foregående måned og 6,9 % i samme periode i fjor. 
Gjennomsnittlig sykefravær pr oktober er 6,0 %, mot 6,8 % i samme periode i fjor.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid pr november var 56 dager, som er under nasjonal målsetting. I driftsavtalen 
for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 55 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 9 avviklede fristbrudd i november, hvorav 3 var feilregistrert. Hittil i år er andel 
avviklede fristbrudd 0,8 %. 
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Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk er 4,6 % foran plan hittil i år, og 5,7 % 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 basisramme med 1,9 MNOK for korrigering av negativ 
groupereffekt, samt positiv effekt av lavere lønnsoppgjør med 3,5 MNOK. Av engangseffekter i 
desember ligger bortfall av inntekt for KAD-senger med 0,4 MNOK, positiv effekt av groupereffekt 
med 0,2 MNOK, samt forventning om noe høyere aktivitet enn planlagt.  
 
Økonomisk prognose 
Prognosen for 2015 er uendret fra forrige måned, på 5,0 MNOK. 
 
  

RS
1. Resultat hittil i år 5 020
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -1 914 
Effekt av lønnsoppgjør -3 500 
Korrigert styringsfart hittil i år -394 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -79 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2) 4 941
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 59
Prognose for året 5 000
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per november 2015   
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i november et negativt avvik på 1 MNOK. Det er et negativt avvik per 
november på 5,2 MNOK. Det er et positivt inntektsavvik på 1,8 MNOK og et negativt kostnadsavvik 
på 7 MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, innleie fra byrå, lønn og andre driftskostnader. 
Merforbruket på 1,9 MNOK på varekostnader er i hovedsak knyttet til høyere medikamentkostnader. 
Merforbruket på lønn er i stor grad knyttet til høyt sykefravær ved starten av året og økte kostnader 
på grunn av høyere aktivitet. Det er positivt avvik på lønnskostnader i november og desember.  
 
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 101 DRG-poeng per november. I 
november har det vært færre døgnpasienter på medisinsk avdeling. Det har vært mange 
utskrivningsklare pasienter i november (137 liggedøgn).  
 
HR – Brutto månedsverk 
Det har vært høy aktivitet på enkelte avdelinger som har medført økte kostnader på overtid og 
innleie, og klinikken har i snitt gjennom året hatt 6 brutto månedsverk utover budsjett. Det er hittil i 
år 5 MNOK mer i refusjoner (syke- og foreldrepenger) enn budsjettert. 
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HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 4,1 % i oktober. Hittil i år er sykefraværet 6,4 % som er i tråd med klinikkens mål for 
2015. 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 november 57 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 
Hittil i år har det vært 13 fristbrudd, som tilsvarer 0,8 %. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene 
for å sikre at klinikken unngår fristbrudd.  
 
Produktivitet 
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Grafikken viser forhold mellom antall brutto månedsverk og antall DRG-poeng i klinikken per måned 
hittil i år, sammenlignet med budsjett og samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov (oppdateres av klinikken) 

 
 
Pr november har klinikken et negativt avvik på 5,2 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 og andre driftskostnader.  
 
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. 
 
Lønn i desember viser et positivt avvik, som betyr at klinikken har en positiv styringsfart inn mot 
2016.  
 
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 november 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd totalt i november på 2,1 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 9,0 MNOK. Resultat eksklusive tjenesteavtalen med Sykehuspartner, dvs øvrig i drift i 
klinikken har et underskudd for måneden på 1,0 MNOK og akkumulert 0,7 MNOK. Innenfor IKT-
området øker utfordringen ved at flere prosjekter innenfor prosjektet digital fornying har en 
framskutt framdriftsplan i forhold til budsjettet. I tillegg er det i november påløpt større kostnader til 
driftsbygninger og nødvendige kostnader for avhending av Lier sykehus. Til slutt er det, som tidligere 
måneder, merforbruk til behandlingsmidler som pasienten bruker hjemme. Øvrig drift i klinikken har 
et positivt resultat denne måneden.  
 
Akkumulert resultat viser et underskudd som i tillegg til IKT-området skyldes merforbruk på 
kostnader til behandlingshjelpemidler, 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 -2 100 -8 966 -7 678

Mål 0 0 0

Avvik -2 100 -8 966 -7 678

I fjor 4 805 11 272 9 741

2 Virkelig 34 274 306

Mål 32 268 306

Avvik 2 7 0

I fjor 32 268 306

3 Virkelig 552 547 547

Mål 551 550 550

Avvik 1 -4 -4

I fjor 542 550 550

4 Virkelig 7,9 9,0 9,0

Mål 9,3 8,9 9,0

Avvik -1,4 0,1 0,0

I fjor 9,4 9,0 9,0

5 Virkelig 454 367 365

Mål 379 374 378

Avvik 74 -7 -13 

I fjor 355 351 354

6 Virkelig 261 268 250

Mål 250 250 250

Avvik 11 18 0

I fjor 0 0 0

7 Virkelig 34,3 33,4 34,0

Mål 37,0 35,9 36,0

Avvik -2,7 -2,6 -2,0 

I fjor 31,7 31,2 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 merforbruk. 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 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 1 årsverk mer enn plan, mens det hittil i år i gjennomsnitt er 
brukt 4 årsverk mindre. Dette skyldes blant annet lavere sykefravær. Det er fokus i klinikken på å 
holde budsjettet innenfor dette området også.  
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HR – Sykefravær 
Intern Service har for oktober et sykefravær som er 1,4 %-poeng lavere enn målet. Akkumulert er 
sykefraværet tilnærmet i henhold til plan (-0,1 %-poeng). Måltallet for året er satt til 9,0 %, noe som 
er lavt sett opp mot tunge personalgrupper innenfor renhold og andre servicetjenester som klinikken 
innehar. Det arbeides kontinuerlig og målrettet for å holde sykefraværet lavt.  
 
Tekstiler  
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av 
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
perioden. Resultatet er dårligere enn plan for perioden men bedre 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 litt lavere enn forutsatt.  
 
Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er lavere enn målet som er satt både denne måneden og hittil i år. 
 
Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å gjennomføre dette fullt ut i hele organisasjonen, og det ser 
krevende ut å nå årets målsetning fullt ut. 
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 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat pr november på 9,0 MNOK.  I dette ligger det engangseffekter i 
forbindelse med kostnader til fasadesikring DS og kostnader knyttet til avhending av Lier. Samlet er 
det behov for en omstillingspakke som skal gi en effekt på 0,7 MNOK den siste måneden 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 i tillegg til IKT området, som også har de største kostnadsmessige 
utfordringene i år. Det er også satt i verk en generell innkjøpsbegrensning i innkjøp ut året i klinikken. 
Tiltak som skal gi effekt også i desember er følgende. 
 
Vedlikehold bygg: 
Vedlikeholdskostnader til bygg viser merkostnader hittil i år. Det er satt i verk tiltak for å redusere 
dette merforbruket. Tiltaket forventes å gi en ytterligere effekt i desember på 0,3 MNOK. Tiltakene er 
konsentrert om driftsstedene Drammen, Bærum og Kongsberg, og betyr en svært streng prioritering 
av hvilket vedlikehold som utføres. 
 
IKT området: 
Tiltaket omhandler besparelser som følge av reduserte leasing-/leiekostnader for periferiutstyr (pc, 
skjermer med mer) i 2015, samt reduserte lønnskostnader og prosjektstøtte. Tiltakene forventes å gi 
en effekt i desember på 0,2 MNOK.  
 
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. Det forventes at dette gir 
en effekt på 0,2 MNOK samlet på kostnadsmassen i desember.  
 
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. Utover det regionale er det også merforbruk på noen lokale 
prosjekter. Samlet prognose for IKT området tilsier et underskudd målt mot budsjett på 6,7 MNOK.  
 

KIS
1. Resultat hittil i år -8 966 
Korrigert styringsfart hittil i år -8 966 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -1 793 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ -10 759 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 2 400
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -8 359 

Sum av klinikkens tiltak p.t. 681

Prognose for året -7 678 
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Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til driftsbygninger, medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler. 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.  
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PSYKISK HELSE OG RUS 
 
Sammendrag per november 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 2,3 MNOK. 
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Gjestepasientoppgjøret er også en betydelig risikofaktor. Det har gjennom våren og sommeren vært 
et par meget krevende enkeltsaker som har gitt klinikken betydelige merkostnader. Totalt har det 
vært et netto merforbruk på 5,4 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 i høst knyttet til en 
utfordrende situasjon ved Ringerike BUP. De har opplevd en økning av antall henvisninger. Det er 
satt i verk følgende tiltak: 1) Gjennomgang av registreringsrutiner, 2) møte med ledelsen i Ringerike 
kommune, 3) nøye vurdering av henvisninger i forhold til rett til helsehjelp, og 4) midlertidig 
engasjement på timebasis. 
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Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten blant behandlere som jobber i poliklinikker, har økt med 5,1 % pr november 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 mindre forbruk på 3,0 MNOK forutsatt samme styringsfart ut året 
(korrigert for besparelse knyttet til årets lønnsoppgjør).  
 
Tiltaksplan 
Klinikken er godt i gang med budsjettprosessen for 2016. Det jobbes med tiltaksarbeid som kan 
kategoriseres i to innretninger: 

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

poliklinikk- og døgndrift. 
 
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 budsjettmålet oppnås. Oppdatert estimat 
viser et antatt mindreforbruk for 2015 på 3,0 MNOK. 
 
Vedlegg – 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 

Radetiketter Pr 30.11.15 Pr 30.11.14
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,38 2,27 5,1 %
Distrikspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,49 2,45 1,5 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,23 2,00 11,5 %

PHR
1. Resultat hittil i år 1 918
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 384
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 2 301
3. Korreksjoner ut året:
Effekt av lønnsoppgjør 699
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 3 000
Prognose for året 3 000
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- 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 

  

• •• • VESTRE VIKEN • 
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per november 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i november viser 1,6 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er lavere 
kostnader til pasientreiser enn budsjett.  
 
Per november har klinikken et overskudd på 3,0 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser og 
bilkostnader ligger lavere enn budsjett i perioden januar tom november. Lønnskostnadene ligger 2,5 
MNOK høyere enn budsjett per november. Lønnskostnadene i ambulansetjenesten viser et positivt 
budsjettavvik i august, september og november bl.a. som følge av bedre ferieplanlegging og 
reduksjon i bruk av overtid i ambulansetjenesten. Avdeling for Pasientreiser har begynt å trekke 
leverandører for avvik på utførte oppdrag i hht kontrakt. Dette har resultert i reduksjon i kostnader 
på 0,6 MNOK per november. 
 
Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom november ligger på 36 178 eksklusiv 
båreplasser på helseekspressene. Antall oppdrag ligger 0,8 % og 272 høyere enn i samme periode i 
2014. Klinikken følger utviklingen i responstider nøye. 
 
 
 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 1 578 3 041 1 500

Mål 0 0 0

Avvik 1 578 3 041 1 500

I fjor -452 -4 115 -3 512

2 Virkelig 3 062 36 178 39 778

Mål 3 133 35 906 39 460

Avvik -71 272 318

I fjor 3 133 35 906 39 460

3 Virkelig 10 437 127 564 140 000

Mål 11 286 148 416 160 951

Avvik -849 -20 852 -20 951 

I fjor 11 286 148 416 160 951

4 Virkelig 2,1 2,0 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,0 -0,0 0,0

I fjor 2,0 1,9 0,0

5 Virkelig 313 312 312

Mål 307 303 303

Avvik 6 8 8

I fjor 301 310 310

6 Virkelig 7,4 8,1 8,0

Mål 7,5 8,1 8,0

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

I fjor 10,0 9,5 9,6

AKTIVITET 
Samkjøringsgrad 
pasientreiser
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser 
inn og ut
ANTALL

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Forbruk av brutto månedsverk ligger på 312 i gjennomsnitt for 2015. Overforbruk årsverk for 
perioden januar tom desember er 8 årsverk. Overforbruk av månedsverk i desember ligger på 6, 
hvorav avvik på fastlønn utgjør 4 årsverk og overtid 2 årsverk. Årsaken til nedgangen i månedsverk 
fra 2014 til 2015 er flytting av ambulansestasjonene Notodden og Rjukan fra og med 1.april 2014. 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2015 ligger på 304. Årsverksutviklingen følges opp 
kontinuerlig. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert de siste 4 måneder. Sykefraværet i perioden jan – oktober ligger 
på 8,1 % mot budsjettert 8,0 %. Korttidsfraværet ligger på 1,9 % og langtidsfraværet på 6,1 % for 
perioden jan - oktober. Sykefraværet i 2014 lå på 9,6 %.  Lederne i ambulansetjenesten jobber 
kontinuerlig med ambulansestasjoner med høyt sykefravær. 
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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 pasientreisekostnader. 
 
Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten arbeider med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og 
responstider. Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging som har resultert i 
lavere sykefravær.  
 
Pasientreiser arbeider kontinuerlig med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 1,5 MNOK 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 3 041
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Korrigert styringsfart hittil i år 3 041
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 608
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 3 649
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -2 230 
Effekt av lønnsoppgjør 82
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 1 500
Prognose for året 1 500
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per november 2015  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et positivt avvik i november på 1,2 MNOK og hittil i år på 16,4 
MNOK. Det positive avviket i perioden skyldes hovedsakelig økning i polikliniske inntekter utover 
budsjett. 
 
Inntektene for november ligger 4,0 MNOK over budsjett og 16,4 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. 
 
Klinikken har i oktober – november hatt kostnader i forbindelse med screeningen av asylsøkere på 
Hvalsmoen asylmottak på totalt 0,8 MNOK. Kostnadene skal etter avtale refunderes, og inngår i 
inntektene for november. 
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Varekostnadene for november viser et overforbruk på 2,6 MNOK og et overforbruk hittil i år på 5,8 
MNOK.  Det negative avviket er hovedsakelig knyttet til aktivitetsøkningen på Avdeling for 
mikrobiologi. 
Lønnskostnadene for november har et positivt avvik mot budsjett på 1,6 MNOK, og skyldes en 
kombinasjon av ufrivillig ledigholdte stillinger og at sykerefusjonene ligger over budsjett. Hittil i år 
viser et positivt avvik på 7,5 MNOK hvorav økte sykelønnsrefusjoner utgjør 3,2 MNOK. Besparelse på 
lønnsoppgjør i forhold til budsjett utgjør 2,7 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. Innenfor enkelte fagområder har det vært 
vanskelig å rekruttere riktig kompetanse og klinikken har derfor noe ufrivillig ledighold av stillinger. 
 
Innleid arbeidskraft har et negativt avvik i november på 0,5 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 
1,4 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 9,2 % hittil i år sammenlignet med 
2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 15 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 7 % hittil i år. Økningen i aktivitet var spesielt høy i begynnelsen av 
året og skyldes i stor grad influensautbrudd. 
 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 11 % hittil i år sammenlignet 
med 2014. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med 10 % mens polikliniske pasienter 
har hatt en økning på 12 %. 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 2,3 % sammenlignet med 2014. 
Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger på samme nivå som 2014, mens aktiviteten på Seksjon 
for Nuklærmedisin har økt med 6 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved avdelingen har i snitt 
økt med 3 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 3,1 % sammenlignet med 
2014 mens inneliggende aktivitet har økt med 2,2 %. Avdelingen ser fortsatt en kraftig vridning fra 
enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet, men 
vridningen er størst for inneliggende. Ressurser må prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning 
av poliklinisk aktivitet. Den totale økningen i inneliggende aktivitet samt innføring av ytterligere 
pasientadministrative forhold/IKT i forbindelse med kreftpakkeforløp har medført økende svar- og 
ventetider innenfor flere modaliteter. 
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsreduksjon på 7,5 % hittil i år sammenlignet med 2014. 
Aktivitetsreduksjonen er knyttet til antall cytologiprøver, som p.t. er sendt til OUS på grunn av 
kapasitetsutfordringer, mens de mer ressurskrevende histologiprøvene har økt med 2,1 % 
sammenlignet med 2014.  
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har i november hatt en økning i antall blodtappinger 
på 7,5 % sammenlignet med 2014, og en økning hittil i år på 1 %. Målet for antall blodtappinger i 
avdelingen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og blodprodukter. Der vi ikke er 
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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 november økte med 201 % 
sammenlignet med 2014 og ligger hittil i år 40 % over 2014-nivå. Økningen har vært størst i oktober 
og november, og er et resultat av en kampanje i sosiale medier for å rekruttere nye blodgivere.  
 
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – oktober 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 1,0 % -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 oktober på 6,9 % (korttidsfravær 2,4 %, langtidsfravær 4,5 %). 
 
HR – Brutto månedsverk 
Månedsverkene for 2015 er i henhold til budsjett. Klinikken har i snitt brukt henholdsvis 578 
månedsverk mot budsjettert 579 månedsverk. Månedsverk i november lå tre månedsverk under 
budsjett, mens desember ligger fire månedsverk over 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 har stått ubesatte 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 november 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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Gjennomsnittlig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter på en undersøkelse. Ventetiden i november 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 november 10,7 virkedager og 11,5 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 et lønnsbudsjett i balanse for 
desember.  

KMD
1. Resultat hittil i år 16 443
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter -9 320 
Periodiseringseffekter -650 
Effekt av lønnsoppgjør -2 676 
Korrigert styringsfart hittil i år 3 797
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 759
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+ 17 203
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter -1 786 
Effekt av lønnsoppgjør 85
Driftsendringer for å redusere svar- og ventetider -500 
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) 15 002
Prognose for året 15 002
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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



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Fullmakter i Vestre Viken 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 55/2015 21.12.2015 
 
  
Vedlegg til orientering: 1. Delegerte fullmakter i Vestre Viken 
    2. Administrerende direktørs fullmakter i Vestre Viken  
    3. Instruks til administrerende direktør i Vestre Viken 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 

 
1. Styret viser til regionale retningslinjer og avvik og anbefalinger gitt av 

konsernrevisjonen i rapport 05/2014.  Styret tar til orientering administrerende 
direktørs gjennomgang av fullmaktstrukturen. 
 

2. Administrerende direktør tildeles fullmakt til å gjøre investeringer for inntil 50 millioner 
kroner i de enkelte byggeprosjekter på bakgrunn i styresak 093-2009 i Helse Sør-Øst. 
 

3. Administrerende direktør tildeles fullmakt til investeringer for inntil 20 millioner kroner 
til medisinsk teknisk utstyr (enkeltanskaffelser), lokal IKT og andre tilsvarende 
anskaffelser (operasjonell leasing) på bakgrunn i styresak 032-2015 i Helse Sør-Øst. 
 

4. Signaturretten for Vestre Viken innehas av styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. Prokura gis til viseadministrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Drammen, 14. desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

Dato: 14. desember 2015 
Saksbehandler: Anne Kristin Reinsve 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjonen/Økonomiavdelingen 
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Bakgrunn 
Ved etablering av sykehusområder og tilpasning til ny foretaksstruktur, og innføring av nytt 
investeringsregime ble fullmaktsgrensen for byggeprosjekter i foretakene endret. Det ble i 
HSØ styresak 093-2009 vedtatt endring fra 10 millioner kroner til 50 millioner kroner. Praksis 
hittil har vært at administrerende direktør er gitt fullmakt på investeringsområdet i det årlige 
budsjettvedtaket. I denne styresaken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til 
administrerende direktør. 
 
Styret i Helse Sør-Øst vedtok den 30. april 2015 en revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 
Helseforetakenes fullmaktsgrense for investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk 
teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser ble økt fra 10 millioner kroner til 20 millioner 
kroner. I denne saken fremmes forslag om å delegere denne fullmakten fast til 
administrerende direktør. 
 
Helseforetaksloven § 39 første ledd fastslår at styret representerer foretaket utad og tegner 
foretakets firma, mens daglig leder (administrerende direktør) etter bestemmelsens tredje ledd 
har fullmakt til å representere foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet 
etter lovens § 37. I Vestre Viken er signaturfullmakten delegert til styreleder og 
administrerende direktør. I denne styresaken fremmes forslag om formelt å delegere prokura 
til viseadministrerende direktør for å sikre effektiv ledelse. 
 
Funn i forbindelse med konsernrevisjonsrapport 05/2014 avdekket svakheter opp mot 
kriterium:  
 
Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med retningslinjer fra 
det regionale helseforetaket. Det anbefales i rapporten at foretaket gjennomgår 
fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene. 
 
 I Oppdrag og bestilling 2015 er det fastsatt følgende mål:  
 
Avvik mot beløpsgrenser og nivåer skal begrunnes særskilt.  
 
I denne styresaken orienteres styret om at nevnte forhold nå er rettet. 
 
Det arbeides videre med implementering av revidert fullmaktsdokument for intern delegering 
inn i 2016. Handlingsplan for dette arbeidet kommer i årlig melding for 2015. 

Definisjoner 
Signaturrett 
Retten til å tegne foretakets firma har etter loven bare foretakets samlede styre med mindre 
styret har delegert denne fullmakten. Det å tegne foretakets firma, være signaturberettiget 
eller firmategner, vil si å angi foretakets navn og undertegne med sitt eget navn uten å tilføye 
at det skjer “for” foretaket, “på vegne av” foretaket eller lignende, jamfør foretaksnavneloven 
§ 7-1 første ledd. 
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Styrets myndighet som signaturberettiget (firmategner) kan etter lovens § 39 annet ledd 
delegeres videre fra styret til et styremedlem eller daglig leder. 
 
Prokura 
En prokura er en begrenset signaturrett. En prokurist er bemyndiget til å opptre på vegne av 
foretaket i alt som hører til driften av dette, med unntak av at vedkommende ikke kan selge, 
pantsette foretakets eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål. En som undertegner i 
egenskap av prokurist skal i henhold til prokuristloven § 3 gjøre en tilføyelse når 
vedkommende tegner firmaet som viser prokuraforholdet, det vil si at underskriften må 
ledsages av betegnelsen per prokura, p.p. eller lignende forkortelse. 
 
Det er styret som skal gi prokura. Enten kan prokuristen være registrert i foretaktsregisteret 
eller ved et styrevedtak i en sak som gir en navngitt ansatt i Vestre Viken prokura.  En 
prokura kan ikke videredelegeres. 
 

Administrerende direktør vurderinger 
Endret fullmakt for byggprosjekter og anskaffelse av utstyr 
Fullmakten innebærer at administrerende direktør kan fordele styrets vedtatte 
investeringsrammer på enkeltprosjekter for inntil 20 millioner kroner for utstyrsanskaffelser. 
Alle anskaffelser som er gjort med bruk av finansiell leie skal godkjennes av Helse Sør-Øst. 
Administrerende direktør gis også fullmakt til å fordele inntil 50 millioner kroner for 
investeringer til konkrete byggprosjekt innenfor styrets vedtatte investeringsbudsjett. Styret 
blir orientert månedlig om status for investeringer i virksomhetsrapporteringen. 
 
Delegert prokurarett til viseadministrerende direktør i Vestre Viken fremmer hensiktsmessig 
daglig ledelse av foretaket.  
 
Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken 
Styret er øverste myndighet i Vestre Viken med det alminnelige ansvar for forvaltning av 
helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeledd til foretakets 
administrasjon, og har et direkte ansvar for at foretaket er organisert slik at det fungerer 
hensiktsmessig. Herunder at Vestre Viken har en formålstjenlig og helhetlig 
fullmaktsstruktur. Fullmakter delegert fra styret til administrerende direktør er samlet i 
vedlagte dokument Administrerende direktørs fullmakter. Se også vedlagte instruks for 
administrerende direktør. 
 
Administrerende direktør kan delegere fullmakter innenfor sitt myndighetsområde til ansatte i 
foretaket. Dette er gjort gjennom dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken. 
Opprinnelig dokument i Vestre Viken for intern delegering Fullmaktsstruktur i Vestre Viken 
ble revidert av konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i forbindelse med virksomhetsrevisjonen i 
Vestre Viken i 2014. Styret ble orientert i sak 038/2015 i vedlegg 1 om handlingsplan for 
revisjonens anbefalinger.    
 
Funn og anbefalinger i konsernrevisjonsrapport 05/2014 
Det ble gjort funn i forhold til følgende kriterium på fullmaktsområdet: 

• Fullmakter som samsvarer med rolle, ansvar og myndighet er tildelt, i tråd med 
retningslinjer fra det regionale helseforetaket.  
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På bakgrunn av funnet knyttet til konsernrevisjonens gjennomgang av fullmakter til Vestre 
Viken, ga konsernrevisjonen følgende anbefalinger på virksomhetsområdet: 

– Foretaket gjennomgår fullmaktsstrukturen opp mot de regionale retningslinjene, og 
samstemmer med øvrige prosedyrer innenfor fullmaktsområdene for å sikre helhet og at 
fullmaktene dekker foretakets behov. 

– Foretaket utvikler forvaltningen av fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med 
tilhørende tilgangsstyring til aktuelle system. 

 
Det arbeides videre i 2016 med å samstemme øvrige prosedyrer opp mot revidert 
fullmaktsdokument for intern delegasjon i Vestre Viken, samt å utvikle forvaltningen av 
fullmaktsdokumentet for å sikre samordning med tilhørende tilgangsstyring til aktuelle 
system. 
 
Mål for fullmaktsområdet i Oppdrag og bestilling i 2015 
I Oppdrag og Bestilling 2015 for Vestre Viken er det fastsatt følgende mål: 

1. Vestre Viken skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale 
retningslinjene og tilpasset foretakets behov. 

2. Helseforetaket skal inneha kompetanse og ha kjennskap til god praksis i sin forvaltning 
av fullmaktsstrukturen for å forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av 
fullmakter. 

3. Fullmakter som går utover de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal 
begrunnes særskilt og behandles i tråd med retningslinjene. 

4. Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse. 
5. Fullmaktshavere skal være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings 

ansvarsområde. 
 
I Oppdrag og bestiller 2015 settes krav til fullmakter i foretaket. Ved gjennomgang i denne 
styresaken har Vestre Viken måloppnåelse for punktene 1 til og med 4. Implementering av 
revidert fullmaktsdokument skal være gjennomført 30. mai 2016, og fullmaktshavere skal da 
ha vært gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. Det legges opp til at 
fullmaktene distribueres lederne gjennom fastsettelse av driftsavtaler for 2016. 
 
Formålet med en helhetlig fullmaktsstruktur er å legge til rette for effektiv ledelse, styring, 
myndighetsutøvelse og saksbehandling i organisasjonen og samtidig underbygge god intern 
kontroll og et lavt risikonivå. Utfordringen er å finne det riktige balansepunktet mellom disse 
hensynene. 
 
Førende for de internt delegerte fullmaktene i Vestre Viken er forståelsen av at i en stor 
virksomhet ligger de beste forutsetningene for å gjøre effektive beslutninger, der hvor 
arbeidsoppgavene utføres. Administrerende direktør har delegert fullmaktene slik at ledere på 
alle nivå har beslutningsmyndighet og handlefrihet til å ivareta sine oppgaver innenfor sitt 
ansvarsområde. 
 
Organisasjonen i Vestre Viken er basert på enhetlig og helhetlig ledelse. Ledere har ansvar for 
den daglige ledelsen av sin organisasjonsenhet og de oppgaver, ressurser og myndighet som 
tilligger den. På alle nivå har alle ansatte i foretaket bare en overordnet leder. Ledere 
rapporterer og står ansvarlig overfor sin overordnede leder. Myndighet fra topp til bunn i 
organisasjonen følger en definert ansvars- og myndighetslinje – styringslinjen. 
 
I styringen av en stor virksomhet som Vestre Viken vil det på noen områder måtte være mer 
sentralisert fullmakter. Dette er typisk på områder med behov for helhetlig styring, 
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forutsigbarhet, ensartet praksis og fordeling av fellesressurser. Her må 
beslutningsmyndigheten være mer sentralisert. Fullmakter som er sentralisert til nivå to vil 
være bierverv, gaver/donasjoner og det å beslutte ny stilling. Det å beslutte ny legestilling er 
tillagt administrerende direktør. 
 
Fullmaktene er gitt til alle ledere individuelt gjennom deres driftsavtaler og generelt gjennom 
den vedlagte reviderte prosedyren Delegerte fullmakter i Vestre Viken og er inndelt i 
overordnede juridiske fullmakter, økonomiske fullmakter, innkjøpsfullmakter og 
personalfullmakter. 
 
De generelle lederfullmaktene er gitt til alle ledere og synliggjør alle lederes ansvar og 
myndighet, og er differensiert etter ledernivå. Helseforetaket har inntil 4 (5) 
organisasjonsnivåer. Alle foretakets ansatte og ressurser skal bidra til å løse de mange og ofte 
sammensatte oppgavene. Dette krever god ledelse i hele helseforetaket. Det er en oppgave 
som må løses i fellesskap. Administrerende direktør har som daglig leder det øverste ansvaret, 
men den daglige ledelsen i Vestre Viken er den samlede innsatsen fra alle lederne. 
 
Fullmakter i helseforetaket 
Helseforetaket Vestre Viken er en egen juridisk person, med ansvar, rettigheter og plikter. 
Helseforetaket har tre lovpålagte styringsorganer: foretaksmøtet, styret og administrerende 
direktør. Ansvarsforholdet dem imellom er regulert i helseforetaksloven og i vedtektene for 
foretaket. Ansvar og myndighet er også regulert ved at foretaksmøtet har vedtatt instrukser 
om at visse avgjørelser skal gjøres etter godkjenning i det regionale helseforetaket Helse Sør-
Øst RHF. Videre har styret laget en instruks for sitt arbeid og en instruks for administrerende 
direktør. Fullmaktsstrukturen i Vestre Viken er tilpasset disse føringene. 
 
Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en generell fullmaktsmatrise som en forpliktende 
retningslinje for helseforetakene i foretaksgruppen. Avvik fra gjeldende retningslinjer skal 
begrunnes, jamfør anbefalinger i konsernrevisjonens rapport 5/2014. Administrerende 
direktør kan fravike beløpsgrenser og nivå utfra hensynet til hensiktsmessig daglig drift. Av 
vedlagte dokument Delegerte fullmakter i Vestre Viken fremgår det hvor det er avvik, og disse 
er begrunnet. 
 
Fullmaktsstrukturen er bygget opp med det utgangspunktet at ledere på samme nivå i 
foretaket har samme generelle fullmakter. Lederfullmaktene i Vestre Viken følger av det 
helhetlige lederansvaret, eksempelvis arbeidsgiveransvaret, ansvar for effektiv drift og 
produksjon, ansvar for forsvarlig drift (systemansvaret), økonomiansvar osv. Det vil si at alle 
ledere på samme ledernivå har behov for de samme fullmaktene. Vestre Viken er en stor 
virksomhet og det kreves en viss grad av standardisering for å få en funksjonell og oversiktlig 
fullmaktsstruktur. For de fullmaktene som reguleres av beløpsgrenser gis felles beløpsgrense 
for alle ledere på samme nivå. 
 
En ensartet struktur bidrar til å gjøre lederfullmaktene oversiktlige og tilgjengelige samtidig 
som det gir grunnlag for å administrere og følge opp fullmaktene i helseforetakets IT-
systemer. 
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Tilgjengelighet 
Fullmaktene er gitt i fullmaktsinstruksen Delegerte fullmakter i Vestre Viken, og omtaler 
fullmaktsystemet, strukturen og fullmaktene på de fire fullmaktsområdene: Overordnede 
juridiske fullmakter, innkjøpsfullmakter, økonomifullmakter og HR-fullmakter.  
 
For å lette tilgjengeligheten er fullmaktene også fremstilt i tabellform som en 
fullmaktsmatrise. Dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken blir å finne i e-håndboken, 
på lederknappen på intranettet og i arkivsystemet. Kursing i fullmakter blir en del av 
lederopplæringen. Det er også mulig å kontakte en ressursgruppe for ledere som har spørsmål. 
 
System for administrasjon av fullmaktene 
Endringer i fullmaktsmatrisen vedtas av administrerende direktør. Fullmaktsmatrisen er 
administrerende direktørs instruks for ledelse i Vestre Viken. Justeringer og enkeltendringer 
vedtas fortløpende når behovet oppstår. Juridisk seksjon i Vestre Viken er eier av instruksen 
og koordinerer arbeidet med oppdatering.  
 
Overholdelse av fullmaktene 
Fullmaktene er forpliktende. Overholdelse følges opp både via en automatisert systemkontroll 
og gjennom manuelle kontroller/revisjoner. Overtredelse av fullmakt vil kunne få 
arbeidsrettslige følger.  
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2 Fullmaktsområder 

1 Innledning 
Administrerende direktør har rett og plikt til å opptre på vegne av Vestre Viken i saker som hører til driften av helseforetaket, innenfor gjeldende lov- og 
regelverk. Helseforetaksloven m.fl. regulerer Vestre Vikens forskjellige roller som sykehus, forsknings/utdanningsinstitusjon, arbeidsgiver, offentlig 
myndighetsorgan og/eller forretningspart. Vestre Viken er også bundet av Helse og omsorgsdepartementets krav som overordnet helsemyndighet. Helse 
Sør Øst som eier gir konkrete føringer for daglig drift i vedtekter, instruks for styret, instruks for administrerende direktør og i oppdragsdokumentet. Helse 
Sør Øst kan instruere administrerende direktør i enkeltsaker i foretaksmøtet. 

I styrets instruks til administrerende direktør (Versjon 1.1 -21.8.2009) og styresak 72/2010 (se protokollen) er administrerende direktør gitt følgende 
fullmakt, i medhold av helseforetaksloven § 37: 

• Representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å tegne foretakets firma 
• Begjære påtale på vegne av foretaket 
• Avgi og motta søksmål, samt opptre på vegne av foretaket i saker for domstolene 

Av loven følger disse begrensningene for administrerende direktørs myndighet: 
Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av 1uvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder/administrerende 
direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt myndighet til det, eller dersom styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for 
foretakets virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken. 

”Vesentlig ulempe”  
Administrerende direktør i Vestre Viken er gitt en hastekompetanse i saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Dersom det vil medføre ulempe eller 
skade for Vestre Viken å vente på styrets behandling, kan administrerende direktør dermed treffe avgjørelsen. Ulempen ved å utsette må først veies opp 
mot ulempen ved at styret ikke får vurdert saken selv. Saker av vesentlig betydning skal i alle tilfelle forelegges departementet, jamfør  
helseforetaksloven § 30. 
 

                                                           
1 Må vurderes etter hva som er vanlig praksis. Det må gjøres en konkret vurdering i forhold til hvor vide fullmakter daglig leder har. Selv om en sak i seg selv 
synes å være av uvanlig art eller av stor betydning, kan den ligge innenfor daglig leders kompetanseområde, dersom det går klart fram av foretakets budsjett 
hvilke avgjørelser foretaket skal ta. 
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2 Fullmaktsområder 

Innenfor disse rammene kan administrerende direktør fordele myndighet og tildele fullmakter i organisasjonen. Den overordnede fullmakten kan dermed 
delegeres nedover i linjen, så framt loven eller eiers instruksjoner ikke er til hinder for det.  Oversikt over fullmaktene er nødvendig. Det bidrar til effektiv 
intern styring og kontroll, skaper forutsigbarhet, legger til rette for god oppfølgning og kan forebygge uregelmessigheter. Fullmaktene tydeliggjør den 
enkeltes ansvar for/rett til å handle på foretakets vegne, og gir trygghet for at vedkommende holder seg innenfor sine rammer. 

Administrerende direktør har på denne bakgrunn delegert myndighet, jamfør fullmaktsmatrise 2. Matrisens formål er å bidra til forsvarlig drift gjennom 
oversikt over delegerte fullmakter. Dette er igjen en forutsetning for effektiv styring og kontroll. Behovet for klare kommandolinjer og ansvarsforhold 
ivaretas ved at den som delegerer en fullmakt alltid kan trekke denne tilbake.  

Fullmaktene i matrisen forutsettes kjent av alle ansatte som er berørt av den. Kvaliteten på matrisen skal sikres gjennom løpende vedlikehold. Dette 
inkluderer arkivering av historikk, slik at det i ettertid er mulig å gjenfinne hvem som hadde en bestemt fullmakt når.  

1.1Delegasjon internt i Vestre Viken 
Begrensninger for videredelegasjon følger av dokumentet Fullmakter til administrerende direktør.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lov om helseforetak 
Styret i Vestre Viken 

Delegasjon 
 
Nivå 2 direktør Videredelegasjon 

      Nivå 3 avdelingssjef Videredelegasjon Videredelegasjon Nivå 4 seksjonsleder 
      Budsjettdelegert  
      myndighet (BDM) 

Lov om helseforetak 
Nivå 1 adm. direktør 

Videredelegasjon 
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Styret er øverste organ i Vestre Viken med det alminnelige ansvar for forvaltning av helseforetaket. Overfor styret er administrerende direktør bindeleddet 
til foretakets administrasjon (daglige ledelse), og har et direkte ansvar for at den er organisert slik at den fungerer hensiktsmessig. Herunder at 
helseforetaket har en formålstjenlig og helhetlig fullmaktsstruktur. 
Fullmaktene er gitt ledere individuelt gjennom driftsavtale og i administrerende direktørs delegasjon i for Vestre Viken. 

Fullmaktene følger budsjettansvarsområdene2. Ingen kan fatte beslutninger som innvirker på andre områder enn de en selv har ansvaret for. Er saken av 
klinikkovergripende art, bør beslutningen fattes av klinikkleder/-direktør. Saker av helseforetaksovergripende art besluttes av administrerende direktør. 

Administrerende direktør har som daglig leder det øverste ansvaret, men den daglige ledelsen i Vestre Viken er den samlede innsatsen fra alle lederne. 

Administrerende direktør står fritt til å tilbakekalle og gi instrukser om utøvelsen både generelt og i enkeltsaker, og til å omgjøre beslutninger i linjen.  
Fullmakten kan delegeres videre nedover i linjen (fig. 1) når det er nødvendig, forsvarlig og det støtter en effektiv myndighetsutøvelse i Vestre Viken, men 
ikke til et lavere nivå enn det som er definert som laveste myndighetsnivå i fullmaktsmatrisen.  
Den som har delegert en fullmakt til en annen, beholder full instruksjonsrett og har et selvstendig ansvar for at fullmakten utøves i tråd med både 
delegasjonen og fullmaktsmatrisen. 
 

1.2 Bakgrunnsdokumenter for dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken 
•  Retningslinje for helseforetakene, sak 069-2008 Fullmakter i Helse Sør-Øst, ble vedtatt som forpliktende i regionalt helseforetaks styremøte 19. 

juni 2008. Retningslinjen ble behandlet i Vestre Vikens foretaksmøte i november 2008. Styrets vedtak innebærer at helseforetakene står fritt med 
hensyn til å fastsette beløpsgrenser innenfor de enkelte fullmaktsområder.  

•  Vedtak i sak 003-2010 Revidering av instrukser og fullmakter. RHF vedtok i januar 2010 en endring av sak 069-2008. Helseforetakenes 
administrerende direktør kan delegere fullmakter til lavere nivåer enn de som var fastsatt i retningslinjene til Helse Sør-Øst. Det ble her forutsatt at 
de anbefalte fullmaktsnivåer skal legges til grunn som veiledende norm og at eventuelle avvik skal begrunnes særskilt. 

 

                                                           
2 Se Vestre Viken mapping i e-håndbok id 12194 
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1.3 Formål 
Vestre Vikens administrerende direktør delegerer i dette dokumentet fullmakter nedover i linjen for å sikre best mulig underbygde beslutninger der 
enkeltsakene oppstår. Dokumentet viser hvilke generelle fullmakter som er delegert ut. Den viser også laveste mulige myndighetsnivå for videredelegasjon. 
Det betyr at alle nivå over laveste mulige myndighetsnivå fortsatt har fullmakten.  
 

1.4 Avgrensning 
Fullmaktene i dette dokumentet gjelder det administrative nivået, primært saker av økonomisk betydning i vid forstand. Saker som faller utenfor er dermed 
blant annet: 

- Saker på styrenivå 
- Helsefag og helseadministrasjon 
- Utdanning 
- Forskning 
- Informasjonshåndtering, herunder forholdet til presse/media 
- Tilgang til it-systemer 
- Større investeringsprosjekter (Rutiner vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF, sak 082/2008 er erstattet av 016/2012). Videre er beslutningsmatrisen 

for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF som fremgår av sak 016-2012, komplettert av styresak 029-2015 “Behandling av utviklingsplaner og 
byggeprosjekter i Helse Sør-Øst”.  

  

1.5 Definisjoner og begrepsbruk 
Fullmakt 
Rett/myndighet/legitimasjon/kompetanse gitt til en person (fullmektig) til å handle på vegne av og forplikte Vestre Viken. Legitimasjonen utad vil kunne 
være større enn retten internt. Det betyr at dersom fullmektigen går ut over sin rett, vil Vestre Viken kunne være forpliktet. Saken følges da opp som et 
internt anliggende mellom fullmaktsgiver (den som deleger) og fullmektig (den som får tildelt myndighet). 

Delegasjon 
Overdragelse av myndighet. Fullmaktsgiver beholder samtidig selv myndigheten/det overordnede ansvaret og har instruksjonsrett om hvordan denne skal 
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2 Fullmaktsområder 

utøves av fullmektig. Delegasjonen kan trekkes tilbake. All delegasjon i Vestre Viken skal være begrunnet, forsvarlig og dokumenterbar/mulig å ettergå.  
 
Videredelegasjon 
Retten en fullmektig har til å delegere myndighet videre. Videredelegasjon fritar ikke for ansvar.  
 
Signaturrett 
Styreleder og administrerende direktør i Vestre Viken har retten til å tegne foretaket (firmategningsrett). Styremøtet i Vestre Viken bestemmer hvem som 
har signaturrett i foretaket. Signaturretten kan ikke delegeres videre. Den skal være registrert i Foretaksregisteret.  
 
Prokura 
Begrenset signaturrett.   
Den som har en prokurafullmakt (prokuristen) kan ikke selge eller pantsette fast eiendom eller opptre på foretakets vegne i søksmål, uten at det er et 
styrevedtak på prokuristens navn. Prokura kan ikke videredelegeres. 
 
Budsjettdelegert myndighet (BDM) 
Den som har ansvar for budsjett innenfor gitt område, vil tilsvarende ha budsjettdisponeringsmyndighet for dette området. Den som har 
budsjettdisponeringsmyndigheten, bør også ha de fullmaktene som påvirker evnen til å overholde budsjettet. Det bør derfor være sammenfall 
mellom budsjettdisponeringsmyndigheten, anvisnings- og bestillingsfullmakter og (eventuelt) daglig personalansvar. 
 
Habilitet 
For å være habil må det ikke være noen omstendigheter i saken som er egnet til å svekke tilliten til den som deltar i saksbehandlingen. 
Ingen skal altså kunne påvirke sakens behandling der vedkommende selv eller noen som står denne nær kan ha interesse av utfallet. 
 
Attestasjon 
En fullmakt til å bestille varer, og godkjenne varemottak av varen. 
 
Anvisning 
En fullmakt til å godkjenne innkjøp av varer, og til å anvise fakturaen. 
 
 
Fritekstkjøp/Formular 
Kjøp av varer og tjenester som ikke er lagt inn som artikkel i innkjøpssystemet. 
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Daglig leder 
Begrepet brukes i lov om helseforetak. Daglig leder er tilsatt av styret, jamfør lov om helseforetak § 36. 
Daglig leder i Vestre Viken HF kalles administrerende direktør.  
 

Mislighet 
Handlinger som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv, virksomheten mv. eller andre. Misligheter skilles fra feil 
ved at den underliggende handlingen er tilsiktet (Riksrevisjonen, utledet av RS 240). 
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2 Fullmaktsområder 
 
Administrerende direktørs fullmakter kan delegeres til det nivå som har best forutsetninger for å løse oppgaven. Dette gjelder i den grad loven eller Helse 
Sør Øst sine instruksjoner ikke er til hinder for det.  Det skal også være samsvar mellom ansvar og delegert myndighet: Ingen kan fatte beslutninger på 
områder vedkommende ikke har ansvar for. I tillegg kommer følgende begrensning: Ingen kan videredelegere myndighet i en sak av politisk- eller prinsipiell 
karakter og/eller som kan ha betydning for Vestre Vikens omdømme, uten først å avklare med administrerende direktør. 

Fullmaktene i dette dokumentet er delt inn i områdene: 
 

• Overordnede juridiske fullmakter 
• Økonomiske fullmakter 
• Innkjøpsfullmakter 
• Personalfullmakter 

Viktig å huske på: 

• For å sikre habilitet og redusere muligheten for mislighet skal alle transaksjoner relatert til en ansatt attesteres av vedkommendes overordnede. 
Dette gjelder eksempelvis reisekostnader, kurs, timelister, ferieuttak og andre registreringer i GAT. 

• Delegerte fullmakter er knyttet til det enkelte budsjettår.  
• Den enkelte fullmaktshaver må ha et klart ansvar for å forsikre seg om at man ikke går utover gitte fullmakter. En fullmaktshaver som er i tvil, skal 

avklare med sin overordnede. 
• Fullmaktshaver skal handle til beste for Vestre Viken uten motiver om egen eller andres private vinning. 

Enkelte særlig relevante eller nye fullmakter fra fullmaktsmatrisen er omtalt nedenfor. For en fullstendig oversikt over gjeldende fullmakter i Vestre Viken, 
vises det til fullmaktsmatrise 2. 
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2 Fullmaktsområder 

2.1 Overordnede juridiske fullmakter 
Administrerende direktør i Vestre Viken har fullmakt til å opptre på vegne av hele foretaket i saker som hører til driften.  

Overordnede juridiske fullmakter i Vestre Viken er:  
Signaturrett; prokura; Inngå driftsavtale med RHF; Inngå vesentlige avtaler innenfor rammen av den daglige ledelse; Retts- og prosessfullmakter; Inngå 
utenomrettslig forlik med vesentlig økonomisk konsekvens for Vestre Viken; Beslutte erstatning/oppreisning i og utenfor et kontraktsforhold; Politianmelde 
straffbare forhold og begjære offentlig påtale /dom i sivile krav. 

Vesentlige avtale   
Avtale av stor politisk interesse, som kan få/får betydelig politisk og mediemessig oppmerksomhet; Typisk en avtale av prinsipiell, politisk karakter som 
angår Vestre Vikens omdømme, for eksempel overordnet samarbeid, strategier, oppgavefordeling mellom flere HF og flerårige avtaler.  

Retts- og prosessfullmakter 
Fullmakt til å ta ut stevning/anke, såkalt partsfullmakt, og/eller å inngå rettslig forlik. Et forlik inngått i retten vil ha rettslig virkning tilsvarende en 
rettskraftig dom, det betyr at saken er endelig avgjort.  Styret har delegert retts- og prosessfullmakter til administrerende direktør i instruks av 26.august 
2009 punkt 5.6. Fullmakten må forstås innenfor prosesslovgivningens grenser og øvrige grenser for administrerende direktørs fullmakter. Det betyr at retts- 
og prosessfullmakter delegeres administrerende direktør for de saker som kan regnes som daglig ledelse og drift, med unntak av saker av 
uvanlig art eller stor betydning. Saker som gjelder retts- og prosessfullmakter forelegges juridisk seksjon for å sikre ivaretakelse av rettslige og  
prosessuelle forhold, ikke minst sikre at absolutte frister overholdes. 

Politianmeldelse av straffbare forhold  
En politianmeldelse er å gi politimyndighetene melding om et mulig straffbart forhold. Det er administrerende direktør i Vestre Viken som har fullmakt til å 
anmelde straffbare forhold begått mot helseforetaket eller dets ansatte. Av hensyn til oversikt over og formelt korrekte anmeldelser kan fullmakten 
videredelegeres juridisk seksjon. Saken forberedes i den aktuelle avdeling.   

Utenomrettslig forlik og lignende 
Forlik er enighet som er oppnådd mellom partene i en tvist. Et utenrettslig forlik vil normalt være som en regulær avtale mellom partene.  
Fullmakt til å inngå utenomrettslig forlik, godkjenne utbetaling av erstatning i et kontraktsforhold og utbetale erstatning eller oppreisning 
utenfor kontraktsforhold ligger i utgangspunktet hos administrerende direktør. Ofte skyldes krav om slike utbetalinger uheldige forhold. Det må gjøres til 
dels kompliserte, juridiske vurderinger av om Vestre Viken  a) er rettslig forpliktet, og/eller om  b) andre forhold gjør at utbetaling bør/ikke bør 
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gjennomføres. Det bør være mest mulig lik praktisering i Vestre Viken, og Juridisk seksjon bør konsulteres ved et mulig utenomrettslig forlik. I mindre 
vesentlige saker kan myndigheten til å inngå utenomrettslig forlik delegeres i linjen. 

 

2.2 Økonomifullmakter 
Det er administrerende direktør i Vestre Viken som har fullmakt til å fastsette detaljert årsbudsjett ut fra styrets budsjettvedtak, mens det å disponere 
budsjett er lagt til de med budsjettdelegert myndighet (BDM). Fullmakt til å omdisponere budsjett er lagt til avdelingssjefsnivå. 

Leiekontrakter klassifiseres som operasjonelle eller finansielle avhengig av om det er leverandøren eller Vestre Viken som bærer risikoen. Alle leiekontrakter 
skal derfor vurderes for klassifisering før kontraktsinngåelse av økonomiavdelingen i Vestre Viken.  Finansielle leieavtaler skal godkjennes av Helse Sør-Øst 
uavhengig av beløp. Klinikkdirektør Intern Service har fullmakt til å inngå avtale for leie av arealer og utstyr som følger budsjettåret. Leiekontrakter utover 
budsjettåret skal signeres av nivå 1 eller S1. 

Fullmakt til å undertegne særregnskap for bruk av øremerkede midler mottatt fra utenforstående, i hovedsak fra departementet, er lagt til regnskapssjefen i 
Vestre Viken. 

Det å motta pengegaver/donasjoner kan være problematisk for foretaket. Gaver av vesentlig størrelse og som kan ha innvirkning på foretakets vedtatte 
strategier eller prioriteringer, skal forelegges styret før gaven kan aksepteres. Det gjelder også om gaven generer vesentlige kostnader ut over budsjettåret.  
Andre vesentlige gaver som det knyttes bindinger til skal vurderes av administrerende direktør. Mindre vesentlige gaver vurderes av nivå 2. 
 

2.3 Innkjøpsfullmakter 
Innkjøp av varer og tjenester skal følge bestemmelsene beskrevet nedenfor. Det er særskilte retningslinjer og fullmakter for investeringer3. Det presiseres at 
fullmaktene bare gjelder innkjøp som berører Vestre Viken. Dersom det er innkjøp som gjelder alle eller flere helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, er det Helse 
Sør-Øst RHF som har fullmakt. Generelt gjelder også følgende: 

• Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser, samt andre gjeldende lover og regler. 

                                                           
3 (Rutiner vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF, sak 082/2008 er erstattet av 016/2012). Videre er beslutningsmatrisen for byggeprosjekter i Helse Sør-Øst RHF som 
fremgår av sak 016-2012, komplettert av styresak 029-2015 “Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst”. 
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• Ethvert innkjøp skal være relevant og nødvendig for driften. Det skal kontrolleres at det er dekning for kostnaden i tildelt budsjett og at den er 
økonomisk forsvarlig, herunder basert på en vurdering av om det foreligger en resultatrisiko for året. 

• Ved inngåelse av kontrakter over 100.000 norske kroner skal saken forelegges Innkjøpsavdelingen som vurderer behov for avtale for Vestre Viken 
(id:7235 se innkjøpsprosessen i Vestre Viken) 

Fullmakt til å starte en innkjøpsprosess (1), og signere kontrakt(9) med leverandør skal i tillegg til innkjøpsavdelingen ligge til avdelingsledernivå. Fullmakter 
til saksbehandlingen (2-8) av innkjøpsprosessen er tillagt innkjøpsavdelingen i Vestre Viken, grunnet fagkompetansen som kreves for å gjennomføre en 
innkjøpsprosess etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

Fullmakt for å godkjenne hvem som kan gjøre fritekstkjøp(formular) i innkjøpssystemet Visma kan som laveste myndighetsnivå ligge på seksjonsledernivå 
(nivå 4). Fullmakten skal behovsprøves av innkjøpsavdelingen. 

Fullmakten til å godkjenne og signere for avtaleinngåelse av bedrifts-/kredittkort tilligger økonomidirektør. Det er avdelingsledere som sender forespørsel 
om kort til økonomidirektør. 

 

2.4 HR-fullmakter 
Ledernes fullmakter på HR-området er omfattende og sentrale for en effektiv ledelse og styring av Vestre Viken. Med arbeidsgiveransvaret utøver lederne 
også arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett innebærer at lederen organiserer driften, leder de ansatte, fordeler og kontrollerer arbeidet. Med 
andre ord bestemmer hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. Arbeidsgiver beslutter hvem som skal ansettes for å utføre oppgavene i enheten, og gjør 
beslutninger ved avslutning av ansattes arbeidsforhold. Fullmaktene på HR-området avspeiler arbeidsgiveransvaret og styringsretten. 

I tillegg til den generelle lederfullmakten vil det være nødvendig med en tidsavgrenset engangsfullmakt en såkalt stedfortrederfullmakt, eksempelvis i 
forbindelse med ferieavviklingen og/eller sykdomsperioder. Om lederen på enheten har en formell stedfortreder er denne stedfortreder ved leders fravær. 
Stedfortreder må være dokumentert. 

Det laveste mulige myndighetsnivå er BDM (budsjett delegertmyndighetsnivå) som er nivå under seksjonsleder på nivå 4. Det vil være enhetens 
kompleksitet, geografiske beliggenhet og antall årsverk som vil være avgjørende for om det er opprettet en BDM. Nivå 3 skal beslutte om det skal opprettes 
BDM i avdelingen. HR-avdelingen ved seksjon forhandlinger og arbeidsrett er rådgivere i prosessen. 
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På noen områder er HR-fullmaktene mer sentralisert.  Det er særlig for nyansettelser, lønnsforhandlinger, bierverv og avslutning av arbeidsforhold hvor 
helhetlig styring, ensartet praksis og forutsigbarhet for de ansatte er viktig. HR-avdelingen har fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger i foretaket.  

Nyansettelser skal godkjennes av klinikkdirektør, og fullmakten til å godkjenne nye legestillinger tilligger administrerende direktør. Søknad om nye 
legestillinger skal fremmes av klinikkdirektør. Ved fastsettelse av lønn utover gjeldende tariffavtale eller sammenlignbare stillinger, har leder 
konsultasjonsplikt med HR-avdelingen ved seksjon forhandlinger og arbeidsrett. Fullmakt for å godkjenne bierverv ligger på nivå 2. 

Avdelingssjef (nivå 3) vurderer i samarbeid med den ansattes nærmeste leder en eventuell advarsel. Avdelingssjef har konsultasjonsplikt med HR-avdelingen 
ved seksjon forhandlinger og arbeidsrett før beslutning fastsettes. Ved mer alvorlige beslutninger som suspensjon og avskjed avgjør HR-sjef saken.   
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3 System for administrasjon av fullmaktene 
Endringer i fullmaktsmatrisen vedtas av administrerende direktør i helseforetakets ledermøte. Fullmaktsmatrisen er administrerende direktørs instruks for 
ledelse i Vestre Viken. Justeringer og enkeltendringer vedtas fortløpende når behovet oppstår. 

Juridisk seksjon i Vestre Viken er eier av dette dokumentet og koordinerer arbeidet med oppdatering. Se e-håndbok id XXXXX for ressursdokument og 
kontaktpersoner ved spørsmål om delegerte fullmakter i Vestre Viken. 
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4 Overholdelse av fullmaktene 
Fullmaktene er forpliktende. Overholdelse følges opp både via en automatisert systemkontroll og gjennom manuelle kontroller/revisjoner. Overtredelse av 
fullmakt vil kunne få arbeidsrettslige følger. Den som går utover sine fullmakter vil urettmessig kunne forplikte Vestre Viken utad, på tvers av ledelsens 
ønsker og foretakets policy (legitimasjonsfullmakt). En slik avtale vil kunne medføre erstatningsansvar for Vestre Viken.  Den som uaktsomt har medvirket til 
dette, vil kunne bli stilt økonomisk til ansvar (om avtalen heves eller avtalen medfører forpliktelser av uheldig art for Vestre Viken). 

Ansatte som mistenker/avdekker brudd på en fullmakt skal melde fra til leder på nivået over mulig overtreder og til viseadministrerende direktør.  
Disse vurderer videre saksgang, herunder hvem som skal informeres. Dette kan for eksempel være juridisk seksjon, HR-avdelingen og/eller 
økonomiavdelingen. 

Med mindre overtredelsen er bagatellmessig, skal et brudd tas opp med vedkommende i skriftlig form som en advarsel.  
Laveste myndighetsnivå for å gi advarsel er nivå 3. HR-avdelingens seksjon forhandlinger og arbeidsrett skal konsulteres dersom det kan være aktuelt å gi 
advarsel. 

Avvik skal følges opp, og rapporteres i avvikssystemet Synergi. 
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Matrise 1 - Generelle fullmakter med beløpsgrenser 
 

Nivå Benevnelse Kostnadssteder/Prosjekt Beløpsgrense Rapporterer til 
1 Administrerende direktør Alle Innenfor vedtatt 

budsjett til VV 
Styret 

2 Klinikkdirektør Egne Innenfor vedtatt 
budsjett til klinikken 

Administrerende direktør 

3 Avdelingsleder Egne 1 000 000,- Direktør på eget område 
4 Seksjonsleder Egne 500 000,- Avdelingssjef på eget område 
S1 Viseadministrerende direktør (VAD) Alle Innenfor vedtatt 

budsjett  
Administrerende direktør 

S2 Fagdirektør Stabsområde Innenfor vedtatt 
budsjett 

Administrerende direktør 

S2 Økonomidirektør Stabsområde 
Fellesøkonomiske ansvar 

Innenfor vedtatt 
budsjett 

Administrerende direktør 

BDM Budsjettdelegasjonsmyndighet Eget 100 000,- Seksjonsledere på eget område 
 

S = Stabsfunksjoner 
BDM = Budsjettdisponeringsmyndighet 
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Matrise 2 - Overordnede juridiske fullmakter 
Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste 

myndighetsnivå  
Begrunnet avvik fra 
HSØ 

Signatur (VV) 
 
 
 

Fullmakt til å opptre på og å underskrive på 
vegne av foretaket i forretningsforhold. 

Hver for seg. 
 
Signaturretten må delegeres fra 
foretakets styre. 
 
Fullmakten må være registrert 
med navn i foretaksregisteret. 

Administrerende 
direktør (N1) 
 
 

Hensiktsmessig og 
effektiv drift. 

Prokura (VV) Fullmakt til å opptre på og å underskrive på 
vegne av foretaket i forretningsforhold. 

Hver for seg 
 
Prokuraretten må delegeres fra 
foretakets styre. 
 
Fullmakten må være registrert 
med navn i foretaksregisteret 
eller være navngitt i styresak 

Viseadministrerende 
direktør (S1) 
 
 

Hensiktsmessig og 
effektiv drift. 

Inngå avtalen Oppdrag og 
bestilling med det regionale 
helseforetaket 

Fullmakt til å inngå avtalen Oppdrag og 
bestilling i foretaksmøtet mellom Vestre Viken 
og Helse Sør-Øst 

 Nivå 1  

Inngå vesentlige avtaler, som 
inngår i den daglige ledelsen, 
av økonomisk art, utenom 
innkjøpsområde 

Kan være av prinsipiell, politisk karakter og 
angå helseforetakets omdømme. Eksempelvis 
samarbeidsavtaler, strategi, oppgavefordeling 
mellom helseforetak og flerårige avtaler. 

Styret skal orienteres om alle 
vesentlige saker. 
 
 

Nivå 1/S1 Hensiktsmessig drift 

Forlik Fullmakt til å inngå forlik i saker av økonomisk 
og annen karakter. Fullmakten gjelder både 
rettslige og utenomrettslige forlik. 

Vesentlige saker: Styret skal 
orienteres. 
 
Mindre vesentlige saker 

Nivå 1/S1 
 
 
Juridisk seksjon 

Hensiktsmessig drift 
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Matrise 2 - Overordnede juridiske fullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste 
myndighetsnivå  

Begrunnet avvik fra 
HSØ 

Godkjenne utbetaling av 
erstatning i og utenfor et 
kontraktsforhold 

Fullmakt til å godkjenne utbetaling i samsvar 
med kontraktsforpliktelser. 
 
Fullmakt til å godkjenne utbetaling av 
erstatning, uten at dette har utgangspunkt i 
kontrakt. 
 

 
 
 
Styret skal orienteres om alle 
vesentlige saker 

Nivå 2   

Ta ut og stevning/anke 
 
 
 

Fullmakt til å ta ut stevning på helseforetakets 
vegne og eventuelt anke. 

Styret skal informeres om alle 
stevninger av prinsipiell, 
omdømmemessig eller annen 
vesentlig karakter. 

Nivå 1/S1 
 

Hensiktsmessig drift 

Politianmelde straffbare 
forhold 

Fullmakt til å anmelde straffbare forhold 
begått mot helseforetaket eller dets ansatte. 

En sak bør forberedes i berørt 
avdeling 
 
Styret skal informeres om 
vesentlige saker 

Juridisk seksjon Hensiktsmessig drift, 
oversikt og enhetlig 
praksis 

Begjære påtale Fullmakt til å begjære påtale på vegne av 
foretaket. 

Begjære påtale i vesentlige 
saker. 
Styret skal informeres om alle 
påtalebegjæringer av vesentlig 
karakter. 
 
 Mindre vesentlige saker 

Nivå 1/S1 
 
 
 
 
 
Juridisk seksjon 

Hensiktsmessig drift 
og enhetlig praksis.  
 
 
 
 
Tett sammenheng 
med 
politianmeldelse. 

Partsrepresentant Opptre som part/lovlig stedfortreder i en 
rettslig prosess. 

 
 

Nivå 2 
 
 

Hensiktsmessig drift 
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Matrise 2 - Innkjøpsfullmakter 

Matrise 2 - Innkjøpsfullmakter 
Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensninger Laveste 

myndighetsnivå 
Begrunnet avvik fra 
HSØ 

1. Starte en 
innkjøpsprosess 
 
 

Fullmakt til å beslutte at man skal 
starte en innkjøpsprosess. 
Omfatter oppstart av 
innkjøpsprosess både med sikte 
på å etablere rammeavtale og 
ved enkeltstående kjøp. 

Innenfor budsjettåret gjelder generell 
fullmakt. 
 
Når varen/tjenesten har antatte 
livsløpsskostnader som overstiger kr. 
100.000,- har leder konsultasjonsplikt med 
Anskaffelsesseksjonen i Innkjøpsavdelingen. 
 
Praktisk gjennomføringsansvar for innkjøp 
over 100.000,- tilligger Innkjøpsavdelingen. 
 
 
Utover budsjettåret 

Nivå 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivå 1/S1 

 

2. Velge 
innkjøps-
prosedyrer 

Fullmakt til å velge innkjøpsform 
innenfor lovbestemte krav 
(spesielt lov om offentlige 
anskaffelser med forskrifter). 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 

 

3. Godkjenne 
konkurranse-
grunnlag som 
skal sendes 
markedet 

Fullmakt til å godkjenne 
konkurransegrunnlag som sendes 
til markedet, enten dette er til 
enkelte tilbydere eller til offentlig 
kunngjøring. 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 
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Matrise 2 - Innkjøpsfullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensninger Laveste 
myndighetsnivå 

Begrunnet avvik fra 
HSØ 

4. Beslutte å 
avvise tilbud 

Fullmakt til å avgjøre avvisning av 
tilbud med henvisning til 
bestemmelser i lov om offentlige 
anskaffelser med forskrifter. 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 

 

5. Foreta valg 
av hvem man 
skal forhandle 
med 

Fullmakt til å avgjøre hvem man 
skal forhandle med når valgt 
innkjøpsprosedyrer er 
konkurranse med forhandlinger, 
og det er bestemt at man skal 
forhandle med færre tilbydere 
enn de som har levert godkjente 
tilbud. 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 

 

6. Gjennomføre 
forhandlinger 

Fullmakt til å opptre på vegne av 
foretaket i forhandlinger når 
innkjøpsprosedyren er 
konkurranse med forhandlinger. 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 

 

7. Beslutte å 
avlyse 
konkurranse 

Fullmakt til å stanse en 
konkurranse etter at man har gått 
ut i markedet for å innhente 
tilbud. 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 
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Matrise 2 - Innkjøpsfullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensninger Laveste 
myndighetsnivå 

Begrunnet avvik fra 
HSØ 

8. Avgjøre 
leverandørvalg 

Fullmakt til å beslutte hvilken 
leverandør man skal tegne 
kontrakt med etter gjennomført 
konkurranse i henhold til 
lovmessige krav (spesielt lov om 
offentlige anskaffelser med 
forskrifter). 

 Innkjøpssjef (Nivå 
3) 

 

9. Signere 
kontrakt 

Fullmakt til å signere kontrakt 
etter gjennomført konkurranse i 
henhold til lovmessige krav 
(spesielt lov om offentlige 
anskaffelser med forskrifter). 

Innenfor budsjettåret: 
Generell fullmakt. 
 
 
 
 
 
Utover budsjettåret:  
Nivå 1 inntil kr. 20.000.000,- 

Nivå 3 
 
 
 
 
 
 
 
Nivå 1 
 

 

Foreta bestilling 
og/eller 
attestere 
faktura 

Fullmakt til å utarbeide 
bestillinger i de tilfeller det finnes 
rammeavtale. 
Tilsvarer å attestere kostnader. 

Kan delegeres til ansatte med nødvendig 
bestillerkompetanse i avdelingen (rekvirent). 

Utnevnes av BDM  

Godkjenne 
bestilling 
og/eller anvise 
faktura 

Fullmakt til å godkjenne 
bestillinger i de tilfeller det finnes 
rammeavtale. 
 
Tilsvarer å anvise kostnader. 

Innenfor generell fullmakt. BDM  

Godkjenne 
varemottak 

Fullmakt til å signere for kontroll 
av at mottatte varer er i henhold 
til følgeseddel. 

 Utnevnes av BDM 
eller i form av 
stilling 
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Matrise 2 - Innkjøpsfullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensninger Laveste 
myndighetsnivå 

Begrunnet avvik fra 
HSØ 

Utbetaling bank Fullmakt til å foreta utbetaling fra 
bank. 

Skal ikke kombineres med 
tilgang til å bokføre og 
oppdatere 
leverandørregisteret. 
 

Regnskapssjef 
(nivå 3). 

 

Bokføre Tilgang til å oppdatere 
regnskapet/leverandørreskontro 
(systemtilgang). 

Skal ikke kombineres med 
utbetalingsfullmakt bank og 
tilgang til å oppdatere 
leverandørregisteret. 

Regnskapssjef 
(nivå 3). 

 

Oppdatere 
leverandørregis
ter 

Tilgang til å opprette, endre og 
slette leverandører i 
økonomisystemet 
(systemtilgang). 

Skal ikke kombineres med 
utbetalingsfullmakt bank og 
bokføringstilgang. 

Regnskapssjef 
(nivå 3). 

 

Godkjenne 
hvem som kan 
utføre 
fritekstkjøp (VV)   

Fullmakt til å godkjenne hvem 
som kan gjøre fritekstkjøp på 
enheten. 

Behovsprøves av innkjøpsavdelingen Nivå 4 . 

Kredittkort (VV)    Fullmakt til å godkjenne og 
signere avtale om kredittkort på 
vegne av foretaket. 

Avdelingsleder (Nivå 3) er forslagsstiller Økonomidirektør 
(S2) 
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Matrise 2 - Økonomifullmakter 

Matrise 2 - Økonomifullmakter 
Fullmakt  Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste mulige 

myndighetsnivå  
Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Salg og utrangering av 
utstyr 

Fullmakt til å beslutte salg eller 
utrangering av utstyr og til å fastsette 
pris ved salg.  

Nivå 1: Antatt markedsverdi over 10 
MNOK 
Nivå 2: 10.000.000,- 
Nivå 3: 1.000.000,- 

Nivå 3 
 

 

Innlevere tilbud ved 
salg av tjenester 

Fullmakt til å innlevere tilbud der 
helseforetaket konkurrerer om å være 
leverandør. 

 Nivå 2  

Leiekontrakter for 
areal (VV) 
 
 

Fullmakt til å inngå leiekontrakter på 
eiendom. 
 
 
 
 
 

Leiekontrakten må vurderes av 
økonomiavdelingen for å avgjøre om 
det er operasjonell eller finansiell 
leasing før kontraktinngåelse. 
 
Finansiell leasing skal godkjennes av 
HSØ, og undertegnes av 
signaturberettiget i VV. 
 
For flerårige avtaler: se fullmakt for 
vesentlige avtaler. 

Klinikkdirektør Intern 
Service for leie av arealer 
(Nivå 2) 
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Matrise 2 - Økonomifullmakter 

Fullmakt  Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste mulige 
myndighetsnivå  

Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Leiekontrakter for 
utstyr (VV) 

Fullmakt til å inngå leiekontrakter på 
utstyr. 
 
 

Leiekontrakten må vurderes av 
økonomiavdelingen for å avgjøre om 
det er operasjonell eller finansiell 
leasing før kontraktinngåelse. 
 
 
Finansiell leasing skal godkjennes av 
HSØ, og undertegnes av 
signaturberettiget eller registrert 
prokurist i VV. 
 
For flerårige avtaler: se fullmakt for 
vesentlige avtaler. 

Klinikkdirektør (Nivå 2) 
KIS 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opprette, endre eller 
slette bankkonti 

Fullmakt til å opprette, endre eller 
slette bankkonti hos foretakets 
bankforbindelse. 

Regnskapssjefen er forslagsstiller. Økonomidirektør (S2) Hensiktsmessig 
drift 

Avgjøre hvem som 
skal ha 
utbetalingsfullmakt på 
bankkonti 

Fullmakt til å avgjøre hvem som skal ha 
utbetalingsfullmakt på bankkonti. 

Konsultasjonsplikt med 
økonomidirektør (S2) 

Regnskapssjef (nivå 3) Hensiktsmessig 
drift 

Avskrive fordringer Fullmakt til å avskrive uerholdelige 
fordringer.  

Kan først gjøres etter at ordinære 
purre- og inkassorutiner er fulgt og 
har vært formålsløst. 
 
S2 (Økonomidirektør) over 1.000.000,- 

Regnskapssjefen (nivå 3) 
 

  
Hensiktsmessig 
drift 

Godkjenne særskilte 
oppdrag 

Fullmakt til å godkjenne oppstart av 
særskilte prosjekter, der det følger med 
særskilte midler, men som også 
medfører kapasitetsutnyttelse utenfor 
primæroppgaver for enheten. 

 Nivå 1/S1: kr. 
10.000.000,-  
 
Nivå 2: kr 5.000.000,- 
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Matrise 2 - Økonomifullmakter 

Fullmakt  Fullmaktens innhold Avgrensning Laveste mulige 
myndighetsnivå  

Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Godkjenne regnskap 
for øremerkede midler  

Fullmakt til å undertegne særregnskap 
for bruk av øremerkede midler mottatt 
fra utenforstående (i hovedsak 
departement). 

 Regnskapssjefen (nivå3) Hensiktsmessig 
drift 

Vedta budsjett Fullmakt til å fastsette detaljert 
årsbudsjett ut fra styrets 
budsjettvedtak.  

Budsjettet skal settes opp etter 
fastsatt mal 

Nivå 1  

Disponere budsjett Fullmakt til å benytte budsjettmidler 
innenfor eget ansvarsområde og 
vedtatt budsjett. 

 BDM  

Omdisponere budsjett Fullmakt til å endre vedtatt budsjett 
innenfor gitt ansvarsområde. 

 Nivå 3  

Motta pengegaver/ 
donasjoner 

Fullmakt til å motta gaver på vegne av 
helseforetaket i henhold til etiske 
retningslinjer. Fullmakten gjelder kun i 
de tilfeller det ikke er bindinger 
tilknyttet gaven.  

Gaver som generer vesentlige 
kostnader utover budsjettåret og/eller 
som det knyttes vesentlige bindinger 
til, skal vurderes av administrerende 
direktør. 
 
Gaver som er av vesentlig størrelse og 
som kan ha innvirkning på strategien i 
Vestre Viken skal vurderes av styret i 
Vestre Viken. 

Nivå 2 
 
 

 

Disponere 
fellesøkonomiske 
ansvarssted (VV) 

Teknisk er eksempelvis pensjon, ISF, 
avskrivninger, gjestepasientkostnader 
somatikk, biologiske legemidler som er 
lagt utenfor klinikkenes budsjetter. 

 Økonomidirektør (S2)  
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Matrise 2 - HR-fullmakter 

Matrise 2 - HR-fullmakter 
Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensinger Laveste mulige 

myndighetsnivå 
Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Beslutte å opprette ny 
stilling, herunder 
opprette 
engasjementstilling 

Fullmakt til å beslutte at det skal 
opprettes ny stilling, herunder 
opprette engasjementstilling. 

Lønn fastsettes i henhold til gjeldende 
overenskomst eller sammenlignbare stillinger. 
Ved avvikende lønn fra ovennevnte har leder med 
fullmakt konsultasjonsplikt med HR- avdelingen 
ved seksjon forhandlinger og arbeidsrett før 
fastsettelse. 
 
Nye legestillinger: Ansvarlig leder sender søknad til 
nivå 2, hvor søknaden skal få tilslutning før den 
avgjøres av administrerende direktør i ledermøte. 
 

Nivå 2  

Beslutte å besette 
eksisterende stilling  

Fullmakt til å beslutte at ubesatt 
stilling skal lyses ut for ansettelse. 
 
 

Lønn fastsettes i henhold til gjeldende 
overenskomst eller sammenlignbare stillinger. 
 
Ved avvikende lønnsfastsettelse har leder 
konsultasjonsplikt med HR- avdelingen ved seksjon 
forhandlinger og arbeidsrett. Endelig godkjenning 
av avvikende lønn skal fastsettes av nivå 2. 
 

Nivå 4 Hensiktsmessig 
drift 

Beslutte å ta inn vikar  Fullmakt til å beslutte at det skal 
tas inn vikar i stilling. 

Lønn fastsettes i henhold til gjeldende 
overenskomst eller sammenlignbare stillinger. 
 
Ved avvikende lønnsfastsettelse har leder 
konsultasjonsplikt med HR- avdelingen ved seksjon 
forhandlinger og arbeidsrett. Endelig godkjenning 
av avvikende lønn skal fastsettes av nivå 2. 
 
 

Nivå 4 Hensiktsmessig 
drift 
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Matrise 2 - HR-fullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensinger Laveste mulige 
myndighetsnivå 

Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Lønnsforhandlinger 
(VV) 

Fullmakt til å gjennomføre 
lønnsforhandlinger i foretaket 

HR-sjef kan delegere til forhandlingsledere. HR-sjef  

Beslutte hvem som skal 
ansettes. 

Fullmakt til å beslutte hvem som 
skal ansettes. 

 BDM  

Omgjøring av stilling Fullmakt til å vedta omgjøring av 
eksisterende stilling innenfor 
arbeidsgivers styringsrett. 
Omfatter både inndragning av 
stilling og å endre eksisterende 
stilling. 

 Nivå 3 Hensiktsmessig 
drift 

Personalansvar, 
inkludert å kunne 
godkjenne lønn- og 
personrelaterte 
kostnader (HSØ) 

Fullmakt til å ivareta 
personalansvar av ansatte. 
Fullmakten omfatter, men er ikke 
begrenset til, fastsetting av 
arbeidsplaner/turnus og ferielister, 
pålegging av overtid, innvilge 
avtalefestede permisjoner, 
godkjenne kurs og tilleggs-
/etterutdanning innenfor 
budsjettåret. Fullmakt til å ivareta 
personalledelse vil også omfatte 
godkjenning av variabellønnslister 
for utbetaling (som time-
/overtidslister/turnusplaner og 
reise-/bilgodtgjørelse.)  

Enhetens kompleksitet, geografiske beliggenhet og 
antall årsverk er avgjørende for om det kan 
opprettes en BDM.  
 
Nivå 3 skal beslutte om det skal opprettes BDM i 
avdelingen. HR-avdelingen er rådgivere i 
prosessen. 

BDM  

Godkjenne bierverv Fullmakt til å godkjenne bierverv.  Nivå 2 Hensiktsmessig 
drift og enhetlig 
praksis 

Godkjenne ferie Fullmakt til å godkjenne ferie.  BDM Hensiktsmessig 
drift.  
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Matrise 2 - HR-fullmakter 

Fullmakt Fullmaktens innhold Omfang/Begrensinger Laveste mulige 
myndighetsnivå 

Begrunnet avvik 
fra HSØ 

Advarsel (VV) Fullmakt til å gi ansatte muntlig og 
skriftlig advarsel. 

Konsultasjonsplikt med HR-avdelingen ved seksjon 
for forhandlinger og arbeidsrett. 

Nivå 3 Synliggjøre 
fullmakten til å gi 
en alvorlig 
sanksjon. 
Enhetlig praksis 

Suspendere ansatte Fullmakt til å beslutte at ansatte 
skal suspenderes fra sitt arbeid. 

 HR-sjef (nivå 3) Hensiktsmessig 
drift 

Vedta 
oppsigelse/avskjed 

Fullmakt til å si opp ansatte på 
bakgrunn av uønskede hendelser. 

 HR-sjef (nivå 3) Hensiktsmessig 
drift 

Godkjenne sluttpakke 
ved oppsigelse  

Fullmakt til å godkjenne sluttpakke 
i forbindelse med at ansatte 
slutter. 

Sluttpakke må avgjøres i samarbeid med nivå 2. HR-sjef (nivå 3)  

Vedta omplassering av 
ansatte 

Fullmakt til å beslutte omplassering 
av ansatte. 

Innenfor avdeling 
 

Nivå 3 
 
 

 

 

 



Administrerende direktørs fullmakter 
 
Etter helseforetakslovens § 37 forestår administrerende direktør den daglige ledelsen av 
Vestre Viken, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.  Den daglige 
ledelsen omfatter ikke saker som etter Vestre Vikens forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning. Slike saker kan administrerende direktør bare avgjøre når styret i den enkelte sak 
har gitt myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe 
for Vestre Vikens virksomhet. Styret skal i så fall snarest underrettes om saken.  
Ved tvil vil den generelle forståelse av hva som ligger i ”daglig ledelse” være normgivende.  
 
Styret i Vestre Viken har delegert signaturretten til styreleder Torbjørn Almlid og 
administrerende direktør Nils F. Wisløff. Signaturretten betyr å kunne tegne/binde 
helseforetaket i saker som har med daglig ledelse. Begrenset signaturrett – prokura – innehas 
formelt av viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll. 
 
I Vestre Viken skal ingen godkjenne egne transaksjoner, slike skal godkjennes av overordnet 
eller dennes stedfortreder. For en hensiktsmessig daglig drift kan administrerende direktørs 
kostnader godkjennes av økonomidirektør. Det er sammenfallende med retningslinjen i Helse 
Sør-Øst for administrerende direktør. Styreleder har en årlig gjennomgang av administrerende 
direktørs kostnader for å sikre tilstrekkelig internkontroll. 
 
Administrerende direktør kan som utgangspunkt videredelegere sine fullmakter, med mindre 
styret har begrenset delegasjonsadgangen. Fullmaktsmatrisen nedenfor viser administrerende 
direktørs fullmakter i Vestre Viken. Denne må sees i sammenheng med administrerende 
direktørs interne delegasjon, som er å finne i dokumentet Delegerte fullmakter i Vestre Viken.  
 
Fullmaktsmatrisen nedenfor viser fullmakter som ligger hos: 
- Stortinget 
- styret i Helse Sør-Øst  
- styret i Vestre Viken 
- administrerende direktør i Vestre Viken 
 

Fullmakt Fullmaktens 
innhold 

Kilde for 
begrensing 

Fullmaktsinnehaver 

Signaturrett  Helseforetaksloven § 
39 

Styrets leder Torbjørn 
Almlid og 
administrerende 
direktør Nils Fredrik 
Wisløff. 

Inngå avtalen Oppdrag 
og bestilling 

 Fullmakter i Helse 
Sør-Øst 

Administrerende 
direktør 

Gaver og donasjoner Fullmakt til å 
godkjenne gaver 
og donasjoner til 
foretaket med 
bindinger og 
utover budsjettår 

Om gaven påvirker 
strategien i Vestre 
Viken skal styret 
godkjenne gaven. 

Administrerende 
direktør 



Fullmakt Fullmaktens 
innhold 

Kilde for 
begrensing 

Fullmaktsinnehaver 

Inngå vesentlige avtaler, 
som inngår i den daglige 
ledelsen, av økonomisk 
art, utenom 
anskaffelsesområdet 

Prinsipiell karakter, 
politisk karakter, 
Vestre Vikens 
omdømme. Eks. 
samarbeidsavtaler, 
strategi, oppgave-
fordeling mellom 
helseforetak og 
flerårige avtaler 

Fullmakter i Helse 
Sør-Øst 

Administrerende 
direktør 

Godkjenne særskilte 
oppdrag 

Godkjenne oppstart 
av særskilte 
prosjekter på over 
10 MNOK, der det 
følger med særskilte 
midler og medfører 
kapasitetsutnyttelse 
utenfor 
primæroppgaver til 
enheten 

Fullmakter i Helse 
Sør-Øst 

Administrerende 
direktør 

Finansiering/låneopptak  Helseforetaksloven § 
33. Vedtektene i VV 
§ 11 

Styret i Helse Sør-Øst 

Salg av eiendom Fullmakt til å 
selge fast eiendom 

Helseforetaksloven § 
31 

Styret i Vestre Viken >10 
MNOK. 
Styret i HSØ <10 MNOK 

Salg og utrangering av 
utstyr 

Fullmakt til å 
beslutte salg eller 
utrangering av 
utstyr og til å 
fastsette pris ved 
salg ved antatt 
markedsverdi på 
10 MNOK og mer 

Fullmakter i Helse 
Sør-Øst 

Administrerende 
direktør 

Salg av 
sykehusvirksomhet 

Fullmakt til å 
selge sykehus-
virksomhet 

Helseforetaksloven § 
32 

Stortinget 

Investeringer: 
MTU/IKT/Annet 

Fullmaktsgrense 
på 20 MNOK for 
investeringer og 
operasjonelle 
leieavtaler  

HSØ styresak 032-
2015 

Administrerende 
direktør 

Finansiell leasing Undertegne 
kontrakt 

Godkjennes av HSØ, 
se styresak 032-2015  

Administrerende 
direktør  

Bygginvesteringer Fullmaktsgrense 
på 50 MNOK for 
bygginvesteringer 

HSØ styresak 029-
2015 Behandling av 
utviklingsplaner og 
byggeprosjekter i 
Helse Sør-Øst 

Administrerende 
direktør 



Fullmakt Fullmaktens 
innhold 

Kilde for 
begrensing 

Fullmaktsinnehaver 

Vedta budsjett Fullmakt til å 
fastsette detaljert 
årsbudsjett ut fra 
styrets 
budsjettvedtak. 

 Administrerende 
direktør 

Beslutte å opprette nye 
legestillinger (VV) 

Fullmakt til å 
beslutte at det skal 
opprettes nye 
legestillinger 

 Administrerende 
direktør 
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HELSEFORET AKSLOVEN A V 15. JUNI 2001 NR. 93 

Versjon I.l- 21.08.2009 



1 f'ormål med administrerende direktm·s arbeid 

I.l Administrerende direktør skal stå for den daglige ledelse av Vestre Viken HFs virksomhet, 
herunder sikre gjennomføring av nødvendige endringsprosesser og samordning på strategisk 
viktige felter med de andre helseforetakene, for å løse de oppgaver som følger av 
helselovgivningen, annen lovgivning, foretakets vedtekter samt gjeldende helsepolitiske, 
utdanningspolitiske og forskningspolitiske målsettinger. 

2 Administrerende direktors ans\'ar 

2.1 Administrerende direktør har ansvar for at Vestre Viken HF drives i henhold til styrets 
prioriteringer og gjeldende forskrifter og lovgivning. 

2.2 Administrerende direktør er ansvarlig for utarbeidelse av strategi og målsetninger for Vestre 
Viken HF. 

2.3 Administrerende direktør har ansvar for økonomistyring og budsjettprosess i Vestre Viken HF 
samt overholdelse av foretakets budsjett. 

2.4 Administrerende direktør skal sørge for en tilfredsstillende organisering av spesiali sthelsetjenesten 
i Vestre Viken HF. 

2.5 Administrerende direktør har ansvar for gjennomføring av nødvendige endringsprosesser og 
samordningstiltak i Vestre Viken HF. 

2.6 Administrerende direktør skal bidra til å sikre nødvendig totalkvalitet, samt videreutvikling av 
helsefaglig innhold og kvalitet i Vestre Viken HF. 

2. 7 Administrerende direktør skal følge opp at pasienters og pårørendes interesser og rettigheter blir 
ivaretatt. 

3 Administrerende direktørs oppgaver 

3.1 Administrerende direktør skal arbeide for at Vestre Viken HF utfører sine hovedoppgaver i 
tråd med foretakets vedtekter. 

3.2 Administrerende direktør skal estimere samlet tilbud for Vestre Viken HF, jf. formålene, og 
foreslå dimensjonering og lokalisering av kapasitet med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og 
rasjonell ressursutnyttelse. 

3.3 Administrerende direktør skal legge til rette for, planlegge, organisere og fremme innenfor Vestre 
Viken HF: 
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pasientbehandling 
utdanning av helsepersonell 
utdanning og kompetanseutvikling av sykehusets ansatte 
forskning 
opplæring av pasienter å pårørende 
utvikling av medisinsk praksis, pleie og 

3.4 Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven hvor administrerende 
direktør forestår den daglige ledelse av Vestre Viken HF. 

4 Resultatkra\· og evaluering av administrerende direktør· 

4.1 Årlige resultatkrav for administrerende direktør vil bli utviklet på basis av strategi og målsettinger 
for kommende år for Vestre Viken HF. 

5 Administrerende direktørs forhold til styret 

5.1 Administrerende direktør tilsettes og sies opp eller avskjediges av styret. Lønn og andre 
ansettelsesvilkår fastsettes av styret. Administrerende direktørs arbeid er fastsatt i denne instruks. 

5.2 Administrerende direktør rapporterer til styret i Vestre Viken HF. 

5.3 Administrerende direktør møter, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett på 
styremøtene i Vestre Viken HF. 

5.4 Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor 
betydning,jfhelseforetaksloven. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur 
for styret, dersom styret ikke har delegert oppgaven til administrerende direktør i det enkelte 
tilfelle i den grad lov, vedtekter instruks eller vedtak åpner for det. 

5.5 Administrerende direktørs myndighet omfatter således ikke: 
• Pantsettelse eller avhending av eiendom 
• Salg av sykehusvirksomhet 
• Opptak av lån uten styrets godkjennelse 
• Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven § 30 
• Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer. 

5.6 Administrerende direktør gis særskilt fullmakt til å: 
• representere foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse; herunder å tegne 

foretakets firma 
• begjære påtale på vegne av foretaket 
• avgi og motta søksmål samt opptre på vegne av foretaket i saker for domstolene 
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\'ed legg 

Direktørens arbeidsoppgaver skal blant annet omfatte: 

• Regnskap 
Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på 
betryggende måte. 

• Rapportering 
• Informasjon til styret 

Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og 
resultatutvikling. Rapporten skal redegjøre for foretakets utvikling i forhold til vedtatte planer, 
budsjetter med videre; herunder et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet og innhold samt 
effektivitet. 

• Rapporteringsstruktur 
Administrerende direktør har ansvar for at det etableres nødvendig rapporteringsstruktur og 
oppfølging av virksomheten. 

• Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til styret i Vestre Viken HF 
tilpasset den årlige melding som styret i Helse Sør-Øst RHF plikter å levere departementet i 
henhold til helseforetaksloven og Helse Sør-Øst RHFs vedtekter§ 15. 

• Årsberetning og årsregnskap 
Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. 
Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til Helse 
Sør-Øst RHF. 

• Saksforberedelse 
Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. 
Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøtene. 
Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 

• Foretaksmøtet 
Administrerende direktør plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i 
foretaksmøtet. 

• Representasjon 
• Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse. 

• Dersom styret finner det hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og 
administrerende direktør i fellesskap. 
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• Lederfora 
Administrerende direktør skal delta i lederfora og andre aktuelle samlinger i regi av Helse Sør-Øst 
RHF eller andre styrende organer. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives 
gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaket. 

• Informasjon og samfunnskontakt 
Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til og rutiner og systemer for 
kontakt innad i foretaket som er i samsvar med Helse Sør-Øst RHFs retningslinjer. Videre med 
eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter, som sikrer offentlig innsyn i de 
aktiviteter foretaket har ansvar for. 
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Saksfremlegg 
 
 
Budsjett og mål 2016 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 56/2015 21.12.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Referat fra behandling i HAMU 7.desember 2015 
2. Drøftingsprotokoll fra møte med hovedtillitsvalgte 17.desember 

2015 (ettersendes) 
 

 
Ingress 
 
Det vises til tidligere styrebehandling av mål og budsjett for 2016 i sak om økonomisk  
langtidsplan (ØLP) i april 2015, og styresak i juni 2015. Denne saken beskriver foretakets hovedmål 
og forslag til budsjett for 2016. Hovedvekten er lagt på tildeling av økonomiske rammer til 
klinikkene og de utfordringer dette gir. Hovedmålene er konkretisert i saken, men vil også bli 
gjentatt i styrebehandlingen av bestillings- og oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2016. 
Dette vil fremlegges som egen styresak så snart endelig bestillings- og oppdragsdokument 
foreligger.  
 
Vestre Viken fremlegger i denne sak forslag til et budsjett for 2016 på totalt 8,939 MNOK.  
 
For å oppnå et resultatoverskudd på 150 MNOK i 2016 har foretaket i budsjettarbeidet lagt til 
grunn et produktivitetskrav tilsvarende 0,7 %. Produktivitetskravet er på sammen nivå som 
regjeringens krav til effektivisering i statsbudsjettet for 2016.   Dette innebærer forutsetninger om 
å forbedre driften og yte mer pasientbehandling pr krone. For å oppnå dette er det planlagt en 
rekke tiltak knyttet til økt aktivitet, samt gjennomgang av bemanningsplaner og derigjennom 
reduksjon av variabel lønn, overtid og innleie.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret slutter seg til de mål, prioriteringer og premisser for budsjett 2016, som 
fremkommer i administrerende direktørs saksfremstilling. Budsjettet vedtas med et 
totalbudsjett på 8 939 MNOK, hvorav 5 780 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. 
Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 150 MNOK.   
 

2. Basisrammetildeling på 5 780 MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som følger:  
    

Dato: 14.desember 2015 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
Direkte telefon: 975 28 154 
   
    
  

 
  



2 
 

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

 

 
 
 

3. Budsjett og mål for 2016 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten 
det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede 
økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, 
helseforetakets egne mål, herunder å bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet.  
 

4. Prioriterte mål 2016 er:  
• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
• Gjennomsnittlig ventetid skal være mindre enn 65 dager i 2016 
• I 2016 skal veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling hver for seg være høyere enn veksten innen somatikk.  
 

5. Administrerende direktør gis fullmakt til å fordele investeringsrammene på enkelte 
prosjekter i samsvar med vedtatte fullmakter. Styret forutsetter at administrerende 
direktør rapporterer til styret om bruk av investeringsmidler i den månedlige 
virksomhetsrapporteringen.  
 

MNOK
Budsjett

2016
Drammen Sykehus 575
Bærum Sykehus 327
Ringerike Sykehus 198
Kongsberg Sykehus 116
Intern Service 921
Pyskisk Helse og Rus 1 475
Prehospitale Tjeneste 331
Medisinsk Diagnositikk 456
Stabene 347
Overordnet området 1 035
SUM 5 780
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Innenfor en investeringslikviditet på 333 MNOK fastsettes følgende investeringsrammer 
for 2016: 
 

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

6. Den sentrale forskningsbevilgningen økes med 3 MNOK, fra 13 MNOK til 16 MNOK. 
 

7. Det etableres en vaktordning for dialysebehandling i foretaket i 2016. 
 

8. Det etableres i 2016 barnepoliklinikk ved Bærum sykehus.    
 

9. Klinikkene skal samlet gjennomføre effektiviseringer i budsjettet for 2016 på 0,7 %, i 
samsvar med statsbudsjettets krav.  Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette 
overskuddskrav for de enkelte klinikker slik at overskuddskravet på 150 MNOK kan 
ivaretas etter endringer i endelig statsbudsjett. 
 

10. Styret ber administrerende direktør å videreføre arbeidet med å finne lokalisering for 
Bærum BUP i leide lokaler fra 2017 for inntil 10 år i tråd med fullmakt gitt av HSØ. Styret 
forutsetter å få seg forelagt egen sak om dette før avtale inngås. 
 

11. Det forutsettes at alt omstillingsarbeid skjer i samarbeid med og i dialog med de ansattes 
organisasjoner og vernetjenesten. De 12 prinsipper for medvirkning skal legges til grunn 
i dette samarbeidet, og denne dialogen. Likeledes legges de 13 prinsipper for 
brukermedvirkning til grunn for dialogen med brukerne og deres organisasjoner.  
 

12. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å 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. 

 
 

Investeringer
2016 forslag

Psykisk Helse og Rus 60
BRK inklusiv planlegging 77
Drammen 57
Sum eiendom 194
Medisinsk teknisk utstyr 52
Behandlingshjelpemidler 15
Grunnutrustning 13
Sum utstyr 80
IKT 9
Konseptfase NVVS 8
Overskuddsdisponering klinik 14
Grønt sykehus 1
EK-innskudd pensjon 26,5
Sum øvrige investeringer 59
Sum investeringer 333
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Drammen, 14.desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
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1. INNLEDENDE KOMMENTARER 
 
Fremdriftsplan og opplegg for arbeidet med budsjett 2016 i Vestre Viken ble redegjort for i 
styremøte 15. juni 2015. Styret ble videre informert om arbeidet med budsjett 2016 i 
budsjettseminar 27. oktober og 23. november. Administrerende direktør legger med dette frem 
forslag til resultat- og investeringsbudsjett for 2016.  
 
Administrerende direktør har lagt stor vekt på involvering av ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud på alle nivåer i budsjettprosessen, også utover det som følger av formelle krav til 
medvirkning. Krav på dette området har vært formidlet i interne budsjettskriv, ledermøter mv. 
 
Budsjettet er orientert om og drøftet på flere nivåer i organisasjonen: 
 

Klinikkene 
Alle klinikker har avholdt drøftinger med lokale tillitsvalgte før innlevering av budsjettet 
den 1.desember. Administrerende direktør viser til vedlagte drøftingsprotokoller og 
budsjettdokumenter fra de klinikkvise prosessene. Det fremgår her at det har vært bred 
involvering i budsjettprosessen for 2016. 

 
Hovedtillitsvalgte 
Foretakstillitsvalgte er løpende informert om budsjettarbeidet i samarbeidsmøtene med 
foretaksledelsen høsten 2015 (fast møtestruktur).  Det er avholdt særskilt budsjettmøte 
den 5. november. Foretakstillitsvalgte deltok i ledermøtets sluttsaldering av budsjett 
2015 i møte 10.november.  Formell drøfting med det tillitsvalgte er berammet til den 17. 
desember. 

 
Hoved Arbeidsmiljø Utvalg (HAMU):  
Behandling i HAMU er berammet den 7. desember. Protokollen fra HAMU behandlingen 
fremgår i eget vedlegg til styresaken. 

 
Brukerutvalget 
Administrerende direktør orienterer brukerutvalget i møte 14. desember om budsjett 
2016. 
 
Styremøter 
27. april  Sak 018/2015 ØLP 2016-2019 
15. juni   Sak 033/2015 Budsjett 2016 – rammer for prosessen og 

Styringssignaler 
27. oktober  Budsjettseminar 
23. november  Budsjettseminar 
21. desember  Sak 056/2015 Budsjett 2016 
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2. ADMINISTRERENDE DIREKTØRS VURDERING 
 
Administrerende direktør vil videreføre arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i 2016 og 
dette gis fortsatt høyeste prioritet av alle fokusområder. I tillegg har tre mål særlig prioritet i 
2015: 

- Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling (pakkeforløp) 
- Gjennomsnittlig ventetid mindre enn 65 dager i 2016 
- Ivareta vekst i tilbud innen psykisk helse og rus minst tilsvarende vekst i 

somatikk 
 
Den økonomiske utviklingen i 2015 har gitt større handlingsrom og har gjort det mulig å sette 
større fokus på mål som ennå ikke er nådd. Innfrielse av ventetidskravet på 65 dager har hatt 
særskilt fokus i 2015. Administrerende direktør har i sin rapportering til styret i 2015 uttrykt at 
dette mål må det jobbes videre med, og målsetningen for 2016 vil være å oppnå en ventetid som 
er lavere enn 65 dager.  
 
I budsjettet for 2012 erkjente styret at den økonomiske omstillingen ville ta minimum 2 år og 
godtok en sentral risiko på 150 MNOK.  I 2013 og 2014 er økonomisk kontroll oppnådd og 
styrets vedtak i ØLP 2016 – 2019 har staket ut kursen videre med mål om et økonomisk 
bærekraftig foretak med årlige overskudd.  I ØLP forutsettes det at overskudd øker til 280 
MNOK pr år innen 2019.  
 
Styrets vedtatte økonomiske mål for 2016 er overskudd på 215 MNOK.  Av beløpet, er 65 MNOK 
forventet gevinst ved salg av Helgerud personalboliger i Bærum.  Salget er utsatt til nødvendig 
avklaringer mot Bærum kommune er på plass, og det er lite sannsynlig at salget kan realiseres 
før etter 2016.  Som følge av dette er resultatkravet redusert til 150 MNOK. 
 
Administrerende direktør vil beskrive den økonomiske situasjonen ved inngangen til 2016 som 
forbedret totalt sett, men innenfor foretaket er bildet mer nyansert. Noen klinikker står fortsatt 
ovenfor krevende økonomiske omstillinger for å oppnå drift i balanse.   
 
For å oppnå målet i ØLP om økt investeringsnivå og investering i nytt sykehus, må foretaket 
gjennomføre ytterligere økonomiske omstillinger.  For budsjett 2016 er det stilt krav om økt 
produktivitet til klinikkene samlet på om lag 0,7 %, i tråd med effektiviseringskravet i 
Statsbudsjettet.  Slik det nå presenteres er det budsjettert med 2,2 % økning i 
arbeidsproduktivitet (målt som årsverk pr DRG). 
 
Balanse i foretaksøkonomien de siste årene har gjort det mulig å foreta noe justering av 
rammene for klinikker som har hatt betydelig ubalanse i økonomien, og det har vært rom til å gi 
kompensasjon til klinikker for objektive forhold som skulle tilsi at det burde vært stilt en større 
ramme til disposisjon for driftsforutsetningene.  
 
Administrerende direktør har foretatt følgende disponeringer i budsjettet for 2016: 
• Kongsberg sykehus er gitt 1,5 MNOK for å ivareta beredskapsfunksjoner og som erkjennelse 

av at klinikken ikke har samme mulighet til ytterligere effektivisering som det øvrige 
somatiske sykehus.   

• Ringerike sykehus, klinikk for psykisk helse og rus samt klinikk for prehospitale tjenester er 
gitt 2,5 MNOK til sammen som kompensasjon for merkostnader knyttet til økningen av 
asylanter til vårt opptaksområde.   

• Prehospitale tjenester er gitt ytterligere 3 MNOK for å forbedre responstider i grisgrendte 
strøk.  
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• Det er satt av 1,5 MNOK for etablering av en dialysevakt i foretaket, samt 1,5 MNOK for 
etablering av pediatriske poliklinikk på Bærum sykehus.   

• Finansiering av intern utdanning av spesialsykepleiere er økt med 1,5 MNOK. 
• Intern bevilgning til forskning er økt med 3 MNOK. 
 
Føringer om at stabene får en budsjettmessig større utfordring enn de pasientnære klinikkene, 
er videreført. 
 
Investeringsbudsjettet har en ramme på 333 MNOK i 2016. Totalt investeringsnivå er lavere enn 
forutsatt investeringsnivå i ØLP på 355 MNOK.   
 
Investeringsbudsjett inkluderer 8 MNOK knyttet til ferdigstilling av konseptfasearbeidet for Nytt 
Vestre Viken Sykehus 
 
Det er igangsatt betydelig ombyggingsarbeid for å gjennomføre flytting av funksjoner fra Lier til 
Blakstad og Thorsberg.  I budsjettet er det satt av 60 MNOK til å videreføre dette og andre 
prosjekter i klinikk for psykisk helse og rus.   
 
I investeringsbudsjettet er det satt av 57 MNOK til vedlikeholdsprogrammet ved Drammen 
sykehus.  Det forutsettes at 2016 er siste år med planlagte vedlikeholdsinvesteringer på 
Drammen sykehus. 
 
De øvrige investeringsmidlene til MTU, ambulanser, eiendomsvedlikehold med mer, er noe 
redusert fra ØLP, som følge av redusert investeringslikviditet, fordi salg av Helgerud 
personalboliger er utsatt.    
 
Det er også budsjettert med bruk av finansiell leasing i 2016 for å øke total investeringsevne.  I 
budsjettforslaget er det tatt høyde for leasing av en erstatnings CT på Bærum sykehus, og 
utskiftning av ambulanser i tråd med flåteplan.  I tillegg vurderes det lease ”stein knuser” til 
Bærum sykehus, og en operasjonsrobot på Drammen sykehus.  Det er i driftsbudsjettet for 2016 
tatt høyde for et nivå på leasing på om lag 42 MNOK.   
 
Ordningen med at overskudd i klinikkene benyttes til klinikkvise investeringer videreføres slik 
at overskudd disponeres over to år.  Det er avsatt 14 MNOK i investeringsbudsjett til dette 
formålet.  Administrerende direktør vil komme tilbake til dette ved regnskapsavslutning for 
2015.  
 
Ved avslutning av budsjettarbeidet har budsjettforliket i Statsbudsjettet gitt foretaket en økt 
omstillingsutfordring på om lag 9 MNOK.  Budsjettforliket gir en reduksjon i DRG-enhetspris og 
en økning i avbyråkratiserings- og effektiviseringskravet fra 0,6 % til 0,7 %.  Endringer som 
følge av budsjettforliket kom i sluttfasen av budsjettarbeid, og etter at klinikkene hadde 
ferdigstilte sine budsjetter.    Omstillingsutfordring som følge av budsjettforlik er foreløpig tatt 
overordnet og ikke fordelt klinikkene.   Det legges opp til at å korrigere for dette jfr. vedtakets 
punkt 9.  
 

Klinikkene skal samlet gjennomføre effektiviseringer i budsjettet for 2016 på 0,7 %, i 
samsvar med statsbudsjettets krav. Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette 
overskuddskrav for de enkelte klinikker slik at overskuddskravet på 150 MNOK kan 
ivaretas etter endringer i endelig statsbudsjett. 
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Det økonomiske opplegget som presenteres i denne saken er en videreføring av de 
rammer som har vært forutsetningene i budsjettopplegget for 2015 korrigert for et krav 
om effektivisering overfor klinikkene på 0,7 prosent. 
 
Driftsmessig er situasjonen for foretaket samlet nå tilfredsstillende. Per november var 
estimatet på årsbasis 2015 et positivt resultat på 220 millioner kroner. Flertallet av 
klinikkene viser nå positive resultater, men det vil i 2016 være nødvendig med særlig 
fokus på resultatutviklingen ved Bærum og Drammen sykehus.  
 
Administrerende direktør følger tett opp resultatutviklingen ved begge klinikkene og 
senere måneder er situasjonen bedret ved Drammen sykehus og forverret ved Bærum 
sykehus. Bærum sykehus arbeider nå med en tiltaksplan som omfatter ulike tiltak for å 
løse driftsutfordringer på kort sikt i 2016. 
 
I budsjettopplegget for 2016 fra administrerende direktør er det ovenfor klinikkene lagt 
opp til å lempe produktivitetskravet sammenlignet med tidligere år og det som ble lagt 
til grunn for 2016 i økonomisk langtidsplan 2016-2019. Dette må ses i sammenheng 
med det har vært gjennomført betydelige effektiviseringer senere år og utfordringene nå 
er først og fremst å konsolidere situasjonen, sikre resultatnivået. Administrerende 
direktør viser også til at det er enkelte forhold som i større grad øker usikkerheten 
omkring budsjettopplegget for 2016, enn tidligere år: 
 

• Innføring av fritt behandlingsvalg(FBV). Hvordan dette vil slå ut ift. økonomiske 
forhold er usikkert. 

• Overføring av nye medikamenter fra folketrygden (100 MNOK i VVHF). 
Anslagsbevilgning som er vurdert å være usikker. 

• Økt antall asylankomster, jf. omtale av Prop.1 S Tillegg 1. Det kan på grunn av den 
ekstraordinære situasjonen omtalt i Tillegg 1 bli en skjev fordeling av den 
økonomiske belastningen mellom foretakene i HSØ, VVHF er et av foretakene 
som har flest mottakssentre for asylanter.  

 
Styret vil i februar i sak om oppdrag og bestilling 2016 bli orientert om oppdraget fra 
eier for 2016, som blir fastsatt i foretaksmøte medio februar 2016. Administrerende 
direktør vil i forkant ha gjennomført oppfølgingsmøter med alle klinikkene, hvor 
resultatkrav er tema i forbindelse med fastsettelse av driftsavtaler med 
klinikkdirektørene. For å sikre et resultat på 150 MNOK i 2016, kan det bli aktuelt å 
fastsette overskuddskrav for enkelte klinikker.  
 
Det er fra HSØ gitt et tydelig signal om at det skal budsjetteres med høyere 
aktivitetsvekst i psykisk helsevern og TSB enn somatikk. Dette er fulgt opp ved at det for 
psykisk helsevern og rus legges opp til en vekst i antall polikliniske konsultasjoner på 
7,7 %, mens somatikken er forutsatt en aktivitetsvekst(DRG) på 3,1 % sammenlignet 
med estimat for 2015. Aktivitetsveksten i polikliniske konsultasjoner for perioden 2014 
– 2015 har vært på 17 % innenfor psykisk helsevern og rus, mens somatikken har hatt 
en vekst på 14 %.   Klinikk for psykisk helse og rus har også fått et relativt lavere 
effektiviseringskrav enn hva de somatiske sykehusene er tildelt i budsjettrammene for 
2016.  
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Administrerende direktør har fulgt opp signaler om større vekst for psykisk helse og rus 
området både i forhold til økt pasientbehandling og økonomiske rammer. 
 
Administrerende direktør vil våren 2016 legge frem forslag for et samlet vedlikeholds og 
utviklingsprogram for Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus(BRK).  Denne planen vil 
bli gjennomgått og der det er relevant bli tatt hensyn til ved utarbeidelsen av økonomisk 
langtidsplan(ØLP) 2017-2020, slikt det fremgår av vedtatte ØLP 2016-2019, der første 
år i dette investeringsprogrammet vil være 2017.  
 
Styret fattet vedtak i sak 29/2015 og gir administrerende direktør fullmakt om å søke å 
finne alternative lokaler for BUP ved Bærum sykehus. Helse Sør-Øst har i brev datert 
10.07.2015 godkjent fullmakten under forutsetning at det er dekning for tiltaket i 
budsjettet. Budsjettforslaget for 2016 har ikke innarbeidet dekning for leieforholdet, slik 
fullmakten fra Helse Sør-Øst forutsetter. Dette innebærer at administrerende direktør 
må legge saken i bero frem til budsjett 2017 hvis styret ikke fatter annet vedtak. Det 
fremmes derfor følgende forslag til vedtak: 
 

Styret ber administrerende direktør å videreføre arbeidet med å finne lokalisering for 
Bærum BUP i leide lokaler fra 2017 for inntil 10 år i tråd med fullmakt gitt av HSØ. Styret 
forutsetter å få seg forelagt egen sak om dette før avtale inngås. 

 
Sammenhengen mellom økonomisk langtidsplan og årsbudsjett er med på å øke graden 
av forutsigbarhet i klinikkenes planlegging og prosesser inn mot det enkelte budsjettår. 
Økonomisk langtidsplan 2017-2020 vil bygge videre på budsjettet og 
budsjettforutsetningene som er lagt til grunn i denne saken, slik at det er viktig å se 
årsbudsjett 2016 og økonomisk langtidsplan 2017-2020 i sammenheng. Økonomisk 
langtidsplan 2017-2020 vil bli forelagt styret april 2016. 
 
Administrerende direktør har lagt opp til bred medvirkning og involvering i 
budsjettprosessen for 2016. Administrerende direktør kan ikke se det har kommet frem 
forhold som vil medføre negative konsekvenser for arbeidsmiljøet ved klinikkene som 
følge av planlagte omstillinger i budsjett 2016. Gjennomføringen av den økonomiske 
omstillingen i 2016 skal ikke redusere sikkerheten for pasientbehandlingen, som alltid 
vil ha høyeste prioritet. Arbeidet skal også baseres på de 12 prinsippene for 
medvirkning i HSØ. 
 
 

3. MÅL FOR VESTRE VIKEN 2016  
 
Visjonen for Helse Sør-Øst og Vestre Viken er å skape gode og likeverdige helsetjenester til alle 
som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og 
økonomi.  
 
Arbeid med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet skal fortsatt stå helt sentralt. Videreutvikling og 
omstillingsarbeid i Vestre Viken skal ivareta sikkerheten til pasientene, samt bidra til at 
arbeidsdagen blir bedre og enklere for de ansatte. Det vil styrke forutsigbarheten for pasienter 
og pårørende.  
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De overordnede mål for 2016 er foreløpig formidlet til foretaket. Nasjonale føringer har som 
målsetting å utvikle ”pasientens helsetjeneste”. Områdene økt tilgjengelighet med kortere 
ventetider og pakkeforløp for kreft er sentrale elementer.   Endelig fastsettelse av målbildet for 
2016 vedtas av foretaksmøtet i forbindelse med Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2016 
primo februar 2016. . Administrerende direktør vil legge til rette for at virksomheten 
implementerer målene som fastsettes for 2016. Målene vil bli tatt inn i administrerende direktør 
sine driftsavtaler for 2016 med den enkelte klinikkdirektør. 
 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i foretaksgruppen har Helse 
Sør-Øst vedtatt målformuleringer som en del av ”Plan for strategisk utvikling 2013-2020”. Målene 
uttrykker organisasjonens ambisjoner om tilgjengelighet, kvalitet og pasientsikkerhet: 

- Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. 
- Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 
- Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
- Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med 

etablering av forbedringstiltak for egen enhet. 
- Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 

 
Vestre Viken vil i 2016 arbeide for at følgende resultatmål oppnås i helseforetaket: 
 
Videre arbeid med pakkeforløp for kreft 
Tjueåtte pakkeforløp for kreftpasienter er innført i løpet av 2015. Det innebærer mer 
strukturerte forløp for pasienter med høy mistanke om kreft. Forløpskoordinatorer skal sikre at 
forløpene blir effektive og gode. Konsolidering av pakkeforløpene, med de resultatmål som 
følger av det, er et høyt prioritert for foretaket i 2016.  
 
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 68 dager hittil i år (pr. 30.11.15), siste 
måned var den 64 dager. Foretakets prognose om en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager for 
avviklede pasienter ved utløpet av 2015 i tråd med målsettingen, vil således bli oppfylt. Vestre 
Viken har som mål i 2016 at gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter konsolideres på 
mindre enn 65 dager i 2016.  
 
Det er også et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er 
redusert i løpet av året, men det er fortsatt om lag 100 pasienter som har ventet over ett år ved 
utløpet av november. De fleste av disse har fått time i løpet av desember, men det vil fortsatt 
være noen langtidsventende ved årsskiftet. Målet for 2016 er å fjerne langtidsventende helt.   
 
Videre har Vestre Viken som mål at ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. Andel avviklede 
fristbrudd hittil i år er lavt (1,1 %). Ved revisjon av pasient- og brukerrettighetsloven 
1.november 2015 fikk alle pasienter som har behov for spesialisthelsetjenester status som 
rettighetspasienter med en rettighetsfestet frist for behandling. Mål for 2016 er at pasienter 
fortsatt ikke skal oppleve fristbrudd.   
 
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
I 2015 har Vestre Viken en prevalens av sykehusinfeksjoner på 3,5 % som er en klar reduksjon 
fra 4,6 % sammenliknet med 2014. Målet er at sykehusinfeksjoner reduseres til under 3 % i 
2016. Infeksjonsforebyggende tiltak og riktig antibiotikabruk er viktige arbeidsområder for 
reduksjon i sykehusinfeksjoner. 

  
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
I løpet av 2015 har andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftet henvisning økt til 
vel 80 % i november.  Innføring av revidert pasient- og brukerettighetslov gir ytterligere regler 
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for hvordan pasientene skal informeres om timeavtale. Mål i løpet av 2016 er at de fleste 
pasienter skal få dette. 
 
Administrerende direktør vil sikre at målene blir operasjonalisert og fulgt opp for alle berørte 
virksomheter i 2016.  
 

3.1 Pasientbehandling 
I dette kapitlet fremgår aktivitetsforutsetninger for pasientbehandlingen i 2016 innenfor 
somatisk virksomhet og for psykisk helsevern og rusområdet. 

 
Vestre Viken dekker i 2015 om lag 73 % av somatiske helsetjenester for befolkningen i 
sykehusområdet (målt som DRG-poeng). Det er noe økende og om lag 4 % høyere enn i 2011. 
Det er en målsetting å øke egendekningen ytterligere.  
 
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet 
Styret vedtok i sak 47/2014 ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i 2014-16”. Denne danner 
grunnlag for videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet i 2016. Vestre Viken følger også opp 
det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 

3.1.1 Spesifikke styrkinger av pasienttilbudet 
I 2016 planlegges følgende spesifikke styrkinger av pasienttilbudet:  

• Etablering av poliklinikk for barn ved Bærum sykehus.  
• Etablering av døgnvakt for dialysebehandling i Vestre Viken. 

Et sykehusområde på Vestre Vikens størrelse bør ha døgnkontinuerlig mulighet for 
hemodialyse. Det er i tråd med vedtatt strategi 2025.  

3.1.2 Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen har de siste tre årene bidratt til å redusere gjennomsnittlige liggetider 
og frigjøre sengekapasitet i somatisk døgnbehandling ved at utskrivningsklare pasienter raskere 
er blitt tatt imot i kommunene. Etablering av kommunale øyeblikkelig hjelp senger begynte i 
2012 med gradvis innføring i kommunene.  Fra og med 2016 forutsettes det at samtlige 
kommuner har etablert en øyeblikkelig hjelp løsning for sine innbyggere. Det forutsettes at disse 
sengene på sikt vil redusere behovet for spesialisthelsetjenester.    
 
Utskrivningsklare pasienter 
Inntekter i forbindelse med utskrivningsklare pasienter ble rask redusert fra 21 MNOK i 2011 til 
13-15 MNOK i perioden 2012 til 2014.  Utviklingen har flatet ut, og prognosen for 2015 er også 
om lag 13 MNOK.  Budsjett 2016 legger opp til videreføring av utskrivningsklare pasienter på 
dagens nivå.  
  
I den grad kommunene gjennomfører ytterligere tilpasninger som reduserer behov for 
utskrivningsklare liggedøgn, må Vestre Viken redusere sengekapasiteten tilsvarende. 
 
Oppbygging av kommunale ø-hjelpsenger 
Så langt har etablering av øyeblikkelig hjelp-sengetilbud i kommunene ikke medført særlig 
aktivitetsreduksjon for foretaket. Det forventes heller ingen vesentlig reduksjon i aktivitet i 
2016 som resultat av oppbygging av øyeblikklig hjelp-tilbud i kommunene, og den økonomiske 
risiko knyttet til denne forutsetning vurderes som lav. Det tar tid før effekter kommer, men på 
sikt skal disse tilbudene redusere behovet for spesialisthelsetjenester. Vestre Viken samarbeider 
med kommunene for å utvikle tilbudene.   
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3.1.3 Aktivitet pasientbehandling 2016 
Statsbudsjettet for 2016 legger til rette for en generell vekst i pasientbehandlingen på nasjonalt 
nivå på vel 2,5 % fra 2015 til 2016, inkludert 0,3 % aktivitet til Fritt behandlingsvalg. For 
pasientbehandling som omfattes av ISF legges det til rette for en vekst på om lag 1,8 % fra 2015 
til 2016, hvorav vekst på 0,3 % i kommunene knyttet til opprettelse av kommunale 
ø.hjelpsplasser.   
 
Somatikk - utvikling av total DRG-poeng i 2016:  
Somatisk aktivitet er budsjettert på laveste nivå i klinikkene, med utgangspunkt i faktisk 
produksjon for 2015 og forventet endring/vekst i 2016.  Det er fokus i alle klinikkene på økt 
produktivitet/effektivitet samt god kvalitet på koding.  I 2016 legges opp til en vekst på 3,8 % 
målt i antall DRG-poeng ”sørge for” i forhold til 2015 prognose.   
 
I budsjettet er refusjoner knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner redusert med 1,5 % i 
forhold til prognosen for 2015.  Reduksjonen er en følge av redusert indeks (negativ 
grupperingseffekt) for disse medikamenter som gir mindre refusjoner pr behandling i forhold til 
2015.  Reduksjon i indeks er større en forventet vekst i forbruk.   
 
Somatisk aktivitet, eksklusiv dyre legemidler, øker med 3,8 %, herav 0,4 % som følge av endret 
indeks (positiv grupperingseffekt).  
 

 
 
Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn til dagbehandling.  Denne 
dreiningen videreføres i budsjett for 2016.  
 

 
 
 
Psykisk Helse 
 
Det er forutsatt 7,7 % vekst i poliklinisk aktivitet i budsjett 2016 i forhold til prognose 2015 
innenfor voksenpsykiatri, rusbehandling og barn- og ungdomspsykiatri.  
 

DRG-poeng "sørge for" DRG-poeng % endring
Prognose 2015 pasientbehandling  96 434,8
Endring aktivitet og indeks 3 308,6 3,4 %
Grupperingsendringer 382,7 0,4 %
Budsjett 2016 pasientbehandling 100 126,1 3,8 %

ISF-refusjon dyrelegemidler og kreftmedisiner 4 984,3 -1,5 %

Budsjett 2016  - "sørge for" 105 110,4 3,1 %

Antall pasientbehandlinger
Liggedøgn

Dag & 
poliklinikk 

behandlinger SUM
Prognose 2015 "sørge for" 240 427         360 201         600 628         

Budsjett 2016 "sørge for" 240 369         389 769         630 138         
Endring 2016 -58                 29 568           29 510           
% endring 0,0 % 8,2 % 4,9 %
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I statsbudsjettet for 2016 er det lagt opp til en økning i poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern og rus med 9 %. Det er planlagt en samlet vekst i klinikken på 7,7 %. 
Pasientbehandlingen innen barne- og ungdomspsykiatri er satt lavere enn 9 % (mål 5,5%), fordi 
det har vært en overoppfyllelse av mål i 2015, med en økning på 15 % fra 2014 - 2015. Det 
legges opp til å nå målet i PHR ved å øke produktiviteten fra dagens nivå til 3 konsultasjoner i 
gjennomsnitt pr behandler pr dag innen VOP, 2,5 pr dag innen TSB og 2 pr dag innen BUP.  
 
Større vekst i psykiatri og rus området enn somatikken : 
 

 
 
Veksten i antall polikliniske konsultasjoner er i perioden 2014 – 2016 på 17 % for psykiatri og 
rusområdet og 14 % for somatisk virksomhet. 
 
Det fremgår av kapittel 5, klinikkvise budsjetter, aktivitetsforutsetninger for den enkelte klinikk. 
 
 

3.2 Mobilisering av medarbeidere og ledere  

3.2.1 HR  
HR- strategien som ble vedtatt i 2014 er ment å vise retning for Vestre Vikens HR- arbeid de 
neste fire årene. Den er beskrevet gjennom fire fokusområder med tilhørende målsetting. 
De fire fokusområdene er: 

• Ledelse 
• Beholde og rekruttere 
• Kompetanseutvikling 
• Kultur 

 

3.2.2 Ledelse 
Mål: Vestre Viken har ledere som forstår lederrollen, tar ansvar og lever opp til de 
forventningene som stilles. 
 
Vestre Viken vil i 2016 blant annet: 

• Videreføre sin deltakelse i Nasjonalt topplederprogram og delta i arbeidet med utvikling 
og innføring av nasjonal plattform for ledelse i henhold til fastsatt fremdriftsplan. 

Polikliniske behandling BUP VOP TSB SUM
Prognose 2015 87 200            118 250         25 880           231 330         
Budsjett 2016 92 000            128 910         28 200           249 110         
Endring 4 800               10 660           2 320             17 780           
% endring 5,5 % 9,0 % 9,0 % 7,7 %

Polikliniske behandling BUP VOP TSB SUM Somatikk
Faktisk 2014 76 667            111 395         24 632           212 694         313 450         
Prognose 2015 87 200            118 250         25 880           231 330         330 447         
Budsjett 2016 92 000            128 910         28 200           249 110         357 122         
Endring 2014-2016 15 333            17 515           3 568             36 416           43 672           
% endring 2014 - 2016 20,0 % 15,7 % 14,5 % 17,1 % 13,9 %
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• Videreutvikle og gjennomføre lederutviklingsprogram for ledere på nivå 3 og 4. 
Arrangere to samlinger for ledere på nivå 1-3, i tillegg arrangerer den tradisjonelle 
ledersamlingen for alle ledere nivå 1-4. 

• Videreføre og videreutvikle arbeidet med ledergruppeutvikling. Mål og strategier inngår 
som en av modulene i ledergruppeutviklingen.  

• Videreføre systematisk lederopplæring for å skape økt bevisstgjøring i forhold til 
arbeidsgiverrollen herunder også aktuelle lover, fullmakter, overenskomster og andre 
personalpolitiske føringer. 

• Ha fokus på enklere arbeidsflyt for ledere ved å arbeide videre med å videreutvikle og 
forenkle lederverktøyene, dvs. elektroniske systemer, rutiner, retningslinjer, 
styringsverktøy mv.  
 

3.2.3 Beholde og rekruttere 
Mål: Vestre Viken er en attraktiv arbeidsgiver som har tilstrekkelig tilgang på dyktige 
medarbeidere for å løse de oppgaver vi har som foretak. 
 
Konkurransen om arbeidskraft øker og omdømme får større betydning for arbeidstakeres valg 
av arbeidsgiver/arbeidsplass. Vestre Viken vil i 2016 blant annet: 

• Arbeide for en bredere tilnærming til rekruttering av arbeidskraft ved bruk av flere 
arenaer og kanaler en de tradisjonelle annonsene, herunder å gjøre foretaket bedre på 
digital tilgjengelighet og videreutvikle policy for annonsering- og rekruttering. 

• Systematisk styrking av praksisdelen, herunder veiledning og organisering, i alle 
utdanninger for å styrke omdømme og rekruttering. 

• Legge til rette for utviklingsmuligheter og faglige karriereveier for alle stillingsgrupper. 
• Utrede tiltak for å beholde leger i rekrutteringssvake spesialiteter. 
• Fortsette arbeidet i 2016 med å videreutvikle en god og forutsigbar arbeidsgiverpolitikk 

herunder utarbeide lønnspolitikk, gode arbeidstidsordninger, god ressursstyring samt 
legge arbeide med tiltak som legger til rette for heltidskultur. 
 

3.2.4 Kompetanseutvikling 
Mål: Vestre Viken har kompetanse som møter fremtidens behov slik at vi kan tilby 
likeverdige helsetjenester av høy kvalitet 
 
Det legges i 2016 opp til å videreføre arbeidet med strategisk kompetanseutvikling ved å blant 
annet: 
• Videreføre arbeidet med en strategisk kompetanseplan for hele Vestre Viken som viser 

behov for arbeidskraft og kompetanse i fremtiden.   
• Kartlegge dagens behov og sikre at Vestre Viken har tilstrekkelig antall utdanningsstillinger 

for legespesialister, jfr. nye regler for fast ansettelse. 
• Videreutvikle tilbudet med utdanningsstillinger for sykepleiere. 
• Sørge for at det fortsatt arbeides systematisk med bemanningsplaner for å sikre tilstrekkelig 

helsepersonell med riktig kompetanse. 
• Videreføre arbeidet med å utvikle systematisk kompetanseprogram for helsepersonell. 
• Kartlegge behov og muligheter for oppgavedeling mellom yrkesgrupper. 
• Sørge for at det utarbeides individuelle kompetanseutviklingsplaner i forbindelse med 

medarbeidersamtalene og at disse støtter opp under helseforetakets samlede 
kompetansebehov.  

• Utvikle en plan for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og 
omsorgstjenester i regionen. 
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• Videreføre arbeidet med å utarbeide kurspakker for å sikre kompetanse i kunnskapsbasert 
praksis. 

 
 

3.2.5 Kultur 
Mål: Vestre Viken har en kultur som er preget av verdiene Kvalitet, Trygghet og Respekt. 
 
En god kulturbygging er bidrag til et godt arbeidsmiljø og godt omdømme. I 2016 vil Vestre 
Viken blant annet: 
• Bruke resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse høsten 2015 som et viktig 

verktøy i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
• Legge til rette for at medarbeidere med innvandrerbakgrunn opplever å bli behandlet 

likeverdig. 
• Videreføre arbeidet med å tydeliggjøre og skape bedre forståelse for god samhandling 

mellom partene, herunder medbestemmelse og medvirkning. 
• Gjennomgang av etiske retningslinjer - sette etikk på dagsorden. 
• Gjennomføre HMS-opplæring for ledere og verneombud. 
• Videreføre det systematiske HMS-arbeidet, herunder HMS-opplæring for ledere og 

verneombud, og samarbeide med HSØ om implementering av nasjonale HMS-indikatorer 
som det skal rapporteres på. 

• Videreføre det systematiske IA-arbeidet og sørge for reviderte handlingsplaner for å oppnå 
resultater for alle tre delmål. 

• Ferdigstille prosedyre og reglement for rusarbeid i Vestre Viken, og videreføre påbegynt 
opplæring og veiledning av ledere.    

• Videreføre arbeidet med, og gjennomføre, en HMS- og pasientsikkerhetskonferanse. 
• Videreutvikle velferdsforeningens tilbud, herunder aktiviteter som understøtter 

kulturbygging klinikkene imellom. 
 
 

3.3 Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring 

3.3.1 Omstillingsutfordring 2016 
Prognose for 2016 viser et overskudd på 220 MNOK, inklusiv gevinst ved salg av eiendom på om 
lag 53 MNOK.  Det er gjennom hele året jobbet med omstillingstiltak med fokus på øke 
produktiviteten og å sikre riktig inngangsfart inn i 2016. Det er nødvendig å skape overskudd i 
foretaket for å sikre handlingsrom til økte investeringer.  I vedtatte ØLP 2016 - 2019 er 
resultatkravet for 2016 å oppnå et positivt resultat på 215 MNOK, inklusive gevinst fra salg av 
eiendom på 65 MNOK. Resultatmål for 2016 er redusert til 150 MNOK som følge av at salget av 
Helgerud personalboliger må utsettes inntil nødvendig avklaringer på plass.  Målet for 
overskudd i ØLP perioden frem til 2019 ligger i størrelsesorden fra 200-280 MNOK pr år.  
 
I budsjett for 2016 er det betydelig kostnadsendringer på områder hvor Vester Viken i liten grad 
kan påvirke kostnadsutvikling: 

• Sykehuspartner øker med om lag 35 MNOK.  Noe av økningen er knyttet til etableringen 
av felles systemer, og løpende regionale prosjekter.  Fordi VVHF ennå ikke har tatt i bruk 
de fleste regionale løsninger, er det liten mulighet for å ta ut økonomiske gevinster ved 
innføring av ny teknologi. 
 

• Kostnader for biologiske legemidler og kreftmedisiner øker med om lag 20 MNOK, 
inklusiv økte forbruk av Ipilimumab fra OUS.  Forbruk av dyre medikamenter vokser 
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med 8-10 % pr år.  I tillegg til ordinær vekst, er det overført kostnadsansvaret for flere 
H-resept medisiner fra folketrygden med virkning fra og med 2016, med en estimert 
årlig kostnad på 100,2 MNOK.     Kostnader for disse medikamenter er budsjettert i tråd 
med rammeoverføring. Det er risiko knyttet til overtakelse av H-resept medisiner fra 
folketrygden. 
 
ISF-refusjoner knyttet til biologiske legemidler og kreftmedisiner er budsjettert med 
samme vekst som forbruket.  ISF-refusjoner er allikevel på om lag samme nivå som i 
2015, fordi veksten og økning i DRG-pris utlignes av beregnet grupper effekt.  Det er 
beregnet en negativ grupperingseffekt for 2016 knyttet til ISF-refusjoner for biologiske 
legemidler og kreftmedisiner på 9,2 MNOK.  Det er ikke budsjettert med ISF-refusjoner 
knyttet til det H-resept medisiner fra folketrygden. 
 

• Pensjonskostnadene i budsjett 2016 redusert med 33,3 MNOK i forhold til 2015 nivå, i 
samsvar med aktuarberegning foretatt i juni 2016.  Rammetilførsel er i tråd med ØLP 
forutsetninger, og gir en ufinansiert kostnadsøkning fra 2015 – 2016 på 56 MNOK 
knyttet til pensjon.   
 

• Fritt behandlings valg (FBV) innføres med virkning fra og med 2016.  VVHF har ingen 
erfaringstall på området, og forutsetter at kostnader knyttet til FBV er på samme 
størrelse som rammefinansiering på totalt 22,1 MNOK.  Det er ikke budsjettert med ISF-
refusjoner knyttet til FBV i budsjett 2016.  Det er risiko knyttet til FBV. 
 

• I basisrammen for 2016 er VVHF trukket 15 MNOK knyttet til innføring av ISF-refusjoner 
for nye grupper av helsepersonell.  Interne beregninger viser at inntektsøkningen av ISF 
refusjoner vil være vesentlig lavere enn rammetrekket som er gjennomført, fordi mange 
av dagens konsultasjoner/behandlinger utføres på inneliggende pasienter som ikke vil gi 
ISF-refusjon eller egenandeler.  Innføring kan gi en utfordring på inntil 10 MNOK.  
 

• Det er lagt inn lønnsvekst på 2,7 %, og prisvekst på 2,7 % i budsjettet i tråd med 
forutsetninger i Statsbudsjettet.   
 

• Innføring av samhandlingsreformen gir en rammetrekk på 51,7 MNOK i 2016.  
Kostnader for kommunale øyeblikkelig hjelp senger i 2015 resultatet er på 33,2 MNOK.  
Innføring gir dermed en økt utfordring på 18,5 MNOK i 2016.   

 
Den finansielle utviklingen for foretaket viser en realvekst i rammen på om lag 42 MNOK. ØLP 
forutsetningene som lå til grunn for beregning av et produktivitetskrav på 1,5 % viste om lag 
nullvekst fra 2015 – 2016.  
 

 
 
Sluttsaldering: 

Basisendring 2015-2016 MNOK
Basisramme 2015 iht revidert budsjett  5 633 414
Reversering av pensjonsfinansering RNB i 2015 - 315 938
Endringer pensjonsområdet rammen 2016  258 040
Tilbakeføring av overgangsstøtte Sunnås - 10 000
Lønn- og prisendringer  117 843
Prinsippendring (Ø.hjelp, H-recepter,  ISF ny behandlergrupper  og endring egenandeler)  54 486
Reel vekst netto (inkl. KBF, effektiviseringskrav og PHR vridning døgn til dag)  42 543

Basisramme 2016  5 780 388
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I de foreløpige rammene til klinikkene som ble fordelt i juni 2015 var det stilt et krav til 
produktivitetsøking 1,5 % for å sikre finansiering av overskudd fra ordinær drift på 150 MNOK i 
tråd med forutsetninger fra ØLP.  Produktivitetskravet tok utgangspunkt i totale driftskostnader 
i klinikkene og var beregnet til totalt 96,4 MNOK.  Produktivitetskrav er i høst redusert til 38,1 
MNOK i budsjett 2016. Dette tilsvarer om lag 0,6 % av totale driftskostnader i prognose for 
2015, og var i tråd med effektiviseringskrav i forslag til Statsbudsjettet.  
 
Kort tid før endelig budsjett leveranse fra klinikkene, kom budsjettforlik med en ytterligere 
reduksjon i DRG-enhetspris og økning i effektiviseringskrav til 0,7 %. Til sammen gir disse 
endringer foretaket en utfordring på om lag 9 MNOK.  Endringer kom etter sluttsaldering av 
budsjettene i klinikkene, og er av den grunn beholdt sentralt. Det legges opp for å korrigere for 
dette jfr. vedtakspunkt 9: 
 

Klinikkene skal samlet gjennomføre effektiviseringer i budsjettet for 2016 på 0,7 %, i 
samsvar med statsbudsjettets krav Administrerende direktør gis fullmakt til å fastsette 
overskuddskrav for de enkelte klinikker slik at overskuddskravet på 150 mill kr kan 
ivaretas etter endringer i endelig statsbudsjett. 

 
Produktivitetskravet i budsjettet er fordelt klinikkene på følgende måte: 
 NOK tusen 

 
 
Produktivitetskravet er beregnet av brutto kostnadsramme og er trukket av klinikkenes 
basisfinansiering. 
 
Det er stilt høyere produktivitetskrav til medisinsk diagnostikk og stabene.  Klinikk for 
medisinsk diagnostikk får et høyere krav fordi klinikken i 2015 har fått overskuddet knyttet til 
en takstendring som ikke ble fanget opp i budsjettprosessen for 2015.  Normalt skal 
prisendringer være budsjettnøytrale for klinikken.  Ved å øke produktivitetskravet i 2016 
trekkes overskuddet fra takstøkning tilbake.  
 
Administrerende direktør har i arbeidet med budsjett 2016 lagt til grunn et utfordringsbilde 
med utgangspunkt i produktivitetskrav fra ØLP.  Selv om økonomien er vesentlig forbedret i 
2015, viser enkelte klinikker fortsatt underskudd i 2015. Ved sluttsaldering i høst er klinikkenes 
drift og utfordringsbilde tatt hensyn til.  Det er like viktig å sikre god drift i klinikkene som å 
skaffe større overskudd i felles økonomien.  Disse kravene må sees i sammenheng med 
hverandre.  Det er av hensyn til drift i klinikkene at produktivitetskrav er redusert fra 1,5 % til 
0,7 % i budsjett for 2016.  Dette reduserer omstillingsbehovet i klinikkene tilsvarende.  
 

Produktivitets-
krav
2016

Budsjett
forlik

SUM
produktivitets-

krav

som % av 
kostnads-

ramme

Drammen sykehus  7 517  7 517 0,5 %
Bærum sykehus  4 234  4 234 0,5 %
Ringrike sykehus  2 771  2 771 0,5 %
Kongsberg sykehus  1 374  1 374 0,5 %
Intern Service  2 574  2 574 0,5 %
Psykisk helse og rus  4 676  4 676 0,3 %
Prehospital tjeneste  1 185  1 185 0,5 %
Medinsinsk Diagnostikk  6 581  6 581 1,1 %
Stabene  7 155  7 155 2,5 %
Overordnet  9 000  9 000 0,1 %
Sum basisramme  38 067  9 000  47 067 0,7 %
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Det er budsjettert med tilstrekkelige omstillingstiltak for å møte utfordringsbildet i klinikkene, 
og det er ingen uløste utfordringer i budsjett 2016. I de somatiske sykehusene er det budsjettert 
med omstillingstiltak på til sammen 22 MNOK. De øvrige klinikker er budsjettert 
omstillingstiltak på om lag 41MNOK.  Det er i tillegg budsjettert med omstilling 
(kostnadsreduksjoner) på fellesområdet med om lag 50 MNOK, knyttet i hovedsak til 
gjestepasientområdet, forbruk av dyre legemidler, energipris og andre driftskostnader. 
 
Inntektsutvikling klinikker 2015 – 2016  
Av tabellen under fremgår den reelle veksten i klinikkenes totale inntektsrammer fra 2015 – 
2016. Alle prisforhold og tekniske justeringer er her ekskludert. Alle klinikkvise inntekter inngår 
(basis, ISF og andre inntekter). Det er generelt liten endring i totale inntekter, med en total vekst 
på 1,5 % i 2016.  
 
NOK tusen    

 
 
Inntektsutviklingen som fremgår av tabellen overfor kan ikke benyttes til sammenligning  av 
realvekst mellom klinikkene, men er et utrykk for klinikkens inntektsvekst korrigert for pris og 
andre justeringer av teknisk karakter. 
 
De somatiske klinikkene kommer ut med en vekst i inntektsrammer som følge av ISF inntekter. 
Dette er ikke utrykk for en realvekst, da ISF refusjonsnivå er på 50 % av kostnadsveksten. Dette 
betyr at de somatiske klinikkene er avhengig av å produsere pasientbehandling uten tilførsel av 
basisfinansiering i budsjettet for 2016, på samme måte som tidligere år. 
 
Psykiatri og rusområdet er i hovedsak basisfinansiert. Dette betyr at uavhengig av 
pasientbehandlingen så vil inntektsnivået være stabilt. Reduksjonen i klinikk for psykisk helse 
og rus er i hovedsak en følge av produktivitetskrav. I inntektsrammen ovenfor er det korrigert 
for redusert aktivitet i botilbudet ved Strandveien. Som følge av pågående prosess med Bærum 
og Asker kommune er det i budsjettet foretatt justeringer i bemanningen ved Strandveien 
boliger. Det skal fortsatt være et botilbud ved Strandveien boliger, men det er nå lagt opp til en 
prosess hvor brukerne som kommunene har egnede tilbud til, får sitt botilbud i kommunen. Som 
følge av dette er budsjetterte refusjoner fra kommunene redusert med 15 MNOK. Alle endringer 
som blir gjennomført vil skje i nær dialog med berørte kommuner, tillitsvalgte, brukere og 
vernetjeneste. 
 
 

Prognose
2015

Budsjett
2016 EKS. pris Endring %endring

Drammen sykehus  1 574 265  1 604 592  30 327 1,9 %
Bærum sykehus  922 079  945 761  23 682 2,6 %
Ringrike sykehus  527 268  537 076  9 808 1,9 %
Kongsberg sykehus  285 843  298 021  12 178 4,3 %
Intern Service  940 705  972 757  32 052 3,4 %
Psykisk helse og rus  1 585 606  1 584 028 - 1 578 -0,1 %
Prehospital tjeneste  348 665  351 661  2 996 0,9 %
Medinsinsk Diagnostikk  603 444  608 970  5 526 0,9 %
Stabene  347 894  341 227 - 6 667 -1,9 %
Sum driftsinntekter klinikkene  7 135 769  7 244 093  108 324 1,5 %
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3.3.2 Somatiske sykehus – budsjettforutsetninger og produktivitetskrav 2016 
Totale inntekter og kostnader for somatiske sykehus i 2016 er på samlet 3 309 MNOK kroner.  
Budsjett 2016 viser en vekst i driftsinntektene fra 2015 prognose på 9,4 %, og en vekst i 
kostnader på 8,9 %.   
 
NOK tusen     

 
 
Endring i inntekter og kostnader fra prognose 2016 til budsjett 2016 skyldes i stor grad økte 
pensjonskostnader.  Økning i pensjonskostnader i 2015 som følge av endret forutsetninger er 
lagt ut til klinikkene i budsjett 2016, og gir en økning i både basisramme og kostnader på om lag 
203 MNOK – eller 5,6 %.  Vekst eksklusiv pensjonsøkningen er på 3,8 % for inntekter, og 3,3 % 
for kostnader.  Veksten inkluderer lønns- og prisvekst på 2,7 %.    
 
Den resterende vekst i driftsinntekter og -kostnader er hovedsakelig en følge av økt aktivitet i 
klinikken. 
 
Utfordring somatiske sykehus 2016   

 
 
0. Prognosen for de somatiske sykehusene er i 2015 et underskudd på 13,6 MNOK.  Det er 

bare Ringerike sykehus som har en prognose for 2015 med positivt resultat. Prognosen som 
er lagt til grunn i budsjettet er basert på estimat per oktober. Endelig resultat 2015 vil gi en 
endring som må tas hensyn til for å sikre resultatkravet i 2016. Klinikk Bærum sykehus har 
en forverret økonomisk status etter november og vil følgelig ha behov for å iverksette 
ytterligere tiltak for å sikre resultatkravet for 2016. 
 

1. Reduksjon i basisfinansiering er på 32,2 MNOK.  Av reduksjonen skyldes 24,9 
produktivitetskravet.   
 

2. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet.  Alle klinikker finansieres i budsjett for 
prisjusteringer inklusive reduserte kostnadsvekter. Prisjusteringer gir til sammen en 
endring i basisramme på -3,2 MNOK. De somatiske sykehus er tildelt prisøkninger på 
lønnsområdet, varekost og driftskostnader på til sammen 75,3 MNOK.  Budsjettert økning i 
DRG-enhetspris og egenandeler er til sammen 44,8 MNOK.  Netto kostnadsøkning i 
klinikkene på 30,5 MNOK er kompensert med rammetilførsel på 27,3 MNOK.  

 
3. Konsekvensjusteringer av iverksatte endringer 2015  

Somatiske sykehus
Prognose 

2015
Budsjett

2016 Endring % endring
Driftsinntekter  3 309 455  3 620 375  310 920 9,4 %
Driftskostnader  3 323 015  3 620 375  297 360 8,9 %
Totalt - 13 560   13 560 -100,0 %

Tall i MNOK DS BS RS KS SUM
Prognose 2015 - 6 690 - 7 627  5 000 - 4 247 - 13 564
Endring i basis 2015-2016 - 13 681 - 14 209 - 2 599 - 1 682 - 32 170
Pris og lønnsjusteringer - 3 739  375  224 - 94 - 3 234
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2015  4 501  4 191  482  23  9 196
Nye omstillinger og endring i drift 2016  19 609  17 270 - 3 107  6 000  39 772
Uløst utfordring i 2016 - - - - - 
Totalsum -0 0 -0 0 0 
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Effekter av økte årsverk 2. halvår 2015 inngår i denne kategorien. Netto effekter av 
overheng fra driften i 2015 inn i 2016 utgjør 9,2 MNOK. I dette inngår effekter av 
omstillingstiltak fra 2015 med 7,3 MNOK.  
 

4. Behovet for nye omstillingstiltak i somatiske sykehus er på 39,8 MNOK i 2016 

 
 
Det er konkretisert omstillingstiltak for 39,8 MNOK ved de somatiske sykehusene, hvorav: 
- Omstillingstiltak er i hovedsak grad knyttet til økt aktivitet og dermed økte netto 

inntekter (fratrukket økte varekostnader)  
- Lønnskostnader øker med totalt 15,1 MNOK, må sees opp mot reduserte 

varekostnader(ekstern innleie)  
 
Ingen av klinikkene opererer med uløste utfordringer i budsjettet for 2016. 
 
For nærmere detaljer vises til gjennomgang av klinikkvise budsjetter i kapittel 5. 
 
Produktivitet (DRG poeng per brutto månedsverk) 
Produktiviteten innenfor de somatiske sykehus måles som antall DRG-poeng produsert pr 
brutto månedsverk.  Fordi klinikkene har forskjellig sammensetning av fagområder og 
pasientgrupper, er sammenligning mellom sykehus vanskelig.  Det er derfor mest 
hensiktsmessig å følge utvikling til et sykehus over tid.  
 
 

 
 
Når det produseres flere DRG-poeng per årsverk gir dette mer behandling for hver krone.   Alle 
klinikker unntatt Ringerike sykehus legger opp til en vekst i arbeidsproduktiviteten i 2016. 
Totalt er det planlagt med en økning i arbeidsproduktiviteten på 2,1 % i de somatiske 
sykehusene for 2016.    
 

Tall i NOK tusen DS BS RS KS SUM
Driftsmessig endringer med oppstart i 2015  4 790  5 658  892  23  11 363
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i - 5 883 - 3 614   - 9 497
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015  5 593  2 148 - 410   7 331
Totalsum  4 501  4 191  482  23  9 196

Tall i MNOK

300-399 - 
Salgs- og 

driftsinntekter 
eks 330

400-499 - 
Varekostnad

500-599 - 
Lønnskostnad

610-799 - 
Andre 

driftskostnader SUM
Driftsmessig justeringer i 2016 - 26 130 - 6 337  8 911 - 996 - 24 551
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 - 600 - 5 153  4 406  34 - 1 313
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 5 697 - 1 788 - 6 656  - 14 141
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 - 8 672 - 509  8 420  995  234
Totalsum - 41 098 - 13 787  15 081  33 - 39 772

Gj Sn Bto 
årsverk 

prognose 15

Gj Sn Bto 
årsverk 

budsjett 16
DRG-poeng
prognose 15

DRG-poeng
budsjett 16

DRG poeng pr 
årsverk 

prognose 2015

DRG poeng pr 
årsverk 

budsjett 2016 % endring

Drammen sykehus 1 678,9 1 684,2 47 557 48 784 28,3 29,0 2,3 %
Bærum sykehus 945,8 950,9 27 515 28 657 29,1 30,1 3,6 %
Ringerike sykehus 536,0 551,8 15 119 15 416 28,2 27,9 -1,0 %
Kongsberg sykehus 323,0 325,0 8 007 8 245 24,8 25,4 2,3 %
Totalsum 3 483,7 3 511,9 98 198 101 102 28,2 28,8 2,1 %
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Andel døgn, dag behandling, dagkirurgi og poliklinikk(DRG – poeng)

 
 
Det er planlagt med en total vekst i antall DRG-poeng på 3,1 %.  Det er større vekst innenfor 
døgn enn dagbehandling/dagkirurgi og poliklinikk behandling.  Veksten innenfor døgn 
behandlinger skyldes i hovedsak grupperingseffekter for 2016, som gir en økning på i antall 
DRG-poeng for døgnopphold.  
 
Antall behandlinger innenfor dag/dagkirurgi og polikliniske behandlinger øker med henholdsvis 
8,7 % og 8,1 %.  Det er ingen vekst i antall liggedøgn. Vridning i pasientbehandling fra døgn til 
dag fortsetter (målt i antall pasienter som behandles) selv om dette ikke reflekteres i DRG-poeng 
i budsjettet. 

 
 
 
Andel per omsorgstype pr oktober 2015  

 
 
Drammen sykehus har høyeste andel poliklinikk i 2015, med en 21 % andel målt som prosent av 
total DRG-poeng.  De øvrige sykehus har en andel på 14-17 %.  
 
Andel døgn behandlinger er redusert fra 2014 til 2015 med om lag 2 % totalt, mens andel 
dag/dagkirurgi og poliklinikk øker tilsvarende. 
    
Bemanningsutvikling somatiske sykehus 2015 - 2016 

Døgn
Dag & 

Poliklinikk SUM
Budsjett 2016 - "sørge for" produsert i eget HF  75 552  23 534  99 086
Prognose 2015 - "sørge for" produsert i eget HF  72 250  23 886  96 136
Økning 2015 3 302 -352 2 950
% økning 4,6 % -1,5 % 3,1 %

Antall behandlinger "sørge for"
Prognose

2015
Budsjett

2016 Endring % endring
Antall utskrivninger døgnbehandling 64 727           66 594           1 867             2,9 %
Antall liggedøgn døgnbehandling 240 427         240 369         -58                 0,0 %
Antall oppholdsdager dagbehandling 29 754           32 647           2 893             9,7 %
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 330 447         357 122         26 675           8,1 %

DRG-produksjon andel Drammen Bærum Ringerike Kongsberg Totalt
Døgn 72 % 78 % 79 % 76 % 75 %
Dag 1 % 2 % 3 % 1 % 2 %
Dagkirugi 6 % 5 % 5 % 9 % 6 %
Poliklinikk 21 % 15 % 14 % 14 % 17 %
Sum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Døgn andel 2015 75 % 80 % 79 % 78 % 77 %
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Samlet bemanningsvekst ved somatiske sykehus er på 28,2 årsverk, en økning på 0,8 % i forhold 
til prognose 2015. Økningen er tett knyttet til økt aktivitet i klinikken, og som middel til å 
redusere overtid og innleie i klinikkene. 
 
Budsjettet for somatiske sykehus i 2016 har et krav om forbedret produktivitet på om lag 2,1 %. 

- 3,1 % aktivitetsvekst 
- 0,8 % bemanningsøkning 

 

Antall årsverk
Gj Sn Bto 

Prognose 16

Prognose 2015 3483,7
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2015 18,1

Driftsmessig endringer med oppstart i 2015 -0,2
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2015 14,9
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015 3,0
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2015 0,5

Nye omstillinger og endring i drift 2016 10,0
Driftsmessig justeringer i 2016 -4,4
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 8,0
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 -4,4
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 10,9

Totalsum 3511,9
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Brutto månedsverk somatiske sykehus – budsjett 2016 

 
 
For ytterligere detaljer for budsjett 2016 for det enkelte sykehus vises til kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. 
 

3.3.3 Nærmere om budsjettforutsetninger for øvrige klinikker  
I gjennomgangen under inngår følgende klinikker.  

- Klinikk for Intern service (KIS) 
- Klinikk for Psykisk helsevern og rus (PHR) 
- Klinikk for Medisinsk diagnostikk (KMD) 
- Klinikk for Prehospitale tjenester (PHT) 
- Stabsområdet 

 
Detaljerte budsjettforutsetninger for den enkelte klinikk fremgår av kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. Tabellen under viser endringer fra resultat prognose for 2015 til budsjettert 
resultatkrav 2016 for de øvrige klinikker (dvs. eksklusiv somatiske sykehus).  
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2016 3 454,5 3 438,7 3 467,3 3 457,5 3 459,1 3 451,6 3 506,5 3 662,0 3 689,5 3 524,8 3 508,1 3 523,5
2015 3 398,5 3 386,6 3 450,1 3 430,3 3 419,9 3 429,7 3 474,9 3 612,6 3 665,0 3 529,6 3 511,5 3 496,2
2014 3 321,0 3 283,8 3 330,3 3 329,9 3 314,4 3 334,4 3 368,2 3 514,7 3 556,3 3 445,0 3 426,0 3 442,7
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0. Prognosen for klinikker ekskl. somatiske sykehus er et overskudd på 21,3 MNOK. 

 
1. Basisramme er økt med 5,9 MNOK, hvorav:  

 

 
 
2. Pris og lønnsjusteringer er isolert i budsjettet. Samlet er basisramme for klinikkene ekskl. 

de somatiske sykehus justert med 0,8 MNOK i budsjettet i 2016.   Klinikkene er tildelt 
prisøkninger på lønnsområdet, varekost og driftskostnader på til sammen 78,3 MNOK.  
Budsjettert økning i egenandeler og øvrige inntekter er til sammen 14,8 MNOK.  Netto 
kostnadsøkning i klinikkene på 63,5 MNOK er kompensert med rammetilførsel på 62,6 
MNOK.  

 
3. Konsekvensjusteringer i 2016 av iverksatte endringer 2015 inngår: 

- Kostnadsvekst lønnsområdet som følge av vekst i årsverk utgjør 19,2 MNOK.  Av dette 
har KMD budsjettert med en vekst på 11,7 MNOK knyttet til nye stillinger i 2015. 
 

- Inntektsøkning på 6,5 MNOK og kostnadsøkning på 2,4 MNOK som i hovedsak er knyttet 
asylantproblematikk. 

 

Tall i NOK tusen
Budsjett

2016
Prognose 2015  21 265
Endring i basis 2015-2016  5 890
Pris og lønnsjusteringer - 848
Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2015 - 15 302
Nye omstillinger og endring i drift 2016 - 11 005
Uløst utfordring i 2016  
Totalsum  

Tall i NOK tusen KIS PHR PHT KMD Stabene
Budsjett

2016
Produktivitetskrav - 4 722 - 12 620 - 2 139 - 9 342 - 8 883 - 37 706
SykehusPartner IKT  34 946  34 946
Bevilgninger ledermøte  1 500  500  3 500  - 319  5 181
Flytting av oppgaver (budsjett nøytrale)  4 828 - 1     4 828
Rammeendring fra HSØ  - 3 920 - 900  3 459 - 1 - 1 362
Annet  - 1    4  3
Totalsum  36 553 - 16 042  461 - 5 883 - 9 199  5 890
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4. Nye omstilling og endringer i drift i 2016 på til sammen 11 MNOK 
 

 
 
 
Bemanningsendring øvrige klinikker 
Tabellen under viser budsjetterte forutsetninger knyttet til bemanningen for klinikkene 
eksklusiv somatikk i 2016. 
 

 
 
Det fremgår av tabellen det er planlagt en reduksjon i bemanningen med 12,9 årsverk i 2016.  
Psykisk helse og rus budsjetterer med en reduksjon på 30,5 MNOK knyttet til flytting av sykehus 
psykiatrien fra Lier til Blakstad, samt redusert aktivitet i det botilbudet som foretaket driver for 
Asker og Bærum kommune i Strandveien.  Klinikk for medisinsk diagnostikk budsjetterer med 
en økning på 26,7 årsverk som følge av økte aktivitet og vekst i klinikkene.  De øvrige klinikker 
budsjetterer med en netto reduksjon i årsverk på 9,2 årsverk. 

Tall i NOK tusen
Budsjett

2016
Driftsmessig justeringer i 2016  10 343
SykehusPartner IKT - 34 946
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 - 12 157
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016  33 556
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 - 6 643
Endring internhandel i 2016 - 1 158
Totalsum - 11 005

Endring i antall årsverk budsjett 2016
Endring

2016

Konsekvensjustering av endringer iverksatte i 2015 10,0
Driftsmessig endringer med oppstart i 2015 16,4
Endringer bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2015 8,0
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015 -25,8
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2015 3,7
Endring i opptaksområdet med oppstart i 2015 7,7

Nye omstillinger og endring i drift 2016 -22,9
Driftsmessig justeringer i 2016 5,2
Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 19,4
Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 -62,8
Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 15,3

Totalsum -12,9
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Brutto månedsverk klinikker eksklusiv de somatiske sykehus – budsjett 2016 
 

 
 
For ytterligere detaljer for budsjett 2016 for den enkelte klinikk vises til kapittel 5, klinikkvise 
budsjetter. 
 

3.3.4 Resultatkrav og resultatoppstilling budsjett 2016 
I ØLP er det fra eier Helse Sør- Øst stilt krav om resultat på 215 MNOK i budsjettet for 2016 
inklusiv gevinst ved salg av eiendom på 65 MNOK.  Resultatkrav i budsjettet er redusert il 150 
MNOK fordi salget på Helgerud personalboliger må utsettes inntil formaliteter ved et eventuelt 
salg er avklart.  Endelig resultatkrav for 2016 vil bli fastsatt i foretaksmøte i februar 2016.  
 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2016 3 498,9 3 471,7 3 502,7 3 482,0 3 488,6 3 485,2 3 533,8 3 717,8 3 743,5 3 558,6 3 557,4 3 562,9
2015 3 503,5 3 499,1 3 554,8 3 504,9 3 528,3 3 507,1 3 554,2 3 679,9 3 710,1 3 576,7 3 552,9 3 586,8
2014 3 459,0 3 425,2 3 474,8 3 427,5 3 439,7 3 432,4 3 472,8 3 650,9 3 672,7 3 523,1 3 519,6 3 531,6
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Budsjettet for 2016 er planlagt med en brutto omsetning på totalt 8,9 MMNOK, og et overskudd 
på 150 MNOK. 
 

3.3.5 Investeringer og bæreevne 2015  
 
ØLP la opp til et investeringsnivå på 355 MNOK for 2016. Investeringsnivå er redusert til 333 
MNOK i budsjettforslaget. 
 
For å finansiere investeringer på 333 MNOK benyttes ordinært investeringslikviditet ved 
resultat i balanse på 120 MNOK i tillegg til overskudd fra drift i 2015 på 170 MNOK. Det 
planlegges at salg av eiendom vil tilføre 17 MNOK. Det legges til grunn at opptrappingsmidler til 
psykiatrien, totalt 20 MNOK, kan benyttes til DPS Drammen (Thorsberg). Dette må søkes Helse 
Sør-Øst om særskilt.  Det er også lagt til grunn at investeringspådraget i 2015 blir lavere enn 
budsjettert. Endelig investeringslikviditet for 2016 fastsettes når regnskapet for 2015 er klart og 
nødvendige avklaring med Helse Sør-Øst knyttet til innestående opptrappingsmidler DPS 
Drammen er avklart. Administrerende direktør vil sikre at investeringsrammer for 2016 er 
avstemt mot tilgjengelig investeringslikviditet i virksomhetsrapporten som styret skal behandle 
i februar 2016. 
 
 
 

VVHF Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 4 554 663 5 633 414 5 633 414 5 780 388 2,6 %

ISF-inntekter 1 979 254 2 106 763 2 117 588 2 211 575 4,4 %

Gjestepasient inntekter 116 152 102 875 110 575 112 209 1,5 %

Øvrige driftsinntekter 725 891 784 177 828 677 834 465 0,7 %

Sum inntekter 7 375 960 8 627 229 8 690 254 8 938 637 2,9 %

Varekostnader 883 329 917 914 934 414 1 071 399 14,7 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 567 341 577 091 592 591 598 065 0,9 %

Innleid arbeidskraft 38 731 28 447 39 947 23 443 -41,3 %

Lønnskostnader 3 881 572 5 797 575 5 799 575 5 926 174 2,2 %

Avskrivninger 229 017 224 040 231 813 247 873 6,9 %

Andre driftskostnader 826 035 864 785 853 536 907 488 6,3 %

Netto finanskostnader 21 719 17 378 18 378 14 195 -22,8 %

Sum drifts- og finanskostnader 6 447 744 8 427 230 8 470 254 8 788 637 3,8 %

Resultat 928 216 200 000 220 000 150 000 -31,8 %
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Investeringsramme 2016 er på 333 MNOK   
Der er lagt til grunn følgende fordeling av investeringsmidler til investeringer: 

 

 
 
 

• Eiendom 
Det budsjetteres med investeringer på eiendommer og bygg for MNOK 194 i 2016.  
 
Innen Psykisk Helse og Rus er det planlagte med ombygginger/tilbygg på Blakstad for å 
gjennomføre flytting av aktiviteten fra Lier til Blakstad. Videre er det planlagte med 
investeringer på Thorsberg, for å samle DPS-aktiviteten som i dag er på Lier med øvrig DPS 
tilbud på Thorsberg. 
  
Budsjett inkluderer investeringer i sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK) med 
til sammen MNOK 77. Inkludert i beløpet er en hovedsatsning på elektroområdet på sykehusene. 
For øvrig skal det gjennomføres flere funksjonelle tilpasninger og vedlikeholdsmessige 
investeringer. Kostnaden for konseptfasen av BRK-prosjektet er inkludert i budsjettet. 
 
Investeringene på Drammen sykehus er i siste fase, og budsjett for 2016 inkluderer 
investeringer på 57 MNOK.  Etter 2016 vil det ikke gjennomføres 
eiendomsinvesteringsprosjekter på Drammen sykehus. Ombyggingsprosjektet som opprinnelig 
var estimert til MNOK 400, vil ende med et totalt forbruk på om lag MNOK 335.  

 
• MTU og annet utstyr 
Det budsjetteres med 15 MNOK til investeringer i behandlingshjelpemidler, og 11 MNOK til 
grunnutrustning som senger, autoklaver, rullestoler, utstyr til ambulanser og lignende.  
 
Investeringer innenfor MTU området er budsjettert med 52 MNOK i 2016.  Dette er lavere enn 
opprinnelig ØLP nivå på 60 MNOK.  Erfaringsmessig vil mye av investeringsbudsjett på 14 

Investeringer
2016 forslag

Psykisk Helse og Rus 60
BRK inklusiv planlegging 77
Drammen 57
Sum eiendom 194
Medisinsk teknisk utstyr 52
Behandlingshjelpemidler 15
Grunnutrustning 13
Sum utstyr 80
IKT 9
Konseptfase NVVS 8
Overskuddsdisponering klinik 14
Grønt sykehus 1
EK-innskudd pensjon 26,5
Sum øvrige investeringer 59
Sum investeringer 333
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MNOK avsatt til overskuddslikviditet som disponeres av klinikkene også gå til MTU-formål. Det 
samlede anskaffelsesnivået på MTU-utstyr vil dermed trolig være høyere enn MNOK 52.  
 
Finansiell leasing 
Som supplement til investeringer, arbeides det med leasing av noen større MTU anskaffelser for 
2016 med en total innkjøpsverdi på om lag 42 MNOK. 

o Dagens praksis med leasing av ambulanser videreføres i 2016.  Det budsjetteres med 
å inngå kontrakter for leasing av ambulanser med en kjøpsverdi på 9 MNOK i løpet 
av 2016, i tråd med flåteplanen. 

o Det budsjetteres med leasing av en erstatnings CT til Bærum sykehus med en 
kjøpsverdi på 10 MNOK. 

o Det vurderes bl.a. en operasjonsrobot til Drammen sykehus, og en ”stein knuser” til 
Bærum sykehus med en kjøpsverdi på om lag 23 MNOK. 

 
Det forusettes at finansiell leasing inngås i tråd med HSØ retningslinjer. 
 
• Øvrige investeringer 
IKT investeringer 
Det er budsjettert med 9 MNOK i investeringer innenfor IKT-området. Regionale investeringer 
vil medføre behov for noen lokale investeringer. I tillegg er det behov for å utvikle/tilpasse en 
del av dagens løsninger som ikke er en del av den regionale porteføljen.  
 
Konseptfase NVVS 
Konseptfase NVVS avsluttes i 2016 og er budsjettert med en investeringsramme på 8 MNOK. 
 
Klinikk disposisjon 
Det er øremerket 14 MNOK til investeringer som disponeres av klinikker som har gått med 
overskudd i fjor.  Etter dagens regler får klinikkene disponerer inntil 50 % av årets overskudd i 
etterfølgende år til investeringer.   
 
Grønt sykehus 
Det er satt av 1 MNOK til Grønt sykehus i investeringsbudsjettet, knyttet til tiltak for å styrke 
transportløsninger for ansatte med hovedvekt på bedre sykkelparkeringer.  
 
• Vedlikeholdsplaner 
Det samlede investeringsbudsjettet innen eiendom på 194 MNOK fordeles mellom 
hovedprioriteringer på følgende måte: 

o 80 MNOK myndighetskrav og avvik   
o 26 MNOK sikker og stabil drift 
o 42 MNOK vedlikehold  
o 59 MNOK strategiske investeringer 
o 8 MNOK funksjonelle investeringer 

Vedlikeholdsinvesteringer på 42 MNOK går til å utbedre tilstandsgrad 3 og 2. Når det gjelder 
vedlikeholdskostnader i driftsbudsjettet så er det satt av 34,4 MNOK til dette. Dette er det 
samlede budsjettet for vedlikehold av bygg, og inneholder også serviceavtaler til dette formålet.  
 

3.3.6 Likviditet og finansområde 
Det er etablerte prinsipper for likviditetsstyring i Helse Sør-Øst som skal bidra til å sikre at 
foretakene styrer samlet likviditet innenfor tilgjengelige rammer for 2016, både til drift og til 
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investeringer. Det skal også legges til rette for et investeringsregime der foretaket gjennom egne 
likviditetsoverskudd kan spare til senere investeringer.   
 
VV har budsjettert med salg av eiendom i 2016. To eiendommer, Ringeriksvegen 2 og 6 
planlegges solgt i løpet av første halvdel av året. Salgene vil gi likviditet, men lite 
gevinst/resultat effekt.  Det jobbes parallelt med gjennomgang av hele eiendomsmassen med 
tanke på effektivisering av antall kvadratmeter i bruk, samt å få redusert antall kvadratmeter 
som skal vedlikeholdes. Det kan tilkomme flere eiendommer i løpet av 2016, men disse er 
foreløpig kun til vurdering. 
 
Totalt sett er likviditetsutviklingen for 2016 god. Det er positive resultater fra de siste årene 
kombinert med fallende og generelt lavt rentenivå og sparing som bidrar til en bedre likviditet 
for foretaket. Det forventes ingen store utfordringer knyttet til likviditeten i løpet av 2016. 
 
Rentekostnader på langsiktige lån og renteinntekter på konsernfordring i budsjett 2016 er 
beregnet ut fra forutsetninger gitt av HSØ. Rentekostnader på benyttet kassekreditt er beregnet 
ut fra et forventet gjennomsnittlig trekk på kassakreditt i løpet av året.  Netto finanskostnader er 
redusert i budsjett 2016 med totalt MNOK 10 sett i forhold til prognose for 2015. Dette som 
følge av redusert forbruk av kassekreditt og økt sparing, i kombinasjon med at rentenivå er lavt. 
 

4. RISIKOVURDERING  
Foretakets budsjettprosess for 2016 er gjennomført i klinikkene. Det er konkretisert tiltak som 
skal sikre et overskudd på 150 MNOK.  
 
Den tette og god driftsoppfølgingen av virksomheten vil fortsette i 2016. Styringsmessig vil 
hovedfokus fortsatt værer på å oppnå best mulig kostnadskontroll gjennom løpende 
avstemming av resultatutvikling, samt justering av aktivitet og bemanning. 
 
I arbeidet med budsjettet er noen forhold identifisert knyttet til risiko for ikke å oppnå 
budsjettert resultat i 2016. Som det fremgår er de mest kritiske forhold for oppnåelse av et 
resultat på 150 MNOK i budsjett 2016: 
 
Gjestepasientkostnader 
Blant annet som følge av hovedstadsprosessen har Vestre Viken økt egendekning med ca 3 % de 
siste årene.  Dette har ført til en utflating i kjøp eksterne gjestepasientplasser.  I 2015 er 
konserninternt kjøp fra andre HF i regionen (hovedsakelig fra OUS) i tråd med budsjetts 
forutsetninger, mens kjøp fra private og andre regioner er økende og høyere enn budsjettert. 
 
Fra og med 2016 overtar foretaket ansvar for kostnader i forbindelse med Fritt Behandlingsvalg 
(FBV).  Kostnader er budsjettert i tråd med rammeoverføring på 22,1 MNOK.  Foretaket har 
ingen erfaring med disse kostnader.  Det er risiko knyttet til FBV i budsjett 2016.  Kostnader 
knyttet til FBV er en del av gjestepasientkostnadene i budsjett 2016.  
 
I budsjettet for 2016 er det ingen økning i gjestepasientkostnader samlet sett.  I budsjettet for 
2016 økes løpende kjøp av helsetjeneste inklusive FBV med om lag 35 MNOK, samtidig som 
kostnader for kommunale øyeblikkelig hjelp senger på 33,3 MNOK tas ut av budsjett som følge 
av samhandlingsreformen nå er sluttført. VVHF har en ambisjon om å redusere forbruket ved å 
øke egendekning. 
 
Dyre legemidler 
Fra og med 2016 er ansvar for flere H-recept medisiner overført fra Folketrygden til foretaket.  
Kostnader er budsjettert i tråd med rammefinansiering på 100,2 MNOK. Finansiering er fordelt 
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til foretakene ved bruk av inntektsmodellen.  Det finnes ingen erfaringstall som gir faktiske 
kostnader per opptaksområde.  Det er derfor risiko for at faktiske kostnader for VVHFs 
opptaksområde ikke vil være i samsvar med finansiering mottatt fra HSØ. 
 
Oppgaveoverføring uten finansiering 
Det er i Statsbudsjett overført ansvar uten finansiering for kommunale overgrepsmottak og ny 
spesialistutdanning for leger.  Det er risiko knyttet til budsjettene for disse områder. 
  
Investeringer psykiatri  
Forsinkelser i investeringsprogrammet ved Blakstad/Thorsberg i 2016 vil gi økt risiko for at 
klinikk for psykisk helse og rus ikke kan gjennomføre planlagte omstilling som er nødvendig for 
å møte budsjettkravet for 2016.   
 
 

5. KLINIKKVISE BUDSJETTER 
 
Klinikkdirektør er ansvarlig for å gjennomføre budsjettprosessen innenfor de rammer som 
administrerende direktør til en hver tid fastsetter. Det har overfor klinikkene vært stilt følgende 
prosesskrav i arbeidet med budsjett 2016: 
 
- Tillitsvalgte skal tas med på interne budsjettmøter i klinikken. Det skal foreligge 

drøftningsprotokoll ved oversendelse av klinikkens budsjett til administrerende direktør. 
 

- Nivå 3- og 4 ledere skal alle involveres fullt ut i forhold til prosess rundt 
avdelingsvise/seksjonsvise rammer og budsjettering av årsverk og aktivitet. Klinikkdirektør 
skal fastsette rammer både for nivå 3 ledere og fordeling ut på nivå 4.  
 

- Klinikkdirektør skal selv delta og lede budsjettmøter med nivå 3 ledere. Administrerende 
direktør anbefaler også at klinikkdirektør deltar i budsjettmøter med nivå 4 ledere. 

 
Følgende leveransekrav har vært stilt overfor klinikkene: 
– Krav om resultat i balanse 
– Konkretisering av tiltak, alle tiltak skal være konkretisert på laveste ledernivå 
– Kobling mellom økonomi og bemannings utvikling. Sammenhengen mellom resultatbudsjett 

og bemanningsplan skal være kvalitetssikret slik at lønnsbudsjettet og antall årsverk er 
periodisert likt. 

– Tiltakene skal være realistiske, ved manglende tiltak skal synliggjøres som uløst utfordring i 
budsjettet og ikke gjemmes bort. 

– Utviklingen fra prognose 2015 til budsjett 2016 skal forklares med tiltak. 
 
Budsjettmodellen som klinikkene benytter er en tiltaksbasert modell. Tabellen under forklarer 
hva de ulike tiltakskategoriene betyr. Dette som en leseveiledning da denne tabellen er benyttet 
i de klinikkvise budsjettkommentarene som følger. 
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Tiltakstabell - forklaring Alle beløpene oppgis i sum (P16) og fordelt pr resultatgruppe 
(basis, driftsinntekter, varekost, lønn osv)

0 Justering av prognose Budsjettet 2016 tar utgangspunkt i prognosen for 2015.  Fordi Vestre Viken HF 
budsjetterer med 0 resultat pr enhet, vil underskudd i årsprognosen for 2015 gi en 
økt omstillingsutfordring i 2016.

1 Endring i basis 2015-2016 Alle endringer i basisramme oppgis her.  

10 Rammetildeling HSØ Endringer er en direkt konsekvens av rammetildeling fra HSØ.  Styres sentralt.

11 Prinsipp- og funksjonsendringer (budsjett nøytrale) Budsjettnøytrale endringer som følge av prinsippendringer og/eller 
funksjonsendringer.  Styres sentralt.

12 Pensjonsendringer Endring i pensjonskostnader med tilhørende basis korreksjon.  Budsjettnøytrale for 
klinikkene. Styres sentralt.

13 Produktivitetskrav 1,5% produktivitetskrav/effektiviseringskrav til klinikkene.  Styres sentralt.

14 Omfordeling og prioritering LM Omfordeling av basisramme som følge av prioriteringer og strategiske satsninger 
som besluttes i ledermøte.  Styres sentralt

15 Intern basisendringer i klinikkene Omfordeling av basisramme innenfor klinikkene.  Sum skal gå i null.

2 Pris- og lønnsjusteringer Lønns og prisjustering og tilhørende kostnads- og inntektsøkninger vises her.

20 Sentrale prisjusteringer Lønns- og prisjustering og tilhøyrende kostnads- og inntektsøkninger iht 
Statsbudsjett og budsjettforutsetninger.  Styres sentralt.

21 Lokale prisjusteringer Prisjusteringer i klinikker ut over generelle prisvekst iht. Statsbudsjett og 
budsjettforutsetninger.  Budsjetteres særskilte i klinikkene.

22 Lønnsendring uten BTO mnd.verk effekt Justering av lønnsnivå som ikke påvirker antall bruttoårsverk i budsjett - for 
eksempel prisjustering på lønn uten årsverksvirkning og overheng.

23 Endring BTO mnd.verk uten økonomi effekt Teknisk kategori for finjustering av bruttoårsverk.  Justeringer påvirker ikke 
økonomien til klinikkene, og er kun av teknisk art.

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015 Overheng/helårsvirkning av driftsmessige endringer igangsatt i løpet av 2015.  
Hendelser i 2015 som gir økonomiske effekter i 2016. 

30 Driftsmessig enddringer med oppstart i 2015 Helårsvirkning av driftsendringer foretatt i 2015.

31 Endring bemanningsplan/vakanser med oppstart i 2015 Helårsvirkning av endringer av bemanningsplan/vakanser som er foretatt i 2015
.

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015 Helårsvirkning av pågående omstillingsprosjekter.

33 Strategisk satsningsområder med oppstart i 2015 Helårsvirkning av stretgisk satsninger innført i 2015.

34 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2015 Helårsvirkning av endringer i opptaksområdet i 2015.

35 Samhandlingsreformen med oppstart i 2015 Helårsvirkning av samhandlingsprosjekter med oppstart i 2015.

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016 Omstilling og driftsmessige endringer i 2016. Summen av endringer i denne 
kategorien skal  motsvare endringene i kategori 0-3 ovenfor.

40 Driftsmessig justeringer i 2016 Nye driftsendringer med oppstart i 2016.

41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 Nye planlagte endringer i bemanningsplan/vakanser i 2016.

42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 Nye omstillingsprosjekter med oppstart i 2016.

43 Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016 Nye strategiske satsningsområder som innføres med oppstart i 2016 som følge av 
ledermøte vedtak.

44 Endring i opptaksområdet med oppstart i 2016 Konsekvenser av endringer av opptaksområdet i 2016

45 Samhandlingsreformen med oppstart i 2016 Endringer og prosjekter knyttet til innføring av samhandlingsreformen, med oppstart 
i 2016.

46 Endring internhandel i 2016 Netto endring i konsernintern kjøp i 2016 som følge av  "selgende part" prinsipp 
(intern handel avstemning). 

47 Endring i sentralisert budsjettrisiko i 2016 Endring i sentralisert budsjettrisiko på overordnet nivå.  Styres sentralt.

5 Uløste utfordring i 2016 Uløpste utfordring i budsjettet



37 
 

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

 

5.1 Drammen sykehus 

5.1.1 Bakgrunn 
Klinikk Drammen sykehus består av avdelingene; Medisin, Kirurgi, Barn og ungdom, Gynekologi 
og fødselshjelp, Anestesi, intensiv og operasjon, Ortopedi og Akuttmottak, Øre, nese og hals, og 
Nevrologi, revmatologi og rehabilitering.  
 
Drammen sykehus er et lokalsykehus med områdefunksjoner for Vestre Viken, innenfor noen 
spesialiteter. Pasientstrømsanalyser viser at ved Drammen sykehus kommer ca 70 % av 
pasientene fra lokalsykehusområdet, det resterende er relatert til områdefunksjoner. 
 
Klinikk Drammen sykehus har budsjettert med 1684 årsverk for 2016.  
 
Utgangspunktet for budsjett 2016 i Vestre Viken er budsjettramme for 2015, hensyntatt 
tekniske korrigerings faktorer; Pensjon, lønns og prisvekst, grouper effekt og flytting av 
funksjoner (kostnader og inntekter) mellom klinikker/avdelinger. I tillegg ble klinikken pålagt et 
effektiviseringskrav på 1,5 %, for å sikre fremtidige investeringer i Vestre Viken. Etter vedtak i 
ledermøte Vestre Viken 10.11.15, fikk de fleste klinikkene redusert sitt effektiviseringskrav. For 
Drammen sykehus utgjorde dette 10 MNOK.  
 
Overordnet mål for budsjett 2016 er et realistisk budsjett i balanse. Det er gjennomført flere 
budsjettmøter på alle ledernivå. Avdelingssjefene, med bistand fra controllerne, har gjennomført 
budsjettmøter med alle seksjonslederne. Prognosen for 2015 og gjeldende bemanningsplaner er 
gjennomgått, og danner grunnlag for lønnsbudsjett i 2016. Varekostnader og andre 
driftskostnader er gjennomgått og budsjettert.  
 
Klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud og klinikktillitsvalgte gjennomførte 
risikovurdering av det helhetlige budsjettet og drøfting den 23.november. 
 

5.1.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 
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Drammen sykehus har en større vekst i økonomien på inntektssiden enn på kostnadssiden fra 
prognose 2015 til budsjett 2016. Dette er en naturlig konsekvens av forventet negativ prognose 
for 2015, og pålagt produktivitetskrav på 11,7 MNOK i 2016. Av en total økning i lønnsområdet 
på 133 MNOK, utgjør pensjon 95,5 MNOK og lønnsvekst 26,8 MNOK. Varekostnader holder det 
samme nivå pr DRG poeng, som i prognose 2015. Det er ut fra foreløpig ISF regelverk av oktober 
2015, budsjettert med en nedgang i DRG vektene for pasienter behandlet ved sykehuset.  
 

5.1.3 Utfordringsbilde 2016 
Den estimerte prognosen for 2015 ved Klinikk Drammen sykehus er 6,7MNOK. Budsjettet for 
2016 er i balanse, og det foreligger ingen uløste utfordringer. 
 
På grunn av mye virusinfeksjoner vinteren 2015, hadde klinikken en spesielt krevende situasjon, 
både i forhold til pasientbelegg og korttidssykdom blant egne ansatte. Videre har også mange 
ansatte ved Drammen sykehus, bidratt med tid i planleggingen av nytt sykehus det siste året. 
 
Tidlig i budsjettprosessen ble klinikken pålagt et effektiviseringskrav på 1,5 %, noe som tilsvarer 
23,5 MNOK. Dette for å sikre fremtidige investeringer i Vestre Viken. Effektiviseringskravet ble 
fordelt avdelingene ved DS, etter størrelse på omsetning og årsverk.  
 
I Vestre Viken ledermøte 10. nov, ble det vedtatt en ny fordeling av klinikkrammer, blant annet 
som følge av endringer i statsbudsjettet. Klinikk Drammen sykehus reduserte da sitt 
effektiviseringskrav med 10 MNOK. Videre ble det i 2015 gjennomført en analyse av DRG 
vektingen for de somatiske klinikkene. Denne avdekket en underestimering av groupereffekt for 
2015, som deretter ble kompensert. Totalt ble det da frigjort 15 MNOK til prioritering i 
budsjettprosessen, for avdelingene ved Drammen sykehus. 
 
Dette medførte en reduksjon i effektiviseringskravet ved alle avdelinger til 1 %. Det resterende 
ble skjønnsmessig fordelt etter følgende vektlegging; Kostnadsbase ufinansierte dyre 
medikamenter, mulighetsrom elektiv aktivitet og nye operasjonsstuer, belegg/pleietyngde, 
fristbrudd og ventelister, og risiko i ø-hjelps strømmer.  
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5.1.4 Styringsindikatorer  

 
*Nivå pr utgangen av hvert år 
 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere 
avdelinger har i løpet av 2015 gjennomført poliklinikkprosjekter med siktemål å forbedre 
rutiner relatert til planlegging, oppsetting av timer og gjennomføring for ytterligere å forbedre 
driftseffektivitet. Arbeidet videreføres og videreutvikles i 2016. 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 pr oktober, 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. 
 

5.1.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer  

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt 
endring i årsverk.  Klinikken har samlet sett liten endring i årsverk fra prognose til budsjett. Det 
er overført 4.3 årsverk fra dokumentsenteret i Vestre Viken til Akuttmottakets kontortjeneste. 
 
Omstillingstiltak – spesifikasjon og videre prosess  
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Drammen sykehus har ingen større omstillingsprosjekter som er planlagt i 2016. Videre 
oppfølging av igangsatte tiltak i 2015 er hovedfokus. 
 
Budsjettet for 2016 er i balanse, og hensyntatt kravene i oppdraget til spesialisthelsetjenesten. 
 
Tiltak/endringer i budsjett 2016; 

• Økt aktivitet innen operative fag, helårseffekt av nye operasjonsstuer 
• Helårseffekt av justerte bemanningsplaner AIO i forbindelse med nye operasjonsstuer 
• Riktige pasientforløp – dag/poliklinikk, sengepost og bruk av Hotellpost 
• Sikre koordinerte kreftforløp 
• Nærværsarbeid - lavere sykefravær vil medføre bedre pasientkvalitet, bedre ansatt 

tilfredshet og bedre økonomi 
• Overføring av 4,3 årsverk fra Dokumentsenteret til kontortjenesten i Akuttmottaket 
• Varekost – prisreduksjon i ICD implantater og aktivitetsvekst 
• Variabel lønn har stort fokus og er budsjettert med 2015 nivå  

 

5.1.6 Bemanningsbudsjett 
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Drammen sykehus har i budsjettprosessen for 2016 lagt til grunn å ikke øke årsverk samlet sett. 
Veksten i årsverk fra 2015 til 2016, på 5 årsverk, er i hovedsak knyttet til overførsel av 
kontorpersonell fra Vestre Viken administrasjon og noe strategisk satsning i forhold til 
ventelister og pakkeforløp kreft. 
 

5.1.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
Drammen sykehus har en relativt nøktern aktivitetsutvikling målt i antall opphold fra prognose 
2015 til budsjett 2016. Realveksten er på 2230 opphold, herav 250 døgnopphold. Økt 
døgnaktivitet er i hovedsak knyttet til nye operasjonsstuer. Elektive operasjoner har en høy 
indeks, og gir høy økonomisk effekt målt i DRG poeng. 7500 av veksten i antall polikliniske 
konsultasjoner skyldes at flere personellgrupper blir omfattet av ISF systemet. DRG poeng pr 
årsverk har en naturlig positiv utvikling, for et sykehus som jobber etter prinsippet for 
kontinuerlig forbedring. Kostnadsutviklingen pr DRG poeng er lavere enn lønns- og prisvekst, og 
dette understøtter samme utviklingsnorm. Begge indikatorer sier også noe om at det er 
budsjettert stramt, men innenfor et risikonivå som ledelse og tillitsvalgte mener det er mulig å 
håndtere. 
 

5.1.8 Prosess 
Den 24.september ble det gjennomført et budsjettseminar med ledergruppe, klinikkstab, 
controllere, HR-rådgiver, klinikktillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og brukerrepresentant. 
Her presenterte avdelingssjefene hvordan avdelingen skal løse effektiviseringskravet, herunder 
vurdering av mulighetsrom. Pasientens helsetjeneste, nye pasientrettigheter og kontinuerlig 
forbedring stod sentralt. Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering presenterte for 
læring på tvers; Effektivisering ga økt pasientsikkerhet. 
 
Den 5.november ble det avhold møte med klinikkledelse, avdelingssjefer, klinikktillitsvalgte, 
klinikkhovedverneombud og brukerrepresentant, med avdelingsvise presentasjoner av status 
budsjett 2016, og konkretisert gjennomføringsplan for omstillingstiltakene. De avdelingsvise 
omstillingstiltakene vil bli risikovurdert og drøftet i avdelingene. Samlet presentasjon ble 
distribuert til alle etter møtet. 
 
Den 23.november ble det gjennomført drøfting. 
Kopi av signert drøftingsprotokoll vedlegges budsjettleveransen. 
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5.1.9 Risikovurdering 
Risikovurdering av det helhetlige budsjettet ble gjennomført den 23.november med påfølgende 
drøfting samme dag med klinikkdirektør, avdelingssjefer, klinikkhovedverneombud, 
klinikktillitsvalgte, klinikkstab og controllere. I forkant av risikovurderingen ble det utsendt 
drøftingsnotat og presentasjon som innehold overordnet budsjett, og aktivitets- og 
bemanningsendringer per avdeling. Det ble, i henhold til overordnet mal, foretatt en vurdering 
knyttet til økonomisk risiko, herunder manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, manglende 
oppnåelse av bemanningsbudsjett, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel lønn og 
manglende oppnåelse av reduserte andre kostnader. Det ble også vurdert om budsjettet 
innebærer noen risiko for at det har negativ påvirkning knyttet til medarbeidertilfredshet, 
pasientsikkerhet, ventetider/fristbrudd, forløpstider kreft og pasientopplevd kvalitet.  
 
Ingen risikoområder vurderes innenfor rødt område, ytterligere tiltak utover det som ligger i 
budsjettet er dermed ikke beskrevet. Risiko for manglende oppnåelse av planlagt aktivitet, 
manglende oppnåelse av bemanningsreduksjoner, manglende oppnåelse av reduksjon i variabel 
lønn og manglende oppnåelse av reduksjon i andre kostnader er innenfor gult risikoområde. 
Øvrige områder er vurdert innenfor grønt område. 
 
Kopi av signert risikovurdering vedlegges budsjettleveransen. 
 

5.1.10 Andre forhold 
Det siste året for oppgradering ved Drammen sykehus er 2016. Områdene som er prioritert, 
innmeldt, risikovurdert og AMU behandlet i Klinikk Drammen sykehus høsten 2015, er helt 
nødvendig å gjennomføre for å sikre forsvarlig drift frem til nytt sykehus i Vestre Viken står 
ferdig.  
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5.2 Bærum sykehus 
 

5.2.1 Bakgrunn 
Somatisk klinikk Bærum sykehus er organisert i 6 avdelinger – medisinsk avdeling, kirurgisk 
avdeling, ortopedisk avdeling, avdeling for gynekologi og fødselshjelp, avdeling for anestesi, 
intensiv, operasjon og akuttmottak og avdeling for medisinsk forskning. 
Klinikken lønner om lag 945 brutto årsverk, fordelt på rundt 1250 ansatte.  
Se kapittel 8 for nærmere beskrivelse av prosessen for arbeidet med budsjett 2016. 

5.2.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Klinikk Bærum sykehus gikk med 47,8 MNOK i underskudd i 2011, 42,6 MNOK i underskudd i 
2012, et underskudd på 19,2 MNOK i 2013 og et overskudd på 4,9 MNOK i 2014. Det er forventet 
et underskudd i 2015 på 7,6 MNOK. I den samme perioden har klinikken måtte tilpasse seg en 
stor økonomisk utfordring for bortfall av inntekter til utskrivningsklare pasienter, en utfordring 
som har kommet i tillegg til de ovennevnte betraktninger, og tilsvarende måtte løses. 
I regnskapet for 2015 har klinikken blitt godskrevet 6,5 MNOK som kompensasjon for 
behandling av kommunale ø-hjelpspasienter. I 2016 overtar kommunene det økonomiske 
ansvaret for behandling av disse pasienter og tildelingen bortfaller i sin helhet. 
 
Klinikken forventer å levere et regnskap i balanse for 2016. 
 
 

Bærum sykehus
Resultat 2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 2015

Basisramme 274 546 270 761 273 937 326 818 19,3 %

ISF-inntekter 515 200 557 600 562 394 594 235 5,7 %

Gjestepasient inntekter 23 254 26 890 24 824 29 063 17,1 %

Øvrige driftsinntekter 54 827 60 172 60 923 57 397 -5,8 %
Sum inntekter 867 827 915 423 922 078 1 007 513 9,3 %
Varekostnader 116 616 115 459 119 960 121 417 1,2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester -4 334 3 562 4 476 5 467 22,1 %

Innleid arbeidskraft 6 704 5 376 10 669 5 197 -51,3 %

Lønnskostnader 732 206 779 979 784 522 865 524 10,3 %

Andre driftskostnader 11 747 11 047 10 080 9 908 -1,7 %

Netto finanskostnader 9 0 -2 0 -100,0 %
Sum drifts- og finanskostnader 862 948 915 423 929 705 1 007 513 8,4 %

Resultat 4 879 0 -7 627 0 -100,0 %
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5.2.3 Utfordringsbilde 2016 

 
 
Somatisk klinikk Bærum sykehus prognostiserer med et underskudd på 7,627 MNOK i 2015.  
 
Som rammebetingelser fra Vestre Viken er klinikken pålagt et produktivitetskrav på 6,507 
MNOK i reduserte basisrammeinntekter i 2016. 
 
Grunnet forsinket oppstart av kommunale akutte døgnplasser (KAD) i Asker og Bærum 
kommune er Bærum sykehus kompensert for dette i budsjett 2015 med 6,508 MNOK. Disse 
midlene faller bort i sin helhet i 2016, når alle KAD plassene er opprettet i kommunene, og 

BS
1. Prognose 2015 (+ = pos i tiv, - = negativ) -7 627 

Elementer som øker klinikkens utfordring:
Produktivitetskrav -6 507 
Bortfall KAD midler -6 508 
Sentral avsetning -1 200 
Annet -916 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 -22 758 

Utfordringsreduserende elementer:
Økt aktivitet 14 535
Reduksjon lønnskostnad (oppdekning vakante 
stillinger mot redusert variabel lønn)

3 355

Reduserte andre kostnader 4 293
Bemanningsreduksjon (helår) 575
3. Budsjettert styringsfart  2016 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2016 0
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dermed vil en del av trykket på avdelingene reduseres ved relevant bruk av disse plassene fra 
kommunenes side. 
 
Det er satt av 1,2 MNOK sentralt på klinikknivå for å møte uforutsette utfordringer. 
 
I annet posten er det samlet mindre endringer som i sum øker klinikkens utfordring med 0,9 
MNOK og 2 brutto årsverk, hvor av innføring av pusterommet bidrar til 1,5 årsverk (disse 
finansieres av stiftelsen Aktiv mot kreft og blir refundert). 
 
For å møte de ovennevnte utfordringene er det budsjettert med omstillingstiltak på 22,758 
MNOK. Omstillingstiltakene beskrives nærmere i kapittel 5. 
 

5.2.4 Styringsindikatorer 
Prosessen med identifisering av styringsindikatorer med tilhørende måltall er pågående etter 
plan og det tas forbehold om endring i parametre og måltall. 
Som en forberedelse til ”Fritt behandlingsvalg” er det benyttet ekstra ressurser for å redusere 
etterslepet av ventende pasienter. Klinikken vil ha fjernet etterslepet i løpet av inneværende år 
og planlegger med ingen fristbrudd i 2016 og en skjerpelse av målsetting i 2016 for 
gjennomsnittlig ventetid med 1 dag til 65 dager. 
 

 
 

5.2.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Overordnet tabell viser en oppsummert oversikt over hvordan klinikkens prognose for 2015, 
samt nye utfordringer i 2016, håndteres i budsjett 2016. Alle avdelinger har levert et budsjett 
hvor løsninger for utfordringsbildet er innarbeidet fullt ut og det ligger ingen uløste utfordringer 
i budsjett 2016. 
 

Styringsparametre 2014 2015
prognose

2016
budsjett

Virkelig 72 66
Mål 65 66 65

Avvik 7 0
Virkelig 2,0 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Avvik 2,0 % 0,0 %

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

Bærum sykehus Budsjett
2016 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader  Netto finans

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Justering av prognose  7 627 - 273 937 - 648 142  135 105  784 523  10 080 - 2 945,8

1 Endring i basis 2015-2016  14 209 - 49 384  7 702   55 891   0,0

2 Pris og lønnsjusteringer - 356 - 3 498 - 17 273  3 388  16 769  258  0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015 - 4 199  - 10 956  750  5 848  159  4,8

30 Driftsmessig junstering med oppstart i  2015 - 5 665  - 8 733  676  2 234  159  2,8
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2015  3 614     3 614   2,0

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2015 - 2 149  - 2 224  75    0,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016 - 17 280  - 12 025 - 7 161  2 492 - 589  2 0,3

40 Driftsmessig justeringer i  2016 - 5 886  - 6 151 - 1 584  2 436 - 589  2 1,2
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016 - 6 513   - 5 158 - 1 355   -2,7
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 4 091  - 4 509 - 419  837   1,1
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2016 - 790  - 1 365   575   0,7

5 Uløst utfordring i 2016        0,0

Totalt  - 326 818 - 680 695  132 082  865 523  9 908  950,9
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Omstillingstiltak og uløst utfordring – spesifikasjon og videre prosess 

 
 
Klinikkens tiltak for å bringe økonomien i balanse i 2016 er gruppert i 4 hovedkategorier og vil 
følges opp gjennom 2016. Kategoriene består av en kombinasjon av helårseffekter av tiltak 
igangsatt i 2015 samt nye tiltak i 2016. 
 

1. Økt aktivitet 
Klinikkens hovedprofil i budsjett 2016 har vært å øke aktiviteten, ved å behandle flere pasienter, 
ut fra viten om etterspørsel og ventelister innenfor de forskjellige områdene.  Dette forventes å 
ha en positiv effekt på ventetider. 
 
Det er samlet sett lagt inn økte inntekter på 21,3 MNOK og tilhørende økte lønnskostnader på 
3,8 MNOK (4 årsverk) og varekostnader på 3 MNOK. 

 
Helårseffekter innen plastikk kirurgi og gastrokirurgi grunnet forsinket oppstart av operatører i 
2015 er lagt inn med full effekt på inntekter, lønn og varekostnader i 2016.  
 
Det er videre lagt inn en økning på ortopedisk aktivitet grunnet bedre utnyttelse av 
operasjonsstuene, blant annet ved overgang til 3 hofter eller 3 knær innen normal arbeidstid. 
Medisinsk poliklinikk har drevet et forbedringsarbeid med BRASSE metodikk som har medført 
en økning i poliklinisk behandling. Effektene av dette arbeidet viser seg i en økt aktivitet høsten 
2015 og helårseffektene av dette er lagt inn i budsjett 2016. 
 
Det er også vært en økning i gynekologisk behandling av innlagte pasienter høsten 2015, som er 
lagt inn med helårseffekter i budsjett 2016. 

 
Bærum sykehus har områdefunksjon innen fedmekirurgi og plastikk kirurgi for Vestre Viken. 
Det er lagt inn økning i aktiviteten på begge disse områdene som knytter seg til å hente hjem 
pasienter fra Vestre Viken sitt opptaksområdet til Bærum. Klinikken vil gå i dialog med fastleger 
i Vestre Viken sitt opptaksområde, samt legene på de andre somatiske sykehusene i Vestre 
Viken, for å styrke informasjonen om tilbudet som gis til fedme og plastikk pasienter ved Bærum 
sykehus. 
 
Med utgangspunkt i forventet økning i pågangen av medisinske pasienter er det lagt til grunn en 
økning i medisinsk heldøgnsbehandling på 2 prosent, med tilhørende økte varekostnader. 
Ved bruk av overskuddsmidler fra 2014 har klinikken investert i en bentetthetsmåler. Dette er 
et nytt tilbud i tråd med føringene fra strategi 2020 på Bærums sykehus. 
 

Bærum sykehus Budsjett
2016

Basis-
ramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
drifts-

kostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015 - 3 662  - 9 515  750  4 943  159 3,4

Økt aktivitet - 7 079  - 9 483  1 228  1 176  1,2
Reduksjon variabel lønn  4 470  - 32   4 343  159 3,2
Reduserte andre kostnader - 478   - 478   0,0
Bemanningsreduksjon - 575    - 575  -1,0

42 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 19 096  - 11 864 - 7 648  417  -0,3

Økt aktivitet - 7 456  - 11 864  1 777  2 631  2,7
Reduksjon variabel lønn - 7 825   - 5 610 - 2 214  -3,1
Reduserte andre kostnader - 3 815   - 3 815   0,0
5_Uløst utfordring i 2016       0,0

Totalt - 22 758  - 21 379 - 6 898  5 360  159 3,0
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Det er videre lagt opp til økning i antall fødsler, urologisk behandling og en forventet økning i 
poliklinisk kreftbehandling på 7 prosent, med tilhørende økte medikamentkostnader. 

 
2. Reduksjon variabel lønn 

I budsjettet for 2016 er det i avdelingene budsjettert opp med 8,3 MNOK (9,5 brutto årsverk) 
grunnet helårskonsekvenser av nye stillinger ansatt i 2015, vakante stillinger og en forventet 
økning i vikarbruken grunnet permisjoner.   
 
Grunnet høyt belegg på Bærum sykehus første halvdel av 2015 har klinikken benyttet variabel 
lønn og innleie fra eksternt byrå i en større grad enn tidligere år for å hindre uønskede 
konsekvenser i pasientbehandlingen. Som følge av dette høye belegget, først og fremst på 
medisinske sengeposter, ble det utover i 2015 tatt opp 6 senger på geriatrisk sengepost med 
tilhørende fast bemanning. Bemanningen på generell medisinsk sengepost ble også styrket, 
hvilket utgjør 1,3 MNOK i 2016.  
 
Gjennom sommeren og inn i høsten 2015 har sykefraværet på klinikk Bærum sykehus blitt 
redusert.  
 
Det har blitt besatt vakante legestillinger på medisin og AIO i løpet av 2015, som er budsjettert i 
2016 med 4,3 MNOK og 4,5 årsverk. 
 
Videre er det budsjettert realistisk med overlege og svangerpermisjoner som i 2016 utgjør 2,7 
MNOK.  
 
Som en forberedelse til ”Fritt behandlingsvalg” er det i siste halvdel av 2015 benyttet ekstra 
ressurser for å redusere etterslepet av ventende pasienter, med tilhørende prosjektarbeid 
utover normal arbeidstid. Klinikken vil ha fjernet etterslepet i løpet av inneværende år, med 
tilsvarende redusert behov for prosjektarbeid på kveldstid. 
 
Det er innført skjerpet oppfølging på flere av avdelingene, for å sikre at variabel lønn reduseres 
som følge av:  

• tilpasning til beleggsprosent 
• redusert sykefravær 
• at etterslepet på poliklinikkene vil være fjernet i løpt av 2015 

 
Det gjennomføres tiltaksarbeid for å redusere variabel lønn på alle klinikkens kliniske 
avdelinger, hvilket utgjør forventede reduserte lønns- og innleiekostnader på 3,4 MNOK i 2016. 
 

3. Reduserte andre kostnader 
Varekostnader i forbindelse med operasjonsaktiviteten har økt med klinikkens aktivitetsvekst 
og det er derfor satt i gang et varekostnadsprosjekt for å identifisere kostnader per operasjon. 
Dette arbeidet forventes å redusere kostnader i størrelsesorden 3 MNOK i 2016. 
 
Prisen for pacemakere er redusert i løpet av 2015. Helårseffekten av denne prisreduksjonen er 
beregnet til 0,48 MNOK og er hensyntatt varekostnadsbudsjettet for 2016. 
 

4. Bemanningsreduksjon 
I september 2015 innførte Føde-seksjonen på Bærum vinterbemanning, hvilket innebærer en 
tilpasning til lavere fødselstall høst og vår. Denne vinterbemanningen videreføres i årets 4 første 
måneder i 2016, hvilket utgjør reduserte fastlønnskostnader på 0,58 MNOK (1 brutto årsverk) i 
2016. 
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5.2.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
Klinikken legger i budsjett 2016 opp til en økning på 5,1 brutto årsverk, men med en tilhørende 
aktivitetsvekst. Dette er planlagt å gi en ytterligere forbedring i produktivitet, som fremgår 
nedenfor. 
 
Den planlagte veksten på 5,1 brutto årsverk forklares av følgende endringer: 

• +9,5 Vakante stillinger og permisjoner 
• +4,0 Økt aktivitet med tilhørende kostnadsvekst 
• +2,0 Andre mindre endringer, hvor av innføring av pusterommet utgjør 1,5 årsverk* 
• -9,4 Reduksjon i variabel lønn 
• -1,0 Reduksjon i fast lønn 

 
*Disse årsverk betales av “Aktiv mot kreft” stiftelsen og refunderes derfor som lønnsutgifter til 
Bærum sykehus 
 
Klinikken er i gang med kvalitetssikring av periodiseringen av budsjett. Det tas forbehold om 
endringer i periodiseringen av årsverk i budsjett 2016.  
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5.2.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
Klinikk Bærum sykehus har økt pasientbehandlingen fra år til år siden 2011 med over 4 prosent 
hvert eneste år. Samlet for perioden 2011 til 2015 er veksten i antall DRG poeng på hele 21,3 
prosent.  
 
Målt i DRG poeng budsjetteres det, etter at forventet konsekvens av nye DRG vekter i 2016 er 
innarbeidet, med en økning på 4,3 prosent (1176 DRG poeng) fra 2015 til 2016. Hvilket er på 
samme nivå som historisk økning i aktivitet på Bærum. 
 
Omfanget av utskrivningsklare pasienter er redusert år for år etter innføringen av 
samhandlingsreformen. Nivået i 2015 er akseptabelt og planlegges videreført i 2016. 
 
Klinikken vil også i 2016 jobbe for å redusere pasientenes liggetid på sykehuset. 
 
Bærum sykehus har vist en årlig bedring i produktiviteten, målt i DRG poeng per brutto årsverk, 
fra innføringen av stedlig ledelse i 2012. Produktiviteten økte med 3,3 prosent fra 2012 til 2013, 
med 6,5 prosent fra 2013 til 2014 og med 3,5 prosent fra 2014 til 2015. Samlet for perioden fra 
2012 til 2015 har produktivitetsveksten vært på hele 14,3 prosent. 
 
Den planlagte økte pasientbehandlingen i 2016, med tilhørende bruk av årsverk, vil medføre at 
Bærum sykehus øker produktiviteten med ytterligere 3,7 prosent fra 2015 til 2016. En økning 
på nivå med tidligere år. 
 

5.2.8 Prosess 
Forslag til budsjett 2016 tar utgangspunkt i tildelt basisrammeinntekter for 2016. Med 
utgangspunkt i rammen fra 2015 ble klinikken trukket 1,5 prosent (13,7 MNOK) i basisramme. 
Grunnet forsinket oppstart av kommunale akutte døgnplasser i Asker og Bærum kommune er 
Bærum sykehus kompensert for dette i budsjettet i 2015 med 6,5 MNOK. Kompensasjonen 
bortfaller i sin helhet for Bærum sykehus i 2016. 
 
Etter sommeren ble det utarbeidet økonomiske prognoser ned på alle ansvarssteder i klinikken. 
Sammen med tildelte basisrammeinntekter og vurdering av nye risikoområder, dannet summen 
av alle prognosene utfordringsbildet til Bærum sykehus. Utfordringsbildet ble presentert 
ledergruppa, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i møtet 28. august. Den gang vurdert til 27 
MNOK.  

Bærum sykehus Faktisk 2014 Prognose 2015 Budsjett 2016 % endring 2016

antall Poeng antall Poeng antall Poeng antall Poeng

Døgnbehandling 19 595 20 581 20 222 21 399 20 771 22 499 2,7 % 5,1 %

Dagopphold 4 676 400 5 185 509 5 183 472 0,0 % -7,3 %

Dagkirurgi 2 991 1 137 3 686 1 518 3 688 1 478 0,1 % -2,6 %

Poliklinikk 74 368 3 520 81 032 4 050 86 497 4 203 6,7 % 3,8 %

SUM DRG-poeng 101 630 25 638 110 125 27 476 116 139 28 652 5,5 % 4,3 %

Liggedøgn 70 900 70 590 72 062 2,1 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn 946 576 576 0,0 %

Brutto månedsverk 917 946 951 0,5 %

Totale kostnader eksl. Pensjon  (NOK tusen) 737 441 795 444 817 361 2,8 %

DRG-poeng pr månedsverk 27,9 29,1 30,1 3,7 %

Kostnad pr DRG-poeng NOK tusen 28 764 28 950 28 527 -1,5 %
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Risikovurdering av budsjett 2016 ble gjennomført på klinikk Bærum sykehus 18. november med 
klinikkledelsen, stab, hovedverneombud og brukerrepresentant.  
 
På bakgrunn av dette ble budsjettet drøftet, 25. november. Gjennomført risikovurdering var 
vedlagt drøftingen. Det er gitt en orientering om budsjett 2016 i lokalt AMU på Bærum sykehus 
25. november. Klinikken leverer endelig budsjett 30. november.  
 
I møtet 28. august ble det startet en prosess for håndtering av utfordringsbildet. Ledergruppen 
konkluderte i ledermøte 23. september med å fordele utfordringsbildet i sin helhet til 
avdelingene. På det tidspunktet vurdert til 28,6 MNOK.  
 
På ledermøtene i VVHF 03. og 10. november ble det besluttet å redusere klinikk Bærum sykehus 
sitt rammetrekk med 7,2 MNOK. Klinikkens utfordringsbilde ble med dette redusert til 20,6 
NOK. Klinikkens ledergruppe besluttet å anvende disse midlene som følger: 

• 6 MNOK ble fordelt tilbake til avdelingene. Dermed bidrar de indirekte til å redusere 
utfordringsbildet som ville oppstått. 

• 1,2 MNOK ble besluttet satt av sentralt på klinikknivå. 
 
Til leveransen 16. november er det jobbet grundig og godt med å finne løsninger for 
utfordringsbildet i avdelingene. Alle avdelinger leverte et budsjett hvor løsninger for 
utfordringsbildet er innarbeidet fullt ut. Det er ingen uløste utfordringer i budsjett 2016. 
 
Underveis i prosessen med utarbeidelse av detaljert budsjett har det vært avholdt statusmøter 
med ledergruppen, hovedtillitsvalgte, hovedvernombud og brukerrepresentanter. I tillegg er det 
avholdt tilsvarende møter i avdelingene. 
 
Klinikkdirektør vil gjennomføre dialogmøter med alle sykehusets seksjonsledere med fokus på 
hvordan seksjonene arbeider både faglig, kvalitetsmessig og med sine budsjettmessige 
utfordringer. 
 
Drøftingen av budsjettet for 2016 for Bærum sykehus ble gjennomført 25. november. De 
hovedtillitsvalgte hadde følgende protokolltilførsel: 

”BS har i 2016 utfordringer på 20,6 MNOK, der brorparten av dette planlegges løst ved 
reduksjon av variabel lønn og oppnåelse av planlagt aktivitet.  
Vernetjenesten, Fagforbundet og NSF anser det som positivt at man velger å redusere 
variabel lønn og ikke fast lønn og at grunnbemanningen beholdes, den oppleves på de fleste 
avdelinger som på et minimum ut fra aktiviteten.  
 
Ved sykefravær og ekstraordinær høy aktivitet ser man seg derfor ofte nødt til å leie inn 
personell. Ulempe ved reduksjon av variabel lønn er mindre innleie ved for eksempel 
sykdom, noe som kan føre til at de ansatte blir mer slitne og sykefraværet øker.” 

 

5.2.9 Risikovurdering 
Risikovurderingen av budsjett 2016 ble gjennomført med deltagelse fra klinikkens ledergruppe 
og stab, hovedverneombud og brukerrepresentant. Hovedtillitsvalgte var invitert til 
risikovurderingen, men var forhindret fra å stille. Det var ingen store uenigheter i vurderingen 
av risikoelementene. 
 
I risikovurderingen er det vurdert 10 risikoområder – 4 økonomiske risikoer og 6 ikke-
økonomiske risikoer. Ingen risikoområder ble vurdert til rødt, 5 ble vurdert til gul og 5 til grønn. 
Av de 5 risikoområdene som havnet i gult vil det bli utarbeidet tiltak på avdeling. 
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Klinikken gjennomfører en revidering av denne risikovurderingen, med tilhørende avdelingsvise 
tiltak, innen første kvartal 2016. 
 

5.2.10 Andre forhold 
Klinikken sin planlagte aktivitetsøkning avhenger blant annet av at henvisningene for 
pasientene i klinikkens områdefunksjoner (fedmekirurgi og plastikk kirurgi) i større grad 
sendes til Bærum sykehus. I for stor grad sendes disse henvisningene til andre foretak p.t. 
 
 
 

5.3 Ringerike Sykehus 
 

5.3.1 Bakgrunn 
Klinikk Ringerike har 756 ansatte, fordelt på 537 brutto årsverk. Klinikken er organisert i 2 
avdelinger med 23 underliggende seksjoner som hver har en budsjettansvarlig leder. Økonomisk 
resultat pr oktober er positivt med 5,2 MNOK. Budsjett 2016 er utarbeidet av, og forankret med, 
samtlige nivå 3- og 4-ledere. Det er avholdt jevnlige dialogmøter med tillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud hvor det er orientert om status og prosess, samt gjennomført 
risikovurdering og drøfting av budsjettet. 
 

5.3.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Klinikken hadde et overskudd på 5,5 MNOK i 2014, og har en prognose på 5,0 MNOK i overskudd 
for 2015. Budsjett 2016 er utarbeidet med resultat i balanse. Inntekter øker med 8,4 %, og 
kostnader øker med 9,5 %. Det presiseres at den største økningen i budsjettet gjelder 
pensjonskostnader inklusiv arbeidsgiveravgift, som øker med 42 % fra prognose 2015. Økning i 
pensjonskostnader kompenseres med tilsvarende økning i basisramme. 
 

Klinikk Ringerike Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 163 198 164 028 166 103 197 358 18,8 %

ISF-inntekter 283 613 296 609 307 814 319 880 3,9 %

Gjestepasient inntekter 14 863 15 182 14 465 14 980 3,6 %

Øvrige driftsinntekter 41 109 40 397 38 885 39 430 1,4 %

Sum inntekter 502 783 516 217 527 268 571 649 8,4 %

Varekostnader 53 568 53 074 56 032 57 712 3,0 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 2 969 2 953 3 478 3 607 3,7 %

Innleid arbeidskraft 7 185 6 825 9 930 6 382 -35,7 %

Lønnskostnader 428 425 447 511 447 165 497 365 11,2 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 5 088 5 854 5 663 6 583 16,2 %

Netto finanskostnader 1 0 0 0  

Sum drifts- og finanskostnader 497 236 516 217 522 268 571 649 9,5 %

Resultat 5 547 0 5 000 0 -100,0 %
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Av vekst i ISF- og gjestepasientinntekter utgjør økning i antall opphold (ren aktivitetsvekst) 2,8 
%, mens resten av økningen dels skyldes ny DRG-sats og dels noe høyere indeks innen elektiv 
ortopedi. Vekst i varekostnader er i hovedsak relatert til økte priser innenfor protesekirurgi, 
samt kostnader knyttet til økt produksjon innen varicebehandling og skopier. 
 
Vekst i lønnskostnader eksklusiv pensjon er 4,8 %, hvorav 2,7 % er pris- og lønnsvekst i henhold 
til deflator i Statsbudsjettet. Budsjettet viderefører klinikkens prinsipp om styrket fast 
bemanning og målsetting om redusert bruk av vikarbyrå og variabel lønn, samt satsing på 
kompetanseutvikling og videreutdanning for ansatte. Budsjettet tar også høyde for kostnader 
knyttet til ny intermediær avdeling på Hallingdal Sjukestugu høsten 2016, hvor klinikk Ringerike 
skal drifte 20 senger i samarbeid med Ål kommune (10 senger tilhører spesialisthelsetjenesten 
og 10 senger tilhører kommunene).  
 

5.3.3 Utfordringsbilde 2016 

 
 
Prognose 2015 medvirker til positiv styringsfart inn i 2016 med 5 MNOK. Klinikken har i 2015 
hatt inntekter for kommunale akutte døgnsenger (KAD) på 3,8 MNOK, som bortfaller i løpet av 
2016. Videre har klinikken diverse øremerkede tilskudd i 2015 på 1,2 MNOK som ikke 
videreføres i 2016. Korrigert styringsfart inn i 2016 er balanse. 
 
Klinikken har fått et rammetrekk på 4,5 MNOK i 2016. Økning i aktivitet på antall opphold og 
konsultasjoner tilsvarer 2,5 MNOK i inntekt, og øvrige satsingsområder skal gi en positiv effekt 
på 2 MNOK. Det ligger ingen uløste utfordringer i budsjett 2016. 
 

RS
1. Prognose 2015 (+ = pos i tiv, - = negativ) 5 000

Reversering av engangseffekter i 2015:
Avvikling av KAD-senger RS og HSS -3 800 
Avvikling av øremerkede tilskudd (forskning, fond, engangsinntekter) -1 200 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 0

Endring i 2016 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning 2 000
Økt aktivitet 2 500
Rammetrekk (produktivitetskrav) -4 500 
3. Budsjettert styringsfart  2016 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløst utfordringsbilde budsjett 2016 0
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5.3.4 Styringsindikatorer  

 
 
Klinikken har i flere år arbeidet målrettet med avvikling av ventetider og reduksjon av 
fristbrudd. Pr oktober er gjennomsnittlig avviklet ventetid 55 dager, som er helt i tråd med 
klinikkens målsetting. Andel avviklede fristbrudd hittil i år er 0,6 %. Målsetting for 2016 er den 
samme som 2015 for begge disse indikatorene.  
 

5.3.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Kategori 1 og 2 i tabellen inneholder diverse rammekorrigeringer, samt pris- og 
lønnsjusteringer. Kategori 31 inneholder netto endring i økt fast bemanning og 
fødselspermisjoner i forhold til reduksjon variabel lønn og innleie fra vikarbyrå. Av økning på 
8,3 årsverk i kategori 31 utgjør kostnader knyttet til fødselspermisjoner 7,7 årsverk.  
 
Kategori 33 inneholder kostnader knyttet til 40 % professoratstilling med tilhørende 
følgekostnader, samt videreføring av forskningsmidler. Kategori 40 inneholder årsverk knyttet 
til overlegepermisjoner, samt avvikling av inntekter for KAD-senger og øremerkede tilskudd. I 
kategori 43 ligger satsingsområdene for 2016, som blant annet omhandler økt aktivitet, overlege 
og LIS-lege innen anestesi, kostnader knyttet til kompetanseutvikling og videreutdanning, og 
årsverk knyttet til ny intermediær avdeling på Hallingdal Sjukestugu. 
 

Styringsparametre 2014 Prognose 
2015

Budsjett 
2016

Virkelig 52 55
Mål 60 55 55

Avvik -8 0
Virkelig 0,6 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Avvik 0,6 % 0,0 %

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

Klinikk Ringerike Budsjett 
2016 Basisramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Justering av prognose - 5 000 - 166 103 - 361 165  69 440  447 165  5 663 536,0

1 Endring i basis 2015-2016  2 598 - 29 194  774   31 018  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer - 224 - 2 391 - 10 562  1 726  10 847  157 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015 - 482  - 519 - 2 718  2 405  350 8,8

30 Driftsmessig justering med oppstart i  2015       0,0

31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  2015 - 892   - 2 718  1 826  8,3

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2015       0,0
33 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2015  410  - 519   579  350 0,5
34 Endring i  opptaksområdet med oppstart i  2015       0,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016  3 108  - 2 489 - 746  5 930  413 7,0

40 Driftsmessig justeringer i  2016  2 653   2 259 - 237  863 - 232 1,6
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016       0,0
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016       0,0
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2016  455  - 4 748 - 509  5 067  645 5,5
45 Samhandlingsreformen med oppstart i  2016       0,0
46 Endring internhandel i  2016       0,0
47 Endring sentralisert budsjettrisiko i  2016       0,0

5 Uløst utfordring i 2016       0,0

Totalt  - 197 688 - 373 961  67 701  497 365  6 583 551,8
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Omstillingstiltak og uløst utfordring  
Klinikken har ingen uløst utfordring i budsjettet. Satsingsområdene er omtalt ovenfor, og 
målsettingen er å drifte klinikken i økonomisk balanse i 2016. Det kreves stor grad av 
budsjettdisiplin fra samtlige ledere. Økonomisk status pr avdeling og seksjon følges opp meget 
grundig hver måned, og eventuelle negative avvik vil omgående avdekkes og nødvendige tiltak 
iverksettes. 
 

5.3.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
Prognose for klinikken i 2015 er 536 brutto månedsverk, som er 4 lavere enn budsjett. I budsjett 
2016 er det lagt inn kostnadsøkning tilsvarende 16 brutto månedsverk. Dette omfatter blant 
annet overlege og LIS-lege innen anestesi fra april, økt fast bemanning på sengetun, økt aktivitet 
og økning personell på ny intermediær avdeling ved Hallingdal Sjukestugu fra august, årsverk 
knyttet til fødselspermisjoner og overlegepermisjoner, samt oppdekking av vakter ved fravær 
knyttet til kompetanseutvikling og videreutdanning. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Bud 2016 543 532 545 544 544 540 555 579 580 553 552 553
2015 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 542
2014 522 508 519 522 521 524 527 558 553 532 533 533
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5.3.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
Fra 2014 til 2015 har klinikken økt antall opphold med 4,7 %. For 2016 er det budsjettert med 
vekst i antall opphold på 2,8 % i forhold til prognosen for inneværende år.  
Produktivitet målt i DRG-poeng pr månedsverk har økt med 5,5 % fra 2014 til 2015. Budsjett 
2016 ligger omtrent på samme nivå som 2015 (minimal reduksjon), da flere av årsverkene i 
budsjett 2016 ikke er knyttet direkte til produksjon av DRG-poeng. 
 
Kostnad (eksklusiv pensjon) pr DRG-poeng øker med 1,5 % fra prognosen i år til budsjett 2016, 
av samme årsak som nevnt ovenfor. 
 

5.3.8 Prosess 
Utarbeidelse av budsjett 2016 har vært del av en kontinuerlig prosess med informasjon i 
dialogmøter til tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud om økonomisk status for klinikken 
gjennom året, samt orientering om prognosearbeidet som gjøres månedlig med 
budsjettansvarlige ledere. Budsjett 2016 bygger videre på prognose for 2015 og er utarbeidet av 
budsjettansvarlige ledere på nivå 4, i nært samarbeid med klinikkdirektør, avdelingssjefer og 
controller. 
 
Klinikken gjennomførte et heldags budsjettseminar i mai med budsjettansvarlige ledere, 
avdelingssjefer og klinikkdirektør, tillitsvalgte, klinikkhovedverneombud og 
brukerrepresentanter. Målet for samlingen var fokus på riktig styringsfart i 2015 og 
utfordringsbilde for 2016, samt felles forståelse av et godt arbeidsmiljø og relasjonsledelse. 
I starten av september ble tidsplan for budsjettprosessen presentert og gjennomgått på 
dialogmøte, og 17. september ble det avholdt nok et heldags budsjettseminar (samme deltagere 
som i mai). Målet for samlingen var felles enighet og prioritering av satsingsområder for budsjett 
2016.  
 
På dialogmøter i oktober ble det informert om budsjettstatus og plan for aktivitet. I november 
ble dette mer konkretisert ettersom prosessen gikk inn i sluttfasen. 10. november ble rammer 
fordelt til klinikkene fra Vestre Viken. Risikovurdering ble gjort 18. november, og drøfting ble 
gjennomført 25. november (begge deler med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud). 
 
Arbeidsgivers vurdering er at budsjettet er realistisk i forhold til å styre økonomien i balanse i 
2016, og at det er en styrke at budsjettet er utarbeidet av de ledere som skal styre driften. 
Tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud er enige om at det har vært en god budsjettprosess og 

Klinikk Ringerike Faktisk 2014 Prognose 2015 Budsjett 2016 % endring 2016

antall Poeng antall Poeng antall Poeng antall Poeng

Døgnbehandling 11 982           11 226           12 440           11 844           12 483           12 212           0,3 % 3,1 %

Dagopphold 4 375             426                 4 692             466                 4 863             449                 3,6 % -3,5 %

Dagkirurgi 1 574             578                 1 800             748                 1 915             744                 6,4 % -0,5 %

Poliklinikk 44 816           1 932             46 793           2 016             48 287           2 010             3,2 % -0,3 %

SUM 62 747           14 161           65 725           15 074           67 548           15 416           2,8 % 2,3 %

Liggedøgn 39 715           38 834           38 834           0,0 %

Utskrivningsklare pasienter liggedøgn 539                 255                 249                 -2,4 %

Brutto månedsverk 530 536 552 3,0 %

Totale kostnader eksl. Pensjon  (NOK tusen) 422 619 444 562 461 514 3,8 %

DRG-poeng pr månedsverk 26,7 28,1 27,9 -0,7 %

Kostnad pr DRG-poeng 29 844           29 492           29 938           1,5 %
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høy grad av involvering. Klinikkhovedverneombudet mener i tillegg at det er positivt med den 
styrkingen klinikken har lagt inn i budsjettet. 
 

5.3.9 Risikovurdering 
Orientering om detaljert oppbygging av tiltak i budsjettet ble gjort til tillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud 11. november, dagen etter at rammene ble fordelt fra Vestre Viken. 
Det ble på samme møte gitt en presentasjon av de budsjettansvarlige lederes vurdering knyttet 
til antatte risikoområder i budsjettet. 
 
Risikovurdering ble gjennomført 18. november, og samtlige tiltak ble vurdert til gult område; 
innenfor moderat sannsynlighet og lav til moderat konsekvens.  
 
Det var enighet om konklusjonen:  

Risikonivået gjenspeiler en god og grundig budsjettprosess, og det er satt inn tiltak for å 
motvirke identifisert risiko. Risikoområdene ligger alle i gult, og det er ingen grunn til å 
etablere flere tiltak på nåværende tidspunkt. De identifiserte risikoområdene er viktige 
både for budsjett, arbeidsmiljø og pasientbehandling. 

 
 

5.4 Kongsberg sykehus 
 

5.4.1 Bakgrunn 
Klinikk Kongsberg sykehus har 323 brutto årsverk i 2015, fordelt på 440 ansatte (fast ansatte og 
vikarer).  Prognose i 2015 er 4,2 MNOK i negativt avvik.  
 
Klinikken har i 2015 fått en engangsinntekt 0,95 MNOK for senere oppstart av øyeblikkelig hjelp 
senger i kommunene. Dette videreføres ikke i 2016. Klinikken er i 2016 pålagt et 
produktivitetskrav på 1,4 MNOK i tillegg til et trekk på 0,9 MNOK på grunn av overfinansiering 
av lønnsoppgjør i 2015. Som kompensasjon for høye beredskapskostnader har klinikken fått 1,5 
MNOK som styrking i basisramme i 2016.  
 
Klinikkens utfordringsbilde er med dette ca.5,9 MNOK for 2016. I tillegg til å øke aktiviteten i 
budsjett 2016 har klinikken arbeidet med kostnadsreduserende tiltak gjennom 2015 for å sikre 
riktig styringsfart inn i 2016.  
 
Alle lederne i klinikken har vært med i utarbeidelsen av avdelingens budsjetter. Budsjettet og 
tiltak har vært tema i oppfølgingsmøtene med klinikkdirektøren. I disse møtene deltar alle 
linjelederne og avdelingsoverlegene. I tillegg har controller hatt individuelle budsjettmøter med 
alle lederne.  
 
Budsjett og tiltak har også vært tema i samarbeidsmøtene med klinikktillitsvalgte og 
klinikkhovedverneombud. I september hadde klinikken strategi- og budsjettseminar for 
linjelederne, avdelingsoverleger, klinikktillitsvalgte/klinikkhovedverneombud og 
brukerrepresentanter.  
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5.4.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Klinikk Kongsberg sykehus hadde i 2014 et underskudd på 0,5 MNOK.  
 
Det er planlagt en aktivitetsøkning i 2016 som gir økte ISF-inntekter i budsjett 2016. I tillegg 
øker gjestepasientinntekter noe. Det er en økning på øvrige driftsinntekter på grunn av avtale 
med kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag om å drifte kommunale akutte døgnsenger i 
2016. Lønnskostnader øker i hovedsak på grunn av endring i pensjonskostnader. Det er 
reduksjon i overtid og innleie fra vikarbyrå. Varekostnader er på samme nivå som 2015. Det er 
en liten økning på andre driftskostnader. 
 

5.4.3 Utfordringsbilde 2016 
Utfordringene i 2016 er spesielt knyttet til å oppnå inntektsmålene innenfor indremedisin og 
øre-nese-hals.   
 
Klinikken har de siste årene jobbet systematisk og godt for å utvikle nye tiltak for å få 
kostnadskontroll. De siste årene er det gjort store kutt i budsjettene på overtid, innleie og bruk 
av vikarbyrå. Selv om klinikken har innført kalenderplaner og har et sterkt fokus på overtid og 
innleiekostnadene så vurderes dette budsjettet som krevende. 
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5.4.4 Styringsindikatorer  
Klinikken har et kontinuerlig fokus på kvalitet og har utviklet rutiner for kontinuerlig oppfølging 
av fristbrudd og ventetider.  
 

 
*Nivå pr utgangen av hvert år 
 

5.4.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 

KS
1. Prognose 2015 (+ = positiv, - = negativ) -4 247 

Reversering av engangseffekter i 2015:
Reversering av ø.hjelp -951 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 -5 198 

Endring i 2016 (inklusiv budsjettert tiltak):
Strategisk satsning -128 
Økt aktivitet 2 928
Rammetrekk (produktivitetskrav) -2 231 
Rammeøkning (beredskapskostnader) 1 500
Økte lønnskostnader -5 636 
Omstilling 8 862
Diverse (pris og lønn) -97 
3. Budsjettert styringsfart  2016 0



59 
 

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

 

Tabellen viser utvikling fra prognose 2015 på -4,2 MNOK til budsjett 2016, pr tiltakskategori og 
pr HOD-gruppe, samt endring i årsverk.   
 
Det har vært noe vakans i 2015. Disse stillingene er i hovedsak budsjettert i 2016. I samarbeid 
med Aktiv mot kreft blir det etablert Pusterom på Kongsberg sykehus i 2016 med planlagt 
oppstart i februar. Driften finansieres de tre første årene av Aktiv mot kreft.  
 
Omstillingstiltak  

 
 
Klinikken har i 2015 gjennomført kalenderplaner på sengepostene, intensiv og akuttmottaket. 
De øvrige avdelingene implementerer dette i 2016. Omlegging til kalenderplaner vil gi effekt på 
planleggingen av ferien, bruk av vikarbyrå, overtid og variabel lønn som vil gi reduserte 
kostnader. For noen av legeområdene er det gjort endringer i arbeidsplanen som gir økonomisk 
effekt.  
 
Det er budsjettert med økt aktivitet innen flere fagområder. Se ”Produktivitets- og 
aktivitetsøkning”. 
 
Klinikken reduserer to operasjonsteam fra 2016. Nye behandlingsmetoder gir kortere 
operasjonstid som igjen gir mulighet for effektivisering av driften. Reduksjonen innebærer ikke 
at den samlede operative aktiviteten reduseres. 
 
Det gjøres reduksjoner i stabsstillinger i klinikken i 2016.  
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5.4.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
Klinikken har en økning på 2 brutto månedsverk fra 2015 til 2016. Det er økning av en 
prosjektstilling for Pusterommet og en sekretærstilling i forbindelse med kommunale akutte 
døgnsenger. Begge stillingene dekkes av eksterne midler.  
 

5.4.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
DRG-målet for 2015 var 7883 DRG-poeng. Klinikken har et forventet resultat i 2015 på 8007 
DRG-poeng, som er 124 DRG-poeng høyere enn plan.   
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Justert for ny grouper er det i budsjett 2016 lagt opp til en økning på 238 DRG-poeng fra 
estimert forventet resultat i 2015. Hovedtyngden av økningen i aktiviteten er på øre-nese-hals 
(ØNH) og nytt tilbud med søvnapné. Gynekologi har de siste årene hatt en økning innenfor døgn, 
dagkirurgi og poliklinikk. Budsjettet for 2016 er på samme nivå som forventet resultat i 2015. 
Innenfor kirurgi er det budsjettert en økning i aktivitet på dagkirurgi fra 2015 til 2016. 
Aktiviteten på dagkirurgi innenfor ortopedi er redusert de siste årene på grunn av endring i 
pasientgrunnlaget og budsjettet i 2016 er i tråd med resultatet i 2015.  På døgn og poliklinikk er 
det samme plan som prognose 2015. Innenfor indremedisin har det vært en økning i aktivitet i 
2015. Det er budsjettert samme nivå som 2015 innenfor døgn, dagbehandling og poliklinikk i 
2016. 
 
Det er med dette planlagt en økning i DRG-poeng pr månedsverk fra 2015 til 2016.  
 

5.4.8 Prosess 
Klinikken følger Helse Sør-Øst sine 12 prinsipper for medvirkning. Tillitsvalgte og verneombud 
har deltatt i tiltaksarbeidet. Klinikken gjennomførte drøftingsmøte 25.11.2015. Budsjettet er sak 
i klinikkens AMU-møte 14.12.2015.  
 

5.4.9 Risikovurdering 
Klinikk Kongsberg sykehus gjennomførte risikovurdering av budsjettet 11.11.2014.  
Klinikken har et krevende budsjett for 2016. Det er risiko knyttet til inntekter, innenfor 
indremedisin og nytt tilbud innenfor ØNH. Risikoen ift ØNH er knyttet til at klinikken ikke har 
erfaring med dette tilbudet. Det vært en høy aktivitet i 2015 innenfor indremedisin. Det 
estimerte resultatet i 2015 er lagt til grunn for aktivitetsplanen for 2016. Det er knyttet risiko til 
om resultatet i år er en tilfeldig variasjon eller er en aktivitet som vil fortsette inn i 2016. Det er 
fortsatt marginale rammer ift budsjettene på innleie og overtid. Det er knyttet risiko til dette 
området. Aktiviteten har økt de siste årene innenfor samme ressursramme. Dette gir et økt 
arbeidspress som er en belastning på arbeidsmiljøet i klinikken.  
 
I risikovurderingen er manglende oppnåelse av aktivitetsmål vurdert som gul risiko. De andre 
risikoområdene er vurdert innenfor gult og grønt område.  
 
 

5.5 Psykisk helsevern og rus 
 

5.5.1 Bakgrunn 
Klinikken har i 2015 et bruttobudsjett på NOK 1,582 MRD og 1844 brutto årsverk. Oppdatert 
årsprognose viser et antatt mindreforbruk i 2015 på 1,5 MNOK. 
 
Klinikken har som følge av overordnet produktivitetskrav fått redusert basisrammen med 16 
MNOK. 
 
Det har i 2015 blitt avholdt tre samlinger der budsjett 2016 har vært tema. Deltakere på 
samlingene har vært klinikkens ledergruppe, controllere, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten. 
Samlingene ble avholdt 4. juni, 27. august og 14. oktober. 
 
Budsjettet er lagt fram for drøfting og ROS-analyse med klinikktillitsvalgte og vernetjenesten 25. 
november. 
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5.5.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Årsprognosen viser et antatt mindreforbruk på 1,5 MNOK for 2015. Inngangen til 2015 var 
preget av høyt belegg på sykehusavdelingene og høyt forbruk av variabel lønn. Denne 
utviklingen har snudd. Ved inngangen til 2016 ligger faktiske brutto månedsverk og tilhørende 
lønnskostnader lavere enn budsjett. 
 

5.5.3 Utfordringsbilde 2016 

 
 

Psykisk helse og rus Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 1 331 159 1 372 332 1 372 332 1 474 973 7,5 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 30 228 25 919 27 657 29 096 5,2 %

Øvrige driftsinntekter 176 583 183 687 185 617 185 377 -0,1 %

Sum inntekter 1 537 970 1 581 938 1 585 606 1 689 446 6,5 %

Varekostnader 55 460 52 189 55 680 56 537 1,5 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 50 592 45 836 52 431 49 508 -5,6 %

Innleid arbeidskraft 5 856 2 104 5 195 1 249 -76,0 %

Lønnskostnader 1 376 940 1 446 986 1 436 997 1 547 933 7,7 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 36 805 34 819 33 764 34 218 1,3 %

Netto finanskostnader 28 5 0 0  

Sum drifts- og finanskostnader 1 525 681 1 581 939 1 584 067 1 689 445 6,7 %

Resultat 12 289 -1 1 539 1 -99,9 %

PHR
1. Prognose 2015 (+ = pos i tiv, - = negativ) 1 539

Reversering av engangseffekter i 2015:
Engangseffekter -289 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 1 250

Endring i 2016 (inklusiv budsjettert tiltak):
Nye funksjoner -6 717 
Fullfinansiering Sikta -7 642 
Rammetrekk (produktivitetskrav) -17 532 
Økt aktivitet 10 445
Tiltak 20 196
3. Budsjettert styringsfart  2016 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2016 0
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Det er en positiv inngangsfart i økonomien til 2016. I tillegg til rammetrekk som følge av 
produktivitetskrav, er merkostnad knyttet til fullfinansiering av ny døgnseksjon Sikta en av de 
største utfordringene i budsjettet. Det er i tillegg tatt høyde for økte kostnader til styrkning av 
tilbudet til pasienter med spiseforstyrrelse og ø-hjelpsinnleggelser innen barne- og 
ungdomspsykiatrien, samt til ny legespesialitet innen rusfeltet. Dette gir et omstillingsbehov på 
30,6 MNOK. Omstillingen er planlagt løst ved økte polikliniske inntekter som følge av økt 
aktivitet/produktivitet og kostnadsreduserende tiltak, i all hovedsak gjennom reduksjon av 
variabel lønn. 
 

5.5.4 Styringsindikatorer  

 
 
Myndighetskravet til ventetid er maksimalt 65 dager. PHR har et internt krav på maksimalt 50 
dager. Det jobbes for at ventetiden også i 2016 skal holde seg på maksimalt 50 dager. Det er 
svært få pasienter som opplever fristbrudd i PHR. Pasientenes rettigheter i forbindelse med 
fristbrudd er som kjent styrket fra 01.11.15. I den forbindelse har vi gjennomgått rutiner i 
forhold til søknadsbehandling og inntak.  
 

5.5.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Det er en positiv inngangsfart i økonomien til 2016 med 1,5 MNOK. I tillegg til rammetrekk på 16 
MNOK som følge av produktivitetskrav (kategori 1), er merkostnad på 7,6 MNOK knyttet til 
fullfinansiering av ny døgnseksjon Sikta en av de største utfordringene i budsjettet (kategori 34). 
Det er i tillegg tatt høyde for økte kostnader med 6,7 MNOK til styrkning av tilbudet til pasienter 
med spiseforstyrrelse og ø-hjelp innen barne- og ungdomspsykiatri samt ny legespesialitet 
innen rusfeltet (kategori 43). Dette gir et omstillingsbehov på 30,6 MNOK. Omstillingen er 

Styringsparametre 2014 2015
prognose

2016
budsjett

Virkelig 50 50 50
Mål 65 50 50

Avvik -15 0 0
Virkelig 0,9 % 1,0 % 0,0 %

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

KVALITET - Gj.snitt. ventetid 
avviklet for pas. totalt. DAGER

KVALITET - Fristbrudd for 
rettighetspas. (ny def.) ANDEL

Psykisk helse og rus Prognose 
2015 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Justering av prognose - 1 538 - 1 372 332 - 213 274  113 307  1 436 998  33 764 1 827,8

1 Endring i basis 2015-2016  16 042 - 75 594    91 057  579 0,2

2 Pris og lønnsjusteringer  463 - 27 047 - 5 331  2 096  29 894  851 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015  7 767   1 620  165  5 935  47 -0,1

30 Driftsmessig junstering med oppstart i  2015  3 854  - 5 260  220  8 738  156 15,4
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2015  2 656  - 12  10  2 658  2,6

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2015 - 6 385   6 892 - 30 - 13 138 - 109 -25,8
34 Endring i  opptaksområdet med oppstart i  2015  7 642   - 35  7 677  7,7

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016 - 22 733   2 512 - 8 273 - 15 950 - 1 023 -30,3

40 Driftsmessig justeringer i  2016 - 4 578   2 074 - 3 876 - 1 755 - 1 022 8,3
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016  2 100     2 101 - 1 2,4
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 24 255   4 654 - 3 989 - 24 920  -54,6
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2016  6 717  - 1 907   8 624  13,5
46 Endring internhandel i  2016 - 2 717  - 2 309 - 408   0,0
Totalt  - 1 474 973 - 214 473  107 294  1 547 933  34 218 1 797,5



64 
 

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

 

planlagt løst ved økte polikliniske inntekter som følge av økt aktivitet/produktivitet og 
kostnadsreduserende tiltak, i all hovedsak gjennom reduksjon av variabel lønn. 
 
Utover dette er det lagt inn en rekke mindre justeringer og tilpasninger med både positivt og 
negativt fortegn til sammen gir en netto kostnadsreduksjon på 1,8 MNOK (kategori 2, 30, 31, 40, 
41 og 46). 
 
Samlet sett innebærer budsjettet en reduksjon av brutto årsverk med 30. Dette er hovedsakelig 
knyttet til reduksjon av variabel lønn. 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 

 
 
Budsjettet innebærer et omstillingsbehov på 30,6 MNOK. Økt aktivitet som følge av økt 
produktivitet forventes å gi økte polikliniske inntekter på 10,4 MNOK. 
 
Det er en pågående prosess med fusjonering av de to sykehusavdelingene på Blakstad og Lier. 
Virksomheten i Lier er planlagt avviklet i løpet av 2017. I 2016 vil en ta ut effekter med i alt 1,8 
MNOK ved å redusere enkelte dobbeltfunksjoner knyttet til administrasjon. 
 
Videre tas det en gjennomgang av funksjons- og oppgavefordeling innen Avdeling for rus og 
avhengighet, hvilket vil gi en forventet effekt på 1,5 MNOK. 
 
Det er planlagt reduksjon av variabel lønn med 13 MNOK, delvis som følge av helårseffekt av 
allerede igangsatte tiltak og delvis som følge av nye tiltak. Det har vært en gjennomgang av alle 
bemanningsplaner, og man har sørget for at alle planene er lagt inn i ressursstyrings-systemet 
GAT. Dette skal gjøre det enklere å fange opp eventuelle avvik. Som følge av dette kan man sette i 
gang eventuelle korrigerende tiltak raskere. Utover høsten har det vært en positiv trend med 
nedadgående variable lønnskostnader. 
 
Strandveien boliger er et botiltak finansiert av kommunene Asker og Bærum og driftes av Vestre 
Viken. Det er lagt opp til en gradvis reduksjon av dette tilbudet, ved at kommunene i større grad 
kan gi et botilbud gjennom egne virksomheter. Ulike elementer i kontraktene knyttet til 
beboerne, har medført en ekstra kostnad som Vestre Viken selv har måttet dekke i 2015 med 3,9 
MNOK. Gjennom en tilpasning i driften, legger vi opp til å unngå denne ekstra kostnaden i 2016. 
Som følge av endret drift vil det bli foretatt en gjennomgang av organisasjon, bemanning og drift. 
 

Psykisk helse og rus Budsjett 2016 Basis-
ramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

32 Omstillingsprosjekter med oppstart i 2015 - 6 385   6 892 - 30 - 13 138 - 109 -25,8

10610 - PHR Helårseffekt reduksjon variabel lønn fra tiltak 2015 - 6 385   6 892 - 30 - 13 138 - 109 -25,8

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 24 255   4 654 - 3 989 - 24 920  -54,6

10613 - BLAK Endring drift Strandveien Boliger - 3 900   15 099  - 18 999  -38,6
10625 - BLAK/LIER - Reduksjon dobbeltfunksjoner sfa fusjonsprosessen - 1 781    - 1 781  -2,6
10686 - ARA - Endring funksjons- og oppgavefordeling - 1 511    - 1 511  -3,0
10623 - PHR Reduksjon variabel lønn tiltak 2016 - 6 619   - 3 989 - 2 630  -10,4
10654 - PHR Økte polikliniske inntekter sfa økt produktivitet - 10 445  - 10 445    0,0

Totalt - 30 641   11 546 - 4 019 - 38 058 - 109 -80,4
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5.5.6 Bemanningsbudsjett 

 
 
Økte kostnader til fullfinansiering av Sikta, styrket tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser og 
ø-hjelp innen barne- og ungdomspsykiatri samt ny legespesialitet innen rus sammenholdt med 
diverse omstillingstiltak, gir en samlet netto reduksjon med 30 brutto årsverk. 
 

5.5.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bud 2016 1 775,5 1 758,7 1 770,5 1 758,0 1 762,5 1 756,1 1 784,9 1 903,8 1 915,9 1 798,5 1 789,4 1 795,6
2015 1 817,6 1 808,9 1 828,7 1 801,9 1 818,1 1 802,7 1 810,4 1 903,9 1 910,9 1 813,8 1 809,7 1 806,5
2014 1 763,5 1 738,9 1 757,6 1 744,6 1 764,8 1 755,4 1 777,2 1 882,4 1 894,9 1 818,6 1 811,8 1 829,4

1 650,0

1 700,0

1 750,0

1 800,0

1 850,0

1 900,0

1 950,0
Bt

o 
M

ån
ed

sv
er

k

Psykisk helse og rus 2014 Prognose 
2015

Budsjett 
2016

% endring 
2016

Poliklinsk konsultasjoner 207 031 225 080 242 300 7,7 %

Liggedøgn 104 620 105 700 105 250 -0,4 %

Brutto årsverk (refusjonsberettigede) 459 480 480 0,0 %

Total kostnader i budsjett (poliklinikker) TNOK 346 844 371 129 407 139 9,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner pr årsverk 451 469 505 7,7 %
Kostnader pr konsultasjon (hele kroner) 1 675 1 649 1 680 1,9 %



66 
 

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

 

I statsbudsjettet for 2016 er det lagt opp til en økning i poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern og rus med 9 %. Det er planlagt en samlet vekst i klinikken på 7,7 %. Intern vekstmål 
innen barne- og ungdomspsykiatri er satt lavere enn 9 % (mål 5,5%) fordi det har vært en 
overoppfyllelse av mål i 2015. Det legges opp til å nå målet i PHR ved å øke produktiviteten fra 
dagens nivå til 3 konsultasjoner i gjennomsnitt pr behandler pr dag innen VOP, 2,5 pr dag innen 
TSB og 2 pr dag innen BUP.  
 
Kostnad pr konsultasjon viser en antatt nominell vekst på 1,9 % i 2016. Det er en realnedgang på 
0,8 % etter fradrag for lønns- og prisvekst.  
 

5.5.8 Prosess 
Det har i 2015 blitt avholdt tre samlinger der budsjett 2016 har vært tema. Deltakere på 
samlingene har vært klinikkens ledergruppe, controllere, klinikktillitsvalgte og vernetjenesten. 
Samlingene ble avholdt 4. juni, 27. august og 14. oktober. 
 
Budsjettet er lagt fram for drøfting og ROS-analyse med klinikktillitsvalgte og vernetjenesten 25. 
november. Protokoll fra drøftingsmøte følger vedlagt. 
 

5.5.9 Risikovurdering 
Situasjonen for klinikkens avdelinger vil være krevende. Det er høy aktivitet i begge 
sykehusavdelinger, innen BUPA og i DPSene. Det samme gjelder for døgnplassene innen ARA. 
Begge sykehusavdelinger har over en periode i høst hatt overbelegg, noe som igjen gir økt trykk, 
både i døgnseksjonene og i poliklinikkene på DPSene. 
 
BUPA har mange henvisninger til døgnplassene og varsler at de er bekymret for kapasiteten. I 
tillegg har BUPA meldt om behov for arealtilpasninger blant annet i forhold til tiltak for å øke 
den fysiske sikkerheten. 
 
I ARA etterspørres avrusningsplasser og det er også en økning i antall innleggelser etter § 10-2 i 
Lov om helse og omsorgstjenester. 
 
Det vil derfor være utfordringer innenfor den enkelte avdeling som krever tilpasninger innenfor 
avdelingenes budsjettrammer. 
 
Det er videre krav til aktivitetsvekst i poliklinikker for 2016. Aktivitetskravet i poliklinikk vil bli 
utfordrende å nå med de budsjettforutsetningene som ligger til grunn pr i dag. 
 
Videre er budsjettets mulige påvirkning på medarbeidertilfredshet, fristbrudd, ventetider og 
pasienttilfredshet vurdert. 
 
Tiltak er planlagt for å redusere risikoen mest mulig. Risikoen etter tiltak i forhold til budsjettet 
vurderes som moderat. 
 
For flere detaljer vises det til vedlagte risikoanalyse som er behandlet i drøftingsmøte med 
klinikktillitsvalgte og verneombud 25. november. 
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5.6 Klinikk for medisinsk diagnostikk 
 

5.6.1 Bakgrunn 
Klinikk for medisinsk diagnostikk (KMD) utfører diagnostiske undersøkelser som ledd i 
utredning av pasienter. De diagnostiske undersøkelsene gjøres innen radiologi, nukleærmedisin, 
medisinsk biokjemi, immunologi/ transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi og patologi. 
Klinikkens avdeling for mobile elektromedisinske tjenester drifter mammografibusser som 
brukes over hele landet, som ledd i det nasjonale screeningprogrammet for brystkreft. De fem 
andre avdelingene i klinikken er organisert på tvers av de fire somatiske sykehusene i Vestre 
Viken. Bildediagnostikk, biokjemi og immunologi/ transfusjonsmedisin utføres ved alle de fire 
somatiske sykehusene. Mikrobiologi er lokalisert i Bærum og Drammen, mens patologi kun er 
lokalisert i Drammen. 
 
Gjennomsnittlig brutto månedsverk for klinikken i 2015 er 579 månedsverk, og er i henhold til 
budsjett. 
 
Prognosen for økonomisk resultat i 2015 viser et driftsoverskudd på 15,0 MNOK.  
 
Klinikken har hatt et høyere sykefravær enn målsettingen, 7,2 % mot måltallet på 6,3 %, og en 
økning i sykerefusjonene. Det har for flere avdelinger ikke vært tilgjengelig vikarressurser i 
markedet på kort sikt, og klinikken har dermed et underforbruk av totale lønnskostnader. 
Lønnsoppgjøret for klinikken ble lavere enn budsjettert, og det er estimert en besparelse for året 
på ca. 2,8 MNOK. 
 
Klinikken har hatt en økning i polikliniske inntekter som i hovedsak skyldes en økning i 
polikliniske takster på Brystdiagnostisk senter og aktivitetsøkning på Avdeling for mikrobiologi, 
hovedsakelig grunnet influensautbrudd og oppstart av ny analysemetode (Malditof). 
 
Aktiviteten har så langt vært høyere enn foregående år, og det har vært en utvikling der 
ressurskrevende undersøkelser på inneliggende pasienter øker mest. 
 
Klinikktillitsvalgte/verneombud har, gjennom dialogmøter høsten 2015, blitt orientert om 
klinikkens budsjettarbeid. I tillegg har de klinikktillitsvalgte vært involvert i avdelingenes 
budsjettprosesser. De tillitsvalgte deltok også på klinikkens lederseminar i september hvor 
budsjettarbeidet og klinikkens rammer for 2015 var en del av programmet. Budsjettet er 
risikovurdert og drøftet sammen med de tillitsvalgte og hovedverneombud.  
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5.6.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Klinikken har et prognostisert overskudd på 15,0 MNOK i 2015. Prognose for inntekter viser et 
positivt avvik på 14,5 MNOK. 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.   
 
Innleid arbeidskraft har et overforbruk i 2015 på 1,3 MNOK. Avviket er knyttet til innleie av 
radiologressurser på Avdeling for bildediagnostikk for å redusere svartider, da det har vært 
vanskelig å rekruttere faste ansatte med den rette kompetansen. I 2016 er det hovedsakelig 
budsjettert med fast ansatte istedenfor innleie. 
 
De totale lønnskostnadene ligger 7,5 MNOK under budsjett, noe som blant annet skyldes 
ufrivillig ledighold av stillinger og et lønnsoppgjør under budsjett. Klinikken har hatt et høyere 
sykefravær enn målsettingen, og det har vært vanskelig å rekruttere riktig vikarkompetanse på 
kort sikt, noe som har medført et lavere forbruk av lønnskostnader i forhold til budsjett.  
 
Prognosen for varekostnaden viser et overforbruk på 3,9 MNOK. Det negative avviket er 
hovedsakelig knyttet til aktivitetsøkningen på Avdeling for mikrobiologi. 
 
Den vesentligste endringen fra prognose 2015 til budsjett 2016 er på lønnskostnadene. I 2015 
har det vært et underforbruk av lønnskostnader pga økte sykerefusjoner og manglende 
vikarkompetanse i markedet for å dekke opp fravær ved sykdom/permisjon på kort sikt. Det har 
innen enkelte fagområder vært vanskelig å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse. I 2016 
budsjettet er det lagt inn styrking av personalressursene gjennom planlagt bemanning av 
vakante stillinger og noe ressursøkning både ved laboratoriene, inkl. patologi, og 
bildediagnostikk. Dette for å unngå ytterligere frafall av nøkkelkompetanse, understøtte lave 
vente- og svartider og møte forventet aktivitetsøkning samt de kravene som settes i forbindelse 
med kreftforløpene. 
 
Det er lagt inn en økning i polikliniske- og egenandelsinntekter på totalt 12,8 MNOK (inkl. 
prisvekst). Økningen ligger hovedsakelig på medisinsk biokjemi, bildediagnostikk og 
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mikrobiologi med henholdsvis 4,1 MNOK, 3,6 MNOK og 4,3 MNOK. Økningen er knyttet til 
omstillingsprosjekter i avdelingene og forventet aktivitetsøkning innen poliklinikken. 
 

5.6.3 Utfordringsbilde 2016 
Klinikkens aktivitet er hovedsakelig rammefinansiert, men har også noe aktivitetsbaserte 
polikliniske inntekter. I 2015 var polikliniske- og egenandelsinntekten 28 % av de totale 
inntektene til klinikken.  Det har vært en aktivitetsøkning fra 2014 til 2015 for alle avdelingene. 
Klinikken har i 2015 sett en generell trend hvor arbeidsressurser omdisponeres til økningen i 
inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet. Samt at klinikken erfarer endring 
fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. 
Klinikken vil alltid prioritere nok ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre 
forsvarlig lave vente- og svartider fremfor ressurser til optimal inntektsgivende aktivitet; 
poliklinikken. Økningen i aktivitet tilknyttet inneliggende pasienter medfører en vridning av 
ressurser fra poliklinikken til inneliggende pasienter for å kunne holde forsvarlige vente- og 
svartider inn i pasientforløpene i somatikken. 
 
Det er stort fokus på at de kliniske avdelingene utnytter klinikkens ressurser optimalt. For å 
oppnå dette må det være en kontinuerlig dialog mellom de kliniske avdelingene, som rekvirerer 
undersøkelser og behandlinger, og klinikkens avdelinger som utfører. 
 
Den betydelige aktivitetsøkningen, som har funnet sted de siste årene, har skapt press på 
personalressursene og gitt økte varekostnader. I 2016 er det lagt inn en svak aktivitetsøkning på 
polikliniske undersøkelser basert på tilgjengelige ressurser som understøtter poliklinisk 
aktivitet. Budsjettet baserer seg i all hovedsak på videreføring av 2015-aktivitetsnivå for 
inneliggende pasienter.  
 
For noen radiologiske undersøkelser og på histologiske prøver er det lang vente-/svartid. Det er 
lagt inn økte bemanningsressurser i budsjettet med mål om å redusere lange vente-/svartider. 
Samtidig arbeides det kontinuerlig med å effektivisere driften med hensyn på å skape økt 
økonomisk handlingsrom samt sikre og opprettholde god kvalitet. 
 
Innenfor laboratoriefagene og radiologi er det konkurranse med private laboratorier og 
institutter. Klinikken må kunne yte god service for ikke å tape i denne konkurransen, noe som 
må innbære bruk av elektroniske henvisninger/svar, samt lave vente- og svartider. Dette krever 
effektive rutiner og implementering av elektronisk rekvirering (IHR). IHR er en er en tjeneste 
som ennå ikke er implementert i stor nok utstrekning. Klinikken har jobbet aktivt med dette 
siden 2013, og fokuset må videreføres i 2016 for å sikre rekvirenter fremover. 
 
Manglende MTU-investeringer gir risiko for forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift. 
Klinikken er den mest utstyrsavhengige klinikken av alle. Gammelt medisinsk-teknisk utstyr gir 
driftsforstyrrelser ved de fleste avdelinger og kan medføre store økonomiske konsekvenser ved 
driftsstopp. Klinikken er avhengig av at det stilles midler til rådighet for fornyelse i 2016 for å få 
erstattet viktig utstyr, og for å kunne utnytte de effektiviseringsmulighetene som finnes. 
Klinikken har innmeldt et omfattende behov for MTU både for nærstående brekkasje og 
nyinvesteringer. 
 
Klinikken har fått et effektiviseringskrav på 1,1 %, tilsvarende 6,6 MNOK. Besparelsen på 
lønnsoppgjør 2015, 2,8 MNOK, er trukket ut fra klinikkens rammer i 2016.  Positive eller 
negative endringer av takster på poliklinikken i budsjettåret blir avstemt mot sentraløkonomien. 
Klinikken får likevel beholde merinntekt etter økt takst i 2015 på undersøkelse på 
Brystdiagnostisk senter som er estimert til 8,0 MNOK.   
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Klinikken har hatt enkelte ekstraordinære kostnader knyttet til varekost (innkjøring av nye 
instrumenter) og andre driftskostnader som ikke forventes å påløpe i 2016. 
 
Ved økt inntekt gjennom omstillingsprosjekter og noe økt poliklinisk aktivitet kan klinikken 
styrke bemanningen i henhold til den aktiviteten som klinikken har hatt i 2015 og som forventes 
i 2016. Det har vært fokus på å utarbeide et budsjett som kan ivareta forsvarlige vente- og 
svartider.  
 
Klinikken har budsjettert med innføring av aktiv LIS-vakt på Avdeling for Bildediagnostikk 
Bærum og intervensjonsvakt på Drammen, henholdsvis estimert til 1,5 MNOK og 1,7 MNOK. 
 

 
 

5.6.4 Styringsindikatorer  
Klinikkens største ikke-økonomiske utfordringer er knyttet til å redusere og opprettholde lave 
vente- og svartider innenfor bildediagnostikk og å holde svartider på patologi nede på et ønsket 
nivå. Dette er nødvendig for å understøtte at de somatiske klinikkene får redusert sine 
forløpstider i pasientbehandlingen og gjennomført behandlinger på en forsvarlig måte. 
 
Det har vært fokus på å utarbeide et budsjett som kan ivareta forsvarlige vente- og svartider. 
Klinikken vil alltid prioritere nok ressurser til aktivitet på inneliggende pasienter for å sikre 
forsvarlig lave vente- og svartider inn i de somatiske pasientforløpene. Økningen i aktivitet 
tilknyttet inneliggende pasienter medfører en vridning av ressurser fra poliklinikken til 
inneliggende. Det er derfor viktig for klinikken å følge styringsindikatorer som måler både 
inneliggende-/prioriterte pasienter og polikliniske-/normalprioriterte pasienter. 
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5.6.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt 
endring i årsverk. 
 
Klinikken planlegger med å øke med 26,7 årsverk fra 2015 til 2016. 3,8 årsverk er budsjettert i 
forbindelse med screeningen av asylsøkere på Hvalsmoen asylmottak. Økning i årsverk er 
knyttet til årsverk som har vært vakante i 2015 pga ufrivillig ledighold (manglende tilgjengelig 
kompetanse i markedet), som nå budsjetteres med å besettes. I tillegg ser klinikken behov for en 
økning i ressurser for å kunne møte den aktivitetsøkningen som har vært i 2015 og som er 
forventet i 2016, og for å kunne opprettholde forsvarlige vente- og svartider inn i 
kreftpakkeforløpene. 
 
Klinikkens omstillingstiltak baserer seg på aktivitet innenfor mikrobiologi, og gjelder nye 
metoder som gir en økt kvalitet på analysen samtidig som de bidrar til økte inntekter og 
effektiviserte driftskostnader. 
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Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 

 
 
Det er i 2015 investert i MaldiTof massespektrometer i avdeling for mikrobiologi, noe som 
medfører kortere svartider knyttet til identifikasjon av mikrober. Bruk av denne metoden for 
identifikasjon er også mindre kostbar og gir økte polikliniske inntekter.  
 
I 2015 startet Avdelig for mikrobiologi opp med en ny analysemetode, FæcesPCR, i Drammen. 
Metoden medfører økt kvalitet og øker antall analyser. I 2016 planlegges det med å benytte 
denne metoden på analyser ved Bærum. 
 
Avdeling for mikrobiologi planlegger med innføring av Mycoplasma genitalium på 
underlivsprøver. Ny analysemetode gir økt kvalitet, noe høyere varekostnadene, men også en 
økning i polikliniske inntekter. 
 
Klinikken har ingen uløste utfordring. 

5.6.6 Bemanningsbudsjett 
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Grafen viser utvikling bruttoårsverk 2014, prognose 2015 og budsjett 2016. I budsjetter for 
2016 er det lagt opp til en økning i bemanningen. Økningen gjelder både stillinger som har vært 
ledigholdt i hele eller deler av 2015 på bakgrunn av manglende tilgjengelig fagkompetanse og 
økning i ressurser for å imøtekomme aktivitetsvekst og for å kunne opprettholde forsvarlige 
vente- og svartider. Årsverksutviklingen er kommentert nærmere under pkt. 3 og 4 over. 

5.6.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
Klinikken har generelt hatt en betydelig aktivitetsøkning de siste årene, og forventer en økning 
også i 2016. Den generelle aktivitetsøkningen har vært størst for medisinsk biokjemi og 
mikrobiologi, med henholdsvis en økning på 11 % og 9 % fra 2014 til 2015. Klinikken ser en 
generell vridning fra poliklinisk virksomhet til behandling av inneliggende pasienter. I tillegg 
viser trenden en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelse, hvor økningen på 
ressurskrevende undersøkelser er størst på inneliggende. 
 

 
 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har lagt opp til økt tapping av blod 
sammenlignet med 2015 for å kunne redusere kjøpe av blod fra andre helseforetak i 2016. Det 
er i tillegg budsjettert med økt salg av plasma. Viktigste mål er at VV skal være selvforsynt med 
blod.  
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5.6.8 Prosess 
Klinikkdirektør og Controller har i løpet av høsten gjennomført flere budsjettmøter med hver av 
avdelingssjefene i forbindelse med de faste oppfølgingsmøtene som avholdes månedlig.    
 
Controller har gjennomfør budsjettmøter med alle nivå 4 ledere i klinikken. Avdelingssjefene har 
også deltatt på disse møtene og har i tillegg hatt tett dialog med sine seksjonsledere gjennom 
budsjettprosessen. 
 
I klinikkens ukentlige ledermøter i høst har budsjett 2015 vært et fast punkt på agendaen. I 
september ble det gjennomført en ledersamling i klinikken hvor budsjettet og klinikkens 
rammer var en del av programmet. Tillitsvalgte var også tilstedet på denne samlingen. 
 
Det har vært faste månedlige dialogmøter med de tillitsvalgte, samt at det har vært avholdt 
risikoanalyse og drøftingsmøte med de tillitsvalgte og klinikkverneombud henholdsvis 04.11.15 
og 19.11.15. De tillitsvalgte har vært involvert og informert om avdelingenes budsjettprosesser 
gjennom høsten.  
 
Risikovurdering av det helhetlige budsjettet ble gjennomført av klinikkdirektør, avdelingssjefer, 
tillitsvalgte og klinikkverneombud 04.11.15. Klinikkens foreløpige budsjett viste da en uløst 
utfordring på 3,5 MNOK. Klinikken ble ikke tilført ytterligere ramme etter siste fordeling i 
ledermøtet i VV, men løste den uløste utfordringen innenfor egne rammer. Klinikkdirektør og 
avdelingsledere vurderte tiltakene til å ikke øke risikoen i budsjettet. Risikoanalysen ble tatt 
frem til ny vurdering i drøftelsesmøtet hvor klinikkdirektør informerte de tillitsvalgte og 
klinikkverneombud om tiltak og konsekvenser for budsjettet. Det var enighet om at dette ikke 
økte risikoen i budsjettet. 
  
Kopi av drøftingsprotokoll fra drøfting 19.11.15 er vedlagt. 
 

5.6.9 Risikovurdering 
Klinikken har foretatt en risikovurdering av følgende risikoområder: 

• Manglende oppnåelse av budsjettert aktivitet  
• Forsinket diagnostikk og mindre effektiv drift grunnet ustabil og manglende MTU 
• Økte vente- og svartider uprioriterte/forsinket diagnostikk 
• Manglende polikliniske inntekter 

 
Det er også vurdert risiko for at budsjettet har negativ påvirkning på følgende områder: 

• Redusert medarbeider tilfredshet 
• Økning i antall fristbrudd (Brystdiagnostisk senter) 
• Forløpstider kreft (Bildediagnostikk og Patologi) 

 
Risikoen for å ikke oppnå budsjettert aktivitet varierer mellom de ulike avdelingene, og 
vurderes høyest på avdeling for bildediagnostikk. Økt inneliggende aktivitet medfører en 
vridning fra polikliniske til inneliggende pasienter, noe som medfører reduserte polikliniske 
inntekter og økte vente- og svartider på normalprioriterte pasienter. Den generelle trenden for 
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klinikkens aktivitet har vist en økning og dreining mot mer ressurskrevende undersøkelser på 
inneliggende pasienter. I tillegg ble risikoen for manglende polikliniske inntekter ved forsinket 
implementering av elektronisk rekvirering vurdert som relativt høy.  
 
Generelt for klinikken er det i budsjettet for 2016 lagt vekt på å styrke bemanningen. Økningen i 
årsverk er knyttet til ufrivillig ledigholdte stillinger i 2015 og styrkinger i 2016, basert på en 
forventet økt aktivitet i de somatiske klinikkene. Hovedfokusområdene for klinikken i 2016 vil 
være vente- og svartider, kreftdiagnostikk og understøttelse av forløpstider knyttet til 
kreftpakkeforløp. 
 

5.6.10 Andre forhold 
Det er i budsjett 2016 lagt inn estimerte kostnader for screening av asylsøkere på Hvalsmoen. 
Det er inngått en intensjonsavtale med Ringerike kommune om at kostnadene skal refunderes 
fra UDI. På bakgrunn av denne avtalen er det lagt inn en inntekt som tilsvarer kostnadsbeløpet. 
De totale estimerte kostnadene utgjør 3,6 MNOK fordelt på 2,9 MNOK i lønnskostnader og 0,7 
MNOK i varekostnader. Lønnskostnadene utgjør 3,8 årsverk i klinikkens budsjett for 2016. 
 
Finansieringssystemet for radiofarmakakostnadene på Nuklærmedisin legges om fra 1. januar 
2016 slik at dagens refusjon via Helfo erstattes med basisbevilgning fra HSØ. Basisbevilgningen 
er basert på 2014-aktivitet og klinikken har fått overført 3,5 MNOK i rammeøkning. Det er i 
midlertidig knyttet usikkerhet til om dette beløpet dekker frafallet av refusjon da aktiviteten har 
økt i 2015. 
 
 

5.7 Klinikk for intern service 
 

5.7.1 Bakgrunn 
Intern Service har som oppgave å levere et bredt spekter av tjenester til kjernevirksomheten i 
Vestre Viken HF. Det overordnede formålet er; Intern Service skal bidra til at møtet mellom 
pasient og behandler får en god kvalitet.  
 
I dette ligger det at vi har ansvar for mange av de tjenestene som skal til for at pasientbehandling 
skal kunne foregå på en sikker og god måte. Alt fra selve bygget til alle driftstjenestene, det 
medisinsk tekniske utstyret og IKT- løsningene. 
 
Intern Service leverer sine tjenester basert på en bemanning på ca 700 ansatte eller om lag 546 
brutto månedsverk som gjennomsnitt for 2015. Intern Service er organisert i følgende 
avdelinger: 

- Eiendomsforvaltning og utvikling 
- Matforsyning 
- Teknologi og eHelse 
- Renhold og tekstil 
- Servicetjenester 
- Eiendomsdrift  
- Medisinsk teknologi 

 
Tjenestene i Intern Service måles på servicegrad, medarbeidertilfredshet, økonomi, sykefravær 
samt flere faglige styringsindikatorer. Kostnader innenfor IKT området har vært høyere enn 
budsjettet i år, som følge av at regionale prosjekter har hatt en framskutt framdrift i forhold til 



76 
 

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

 

planen. For energikostnadene har kostnadene vært lavere enn planen. Ser en bort fra disse store 
kostnadsområdene, er styringsfarten i den underliggende driften litt for høy. Denne reduseres 
med nye omstillingstiltak for 2016.  
 
Intern Service gjennomfører vedtatte investeringer innenfor både eiendom, medisinsk utstyr og 
eHelse for Vestre Viken. Arbeidet med dette har stor påvirkning på ressursbruken.  
 
De største utfordringene i budsjettet for 2016 knytter seg til den økende aktiviteten som er i de 
klinikkene vi betjener og håndteringen av den veksten som dette genererer for vår del. I tillegg 
har det i 2015 vært en betydelig vekst i kostnader knyttet til servicekontrakter på det 
medisinsktekniske utstyret og til behandlingsmidler som pasienten bruker hjemme. Det 
forventes at denne utviklingen vil fortsette i 2016. Det er risiko for at det kan tilkomme flere 
enkeltkostnader innenfor eiendomsforvaltning enn det som nå ligger inne i budsjettet.  
 
Driftsåret 2015 viser at også at det er risiko knyttet til IKT området, ved at de regionale 
prosjektene får endret oppstart i forhold til planen. Utover dette er klinikken utsatt for 
utfordringer innen utstyr og eiendom som følge av investeringstakt og vedlikeholds situasjonen 
på disse områdene. 
 
Den samlede tiltakslisten for 2016 er risikovurdert i den vedlagte analysen. Som risikomatrisen 
viser er det med unntak av økte kostnader for behandlingsmidler som pasientene bruker 
hjemme, ikke knyttet stor risiko til denne. Klinikken vil ha tett dialog med fagdirektør gjennom 
året for å sikre optimal bruk av ressursene.  
 
Budsjettkalender for Vestre Viken har vært fulgt i prosessen. Tillitsvalgte er gjort kjent med 
denne og har deltatt i prosess med å finne tiltak, samt deltatt i risikovurdering og drøfting.   
 
Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud 
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Tiltakene 
ble risikovurdert 12. november og drøftet 19. november. 
 

5.7.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 

Intern Service Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 814 274 853 593 855 730 920 811 7,6 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 0 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 84 020 83 535 84 975 85 707 0,9 %

Sum inntekter 898 294 937 128 940 705 1 006 518 7,0 %

Varekostnader 56 781 58 444 63 956 67 139 5,0 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 0 0 2 2  

Innleid arbeidskraft 10 0 0 0  

Lønnskostnader 302 125 312 223 308 817 332 164 7,6 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 529 532 566 440 575 588 607 213 5,5 %

Netto finanskostnader 105 20 21 0 -100,0 %

Sum drifts- og finanskostnader 888 553 937 128 948 383 1 006 518 6,1 %

Resultat 9 741 0 -7 678 0 -100,0 %
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Intern Service hadde et overskudd i 2014 på 9,7 MNOK. Hovedårsakene til det gode resultatet 
skyldes overskudd på tjenesteavtaler Vestre Viken har med Sykehuspartner. Kostnadene for 
disse prosjektene ble da forskjøvet til 2015.  Øvrig overskudd relateres til lavere 
energikostnader.   
 
Utvikling fra prognose 2015 til budsjett 2016  
Den største endringen fra prognose 2015 til budsjett 2016 er innenfor IKT området. Det er 
tilført 32,3 MNOK i økte budsjettmidler på dette området i 2016.   
 
I all hovedsak gjelder dette økte personellkostnader hos Sykehuspartner. De kundespesifikke 
kostnadene som leverandørkostnader og avskrivninger øker i takt med regionale IKT 
programmer og lokale prosjekter. 
 
Energiforbruket er lagt inn på samme nivå som 2015. Prisen på energi som er lagt inn baserer 
seg på hva de største leverandørene mener vil være pris for 2016, herunder Bergen Energi AS. 
 
Intern Service har fått et omstillingskrav for 2016 på 1,1 MNOK. I tillegg er overfinansiering av 
lønnsoppgjør for 2015 trukket med 2,1 MNOK. Utover dette vil klinikken få økte kostnader i 
2016, blant annet gjennom en økning i servicekontrakter knyttet til det medisinsktekniske 
utstyret og økte kostnader til behandlingsmidler som pasientene bruker hjemme. Sistnevnte 
skyldes at det er kommet nye produkter på markedet som er dyrere enn tidligere.  Ovennevnte 
forhold skal løses ved gjennomføring av en tiltakspakke innenfor avdelingene på til sammen 8,6 
MNOK.  Serviceavdelingene vil gjennomføre nye omstillinger som til sammen utgjør en 
reduksjon på 8,2 årsverk for 2016. Reduksjonen gjøres ved å spisse bemanningen gjennom 
døgnet for å imøtekomme behovet, og gjennomføres således uten at kvaliteten på servicetilbudet 
forringes. Videre gjennomføres det tiltak for å få bedre datastøtte knyttet til gjennomføring av 
renhold. Samlet gjelder dette både helårseffekt av iverksatte tiltak og tiltak innenfor nye 
områder i 2016. Til slutt forventes det reduserte kostnader knyttet til gjennomført prosjekt som 
omhandler strategi for bruk av administrative biler i Vestre Viken HF.  
 
Det er også lagt inn en økning i årsverk på noen områder. Dette er nærmere beskrevet i 
kapitlene nedenfor. Lønns- og prisvekst er lagt inn i henhold til forutsetninger fra 
statsbudsjettet, med justering innenfor områder der prisen har utviklet seg vesentlig annerledes.  
 
Intern Service vil i 2016 fortsette arbeidet med å forbedre styring og oppfølging av 
investeringer. Det skal bli lettere å følge prosjektene både internt i Intern Service og fra resten 
av virksomheten. Samtidig skal prosjektområdene eiendom, IKT, medisinsk teknisk og 
grunnutrustning har en felles metodikk.  
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5.7.3 Utfordringsbilde 2016 

 
 
Intern Service estimerer et underskudd i 2015 på 7,7 MNOK. Hovedårsakene til resultatet er 
økte regionale IKT kostnader, som nevnt over. Effekten av lønnsoppgjøret for 2015 gir en positiv 
effekt på økonomien i 2015, men blir ikke videreført i 2016. Klinikken har fått tilført midler 
tilsvarende 32,3 MNOK for 2016 for å ivareta økte IKT kostnader, og et underskudd i 2015 
påvirker i så måte ikke styringsfarten.  Hovedutfordringene i budsjettet for 2016 knytter seg til 
den økende aktiviteten som er i de klinikkene vi betjener og håndteringen av den veksten som 
dette genererer for vår del. I tillegg har det i 2015 vært en betydelig vekst i kostnader knyttet til 
servicekontrakter på det medisinsktekniske utstyret og til behandlingsmidler som pasienten 
bruker hjemme. Det forventes at denne utviklingen vil fortsette i 2016. For 2016 er prisene i 
energibudsjettet satt opp i forhold til hva leverandørene våre estimerer og det har vært en god 
prosess på å sette estimat på energiforbruk. Energiområdet utgjør en betydelig kostnad for 
Vestre Viken HF og kan være uforutsigbart.  Generelt nevnes IKT området hvor kostnadene i 
2015 avviker fra planen på grunn av endret oppstartstidspunkt for noen regionale prosjekter. 
Til slutt kan det påløpe økte driftskostnader i 2016 i forbindelse med salg av Drammen sykehus. 
Utover dette er klinikken utsatt for utfordringer innen utstyr og eiendom som følge av 
investeringstakt og vedlikeholdssituasjon på disse områdene. 
 
Det er samlet sett lagt inn en omstillingspakke på 8,6 MNOK. Lederne må utover dette håndtere 
endringer i kostnader som vil komme i løpet av 2016.  
 

KIS
1. Prognose 2015 (+ = pos i tiv, - = negativ) -7 678 

Reversering av engangseffekter i 2015:
Effekt lønnsoppgjør 2015 -2 148 
Merkostnad Sykehuspartner 2015 7 312

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 -2 514 

Endring i 2016 (inklusiv budsjettert tiltak):
Rammetrekk (produktivitetskrav) -1 074 
Servicekontrakter MTU (økn) -2 308 
Behandlingshjelpemidler (økn) -1 708 
Øvrig økning herunder endring i husleiekontrakter -1 016 
3. Budsjettert styringsfart  2016 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2016 0
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5.7.4 Styringsindikatorer  

 
 
Intern Service er i en prosess med utvikling av styringsindikatorer som skal følges opp i 2016, 
med tanke på å styre utviklingen innenfor de ulike områdene av driften.  Ovenstående 
indikatorer kan derfor bli endret, før arbeidet med driftsavtaler for 2016 er avsluttet, og mål for 
de ulike indikatorene for 2016 er derfor i prosess. 
 
Det er satt i gang et arbeid nasjonalt, for å utvikle forslag til indikatorer for ytre miljø innen de 
mest aktuelle områdene for spesialisthelsetjenesten. De regionale helseforetakene planlegger å 
fatte endelig vedtak om dette arbeidet i desember 2015. De mest aktuelle indikatorene for 
klinikken å måle på i forhold til dette vil være innenfor energi og avfall.  
  
Nedenfor følger en kort omtale av indikatorer som foreløpig er vurdert. 
 
ENERGI: 
Energiområdet er et område som har stort fokus i Intern Service. Forbruk av energi pr m2 gir et 
godt grunnlag for å se om arbeidet med energieffektivisering gir effekt, og er en indikator som 
har vært fulgt opp de siste årene. For 2015 forventes resultatet å bli som planlagt. Dette er et 
resultat som er bedre enn 2014 og skyldes i hovedsak utetemperatur. For 2016 er forbruket 
forventet å være som 2015. Energiprisene er, som i fjor, satt opp i forhold til priser anbefalt av 
de ulike leverandørene. Mål for energiforbruk pr m2 oppvarmet areal er på bakgrunn av dette 
satt til 306 KwH pr m2 for 2016. 
   
TEKSTILER: 
Intern Service måler forbruk av personaltøy på de somatiske klinikkene. Målingen gjennomføres 
ved å se på forbruk av personaltøy målt i kr sett opp mot antall brutto månedsverk 
behandlingspersonell for samme perioden. Målingen gir et godt grunnlag for å se på utvikling av 
forbruk pr lokasjon over tid. Intern Service vil periodevis gå igjennom resultatene med 
klinikkene, for å se om gjeldende rutiner/praksis bør endres.   
 
AVFALL:   
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på 
avfall. Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert og bedrer miljøprofilen for 
foretaket. Ny avfallsplan skal også øke sorteringsgraden på avfall. Et særlig fokus er det på 
plastavfall i 2016. Så langt viser det seg at det tar lengre tid enn planlagt å gjennomføre dette 
fullt ut i hele organisasjonen, og klinikken vil fortsette måling innenfor dette området. 
 

Styringsparametre 2014 2015
prognose

2016
budsjett

Virkelig 300 306 -
Mål 316 306 306

Avvik -16 0 -
Virkelig 353 365 -

Mål 347 378 -
Avvik 6 -13 -

Virkelig 32 % 34 % -
Mål 34 % 36 % -

Avvik -2 % -2 % -
Virkelig - - -

Mål - - -
Avvik - - -

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) 
per m2. Oppvarmet areal

TEKSTILER -Personaltøy (kr) pr 
brutto månedsverk 
behandlingspersonell
AVFALL -Andel avfall som 
sorteres

EIENDOM-
forbruk/gjennomføring  
investeringer
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EIENDOM: 
Klinikken er i prosess med å finne indikatorer på dette området.  
 

5.7.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose 2015 til budsjett 2016, fordelt på kontogrupper og årsverk. 
Som tabellen viser utgjør helårseffekter fra 2015 en bemanningsøkning i 2016 på 0,7 årsverk, 
som følge av nødvendig oppbemanning innenfor IKT området i 2015.  
 
De største endringene i 2016 er innenfor IKT området for å sikre stabil og sikker drift og ha økt 
fokus på pasientkritiske systemene. Intern Service er tilført 32,3 MNOK for å finansiere samlet 
økning innenfor IKT området for 2016. Budsjettet for husleiekontrakter er justert opp blant 
annet for å kunne finansiere tilbakeleie fra eiendommer i Lier, som nå er solgt. Det er lagt inn 
finansiering for å møte økte kostnader til servicekontrakter og behandlingshjelpemidler i 2016. 
 
Det er for 2016 utviklet en omstillingspakke på til sammen 8,6 MNOK for å imøtekomme økte 
kostnader, herunder en planlagt bemanningsreduksjon på 8,2 årsverk. 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 

 
 
Tiltakspakken på 8,6 MNOK skal sikre et godt økonomisk resultat for 2016. Tiltakene er som 
følger:  
 
EFFEKTIVISERING BEMANNING:   
Serviceavdelingene vil gjennomføre nye omstillinger som til sammen utgjøre en reduksjon på 
4,9 årsverk for 2016. Reduksjonen gjøres ved å spisse bemanningen gjennom døgnet for å 
imøtekomme behovet, og gjennom fortetting som følge av endret organisasjonsstruktur i 
klinikkene. Effektiviseringen gjennomføres således uten at kvaliteten på servicetilbudet skal 
forringes.  
 
ATOMATISERING AV SERVICETILBUDET:  
Intern Service vil i 2016 gjennomføre tiltak for å gi bedre datastøtte til gjennomføringen av 
renhold, med mål om å effektivisere prosessene.   

Intern Service Budsjett
2016 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader  Netto finans

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Justering av prognose  7 678 - 855 730 - 84 975  63 958  308 816  575 588  21 545,4

1 Endring i basis 2015-2016 - 1 606 - 52 700    19 879  31 215  0,7

2 Pris og lønnsjusteringer  - 12 381 - 1 957  1 905  6 298  6 135  0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015 - 760   74  37  281 - 1 131 - 21 0,8

30 Driftsmessig junstering med oppstart i  2015 - 1 242   74  37 - 201 - 1 131 - 21 0,0
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2015  482     482   0,7

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016 - 5 312   1 151  1 241 - 3 110 - 4 594  -9,1

40 Driftsmessig justeringer i  2016  974   1 701  1 677  453 - 2 857  -1,0
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016 - 1 465     35 - 1 500  0,1
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 8 621  - 550 - 361 - 3 598 - 4 112  -8,2
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2016 - 75   - 75    0,0
46 Endring internhandel i  2016  3 875      3 875  0,0
Totalt  - 920 811 - 85 707  67 141  332 164  607 213  537,7

Intern Service Prognose 
2015

Basis-
ramme

Salgs- og 
drifts-

inntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre drifts-
kostnader

Gj.snitt
brutto årsverk

42_Omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 - 8 621  - 550 - 361 - 3 598 - 4 112 -8,2

Effektivisering bemanning - 2 298    - 2 298  -4,9
Automatisering av servicetilbudet - 1 300    - 1 300  -3,3
Øvrig effektivisering - 5 023  - 550 - 361  - 4 112 0,0
Totalt - 8 621  - 550 - 361 - 3 598 - 4 112 -8,2
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EFFEKTIVISERING ØVRIG: 
Intern Service planlegger for 2016 gjennom omstrukturering å gjennomføre en større andel 
vedlikeholdsarbeid med egne ansatte på medisinskteknisk utstyr og innenfor IKT området, som 
erstatning for innleie. Klinikken har videre ansvar for drift av kiosker- og kantiner i Vestre 
Viken. Det er et mål om å effektivisere disse områdene for å øke lønnsomheten. Det gjøres også 
tiltak for å forbedre prosessene knyttet til bruk av fasttelefoni og porto, med mål om å 
effektivisere bruken av ressursene. Det er i tillegg gjennomført et prosjekt rundt bruk av 
administrative biler i foretaket. Klinikken har avviklet administrative biler og erstatter behovet 
med blant annet mer bruk av videokonferanser. 
 
Intern Service har ingen spesifisert uløst utfordring i budsjett 2015, men har en økt risiko i deler 
av kostnadsbudsjettet. Dette knytter seg til økt aktivitet i de andre klinikkene som vi samhandler 
med, mulige økte kostnader som følge av planlagt salg av Drammen sykehus og 
energikostnadene som forutsetter en fortsatt mild vinter også i 2016. 
 
Det er også nødvendig med en gjennomgang av servicekontraktene, spesielt for det 
medisinsktekniske utstyret, for å kvalitetssikre at disse er optimale i forhold til forventet 
vedlikeholdsbehov.  Det nevnes også en generell risiko innenfor IKT området som følge av at 
regionale IKT prosjekter kan få endret oppstart i forhold til planen. 
 

5.7.6 Bemanningsbudsjett 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
Bud 2016 535, 525, 530, 521, 527, 524, 532, 572, 578, 532, 537, 535, 
2015 530, 531, 545, 531, 531, 537, 560, 573, 571, 549, 542, 539, 
2014 548, 539, 548, 538, 542, 541, 547, 584, 584, 538, 543, 541, 
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Grafen viser utvikling i bruttoårsverk 2014, prognose 2015 og budsjett 2016.  Det var en liten 
netto reduksjon i årsverkene fra 2014 til 2015. Det var en økning i årsverk knyttet til økt 
satsning innenfor IKT området. Det ble samtidig iverksatt en omstillingspakke som gjorde at 
netto reduksjon fra 2014 til 2015 utgjorde 2,2 årsverk. 
 
Endringen i bemanningsstrukturen for 2016 er omtalt tidligere og omfatter helårseffekter som 
følge av endring i bemanning fra 2015, samt økning i 2016 for å ivareta økt satsning innenfor 
IKT området.  
 
Omstillingspakken for 2016 inneholder tiltak som reduserer bemanningen med 8,2 årsverk i 
2016. 
 

5.7.7 Prosess 
Klinikkdirektør har faste samarbeidsmøter med tillitsvalgte og klinikkhovedverneombud 
(KHVO) hver fjortende dag. I andre halvår har budsjettet vært tema på disse møtene. Tiltakene 
ble risikovurdert 12. november og drøftet 19. november. 
 
Det gjennomføres også månedlige oppfølgingsmøter med avdelingssjefer der økonomi, HR og 
avdelingens styringsparametre er tema. 
 
Prosess: 
Budsjettkalenderen er fulgt i arbeidet med omstillingstiltak og budsjett. Tillitsvalgte og 
klinikkverneombud har deltatt i prosessen med omstillingstiltak, samt deltatt i risikovurdering 
og drøfting. De viktigste prosessene følger nedenfor:  

• Juni 2015: Klinikken mottok omstillingskravet for 2016 fra administrerende direktør 
(produktivitetskrav 1,5%). Denne er i etterkant redusert til 0,5% 

• 2. – 3 september: Ledersamling for nivå 2 og 3. Nødvendige omstillingsbehov for å møte 
produktivitetskrav ble identifisert, gjennomgått og kategorisert, i kategoriene: 

o Gjennomføres 
o Kan gjennomføres 
o Bør ikke gjennomføres 

• September: Gjennomgang med avdelinger og seksjoner for å beregne årsprognose 2015 
(styringsfart) 

• September/oktober:  
o Arbeid i avdelingene knyttet til konkretisering og beregning av tiltakene. Dialog 

med tillitsvalgte og klinikkverneombud om mulige tiltak i kategori 1 og 2 
o Kartlegging i avdelinger og seksjoner for å identifisere alle kjente endringer i 

driften fra 2015 til 2016 
• 12. november: Omstillingstiltak ble risikovurdert med klinikkdirektør, avdelingssjefer, 

controller, verneombud og tillitsvalgte.  
• 19. november: Gjennomføring av drøfting av omstillingstiltakene og risikomatrisen.  
 

5.7.8 Risikovurdering 
Klinikken har risikovurdert omstillingstiltakene i et samarbeid mellom de klinikktillitsvalgte, 
klinikkens verneombud og ledergruppen i klinikken. Det vises til vedlagte risikovurdering og 
risikomatrise. Risikovurderingen ble gjennomført 12. november. 
 
Som risikomatrisen viser er det med unntak av økte kostnader for behandlingsmidler som 
pasientene bruker hjemme, ikke knyttet stor risiko til omstillingstiltakene. Klinikken vil ha tett 
dialog med fagmiljøet gjennom året for å sikre optimal bruk av ressursene. 
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De største risiki i budsjett 2016 er ikke omstillingstiltakene men ligger i tidligere omtalte 
forhold som økt aktivitet i øvrige klinikker, mulige økte administrative kostnader innenfor 
eiendomsforvaltningen, samt utstyr og eiendom som følge av investeringstakt og vedlikeholds 
sitasjon knyttet til dette. 

5.7.9 Andre forhold 
Intern Service har gjennom flere år samarbeidet med Sykehuset Innlandet HF ved å benchmarke 
tjenester. I 2016 vil dette arbeidet trappes ned samtidig med at det blir et økt fokus på å utvikle 
samarbeidet med naboforetakene i Vestfold og Oslo. Intern Service er også aktive i regionen for 
å etablere læringsarenaer innen Facility Management. Facility Management er et 
tjenesteområdet som bør få større fokus i regionen. En bør klare å standardisere metoder og 
kvaliteter mellom foretakene i større grad enn nå. 
 
Intern Service arbeider videre med å standardisere tjenester internt i foretaket. Det er varslet 
endringer fra regjeringen der en vil innføre mva-refusjon. Vi forbereder oss for dette blant annet 
ved å ha oppdaterte beskrivelser av våre leveranser slik at vi kan gjøre vurderinger av i hvilken 
grad vi skal egenprodusere tjenester i fremtiden.  
 
 

5.8 Prehospitale Tjenester 
 

5.8.1 Bakgrunn  
Prehospitale Tjenester (PHT) er en beredskapsorganisasjon hvor kjerneoppgavene er 
akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK), akuttmedisinsk beredskap (ambulanse, 
luftambulanse, helseekspress), pasienttransport og utdanning av fagarbeidere i ambulansefaget.  
Driften skal balansere mellom å tilby befolkningen akuttmedisinsk prehospital beredskap og 
behandling, samt effektiv pasienttransport. Tjenesten jobber systematisk med å prioritere rett 
hastegrad og transportmiddel etter pasientens behov. Nedslagsfeltet er alle kommunene i 
Buskerud, Svelvik og Sande i Vestfold og Jevnaker kommue for ambulansetjenesten. PHT OUS 
har ansvaret for prehospitale tjenester for kommunene Asker og Bærum.  
 
Prehospitale Tjenester har budsjettert med 316 årsverk for 2016.  
 
Utgangspunktet for budsjett 2016 er budsjett 2015, hensyntatt kostnader til pensjon, lønns- og 
prisvekst. Klinikken er pålagt et produktivitetskrav på 0,5 %. Klinikken har fått en økning i 
basisrammen som dekker lønns- og prisvekst, en økning for å opprettholde responstider i 
ambulansetjenesten og forventet aktivitetsvekst i pasientreiser i forbindelse med 
flyktningtilstrømningen. I tillegg er basisrammen økt tilsvarende økning i pensjon. 
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5.8.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Klinikken hadde et underskudd i 2014 og har estimert med et overskudd på 0,3 MNOK for 2015. 
 
Klinikken har fått en økning i basisrammen på 8,1 MNOK i budsjett 2016 til å dekke lønns- og 
prisvekst, momsøkningen innenfor pasientreiser, en økning på 3,0 MNOK for å forbedre 
responstider i ambulansetjenesten og 0,5 MNOK for økning i transport asylanter.   
 
For å nå responstidsmålet i Vestre Viken har PHT besluttet å sette inn en ekstra dagbil ved 
Drammen stasjon. Dagbilen vil bli bemannet med to ambulansearbeidere og en lege. Med dette 
tiltaket forlenger PHT prosjektet med å prøve ut å bemanne en ambulanse med lege. Klinikken 
forventer at det vil bli færre ambulanser som flåtestyres mot Drammen og at responstider i 
grisgrendte randsoner mot Drammen opprettholdes på nåværende målsetting. 
 
Ambulansetjenesten innførte med virkning fra 1. oktober 2015 overtallsbemanning. Dette 
tiltaket forventes å gi redusert overtid og lavere lønnskostnader. 

Prehospitale Tjenester Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 2015

Basisramme 301 750 305 809 305 809 331 040 8,3 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 0 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 45 649 43 764 42 856 45 598 6,4 %
Sum inntekter 347 399 349 573 348 665 376 638 8,0 %
Varekostnader 2 413 2 536 2 453 2 698 10,0 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 768 718 630 647 2,7 %

Innleid arbeidskraft 0 0 0 0  

Lønnskostnader 220 146 220 200 223 794 247 672 10,7 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 127 578 126 119 121 538 125 621 3,4 %

Netto finanskostnader 5 0 0 0  
Sum drifts- og finanskostnader 350 910 349 573 348 415 376 638 8,1 %

Resultat -3 511 0 250 0 -100,0 %
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5.8.3 Utfordringsbilde 2016 

  
 
I budsjettet for 2016 er det innarbeidet økning av lønnskostnader i forbindelse med 
legebemannet ambulanse og psykiatriambulanse. Legebemannet ambulanse er lagt inn med 
virkning fra 1. januar 2016.  
 
Prosjektet Psykiatriambulanse er lagt inn i budsjettet for 2016 og er forutsatt dekket gjennom 
prosjektmidler fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Helsedirektoratet har sendt ut en ny nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående 
livstruende vold (PLIVO). Prosedyren skal bidra til å sikre nødvendig samarbeid og samhandling 
mellom innsatspersonell på tvers av nødetater, politidistrikter, kommuner og 
helseforetaksgrenser ved hendelser der det utøves livstruende vold. Det er forventet at 
helsefortakene innarbeider den nye rutinen innen den 1. juni 2016. Opplæring i forhold til nye 
prosedyrer ved PLIVO er lagt inn med 0,8 MNOK for 2016. 
  
Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble innført 1. oktober 2015 forventes å gi 
innsparing på 1,1 MNOK for 2016.  

5.8.4 Styringsindikatorer  

 
 

1. Prognose 2015 250

Reversering av engangseffekter i 2015

Redusert inntekt fagprøver -400 

2. Korrigert styringsfart  inn i 2016 "alt annet -150 

Driftsendringer 2016 (inkl. budsjettert tiltak)
Strategisk satsning responstider 3 500
Rammetrekk (produktivitetskrav) -3 039 
Overtallsbemanning innsparing 1 100
PLIVO opplæringskostnader -759 
Innsparing bilkostnader 317
Diverse -969 

Budsjettert styringsfart 2016 0

Styringsparametre 2014 2015
prognose

2016
budsjett

Virkelig 6 -
Mål 7 7 7

Avvik -1 -
Virkelig 15 -

Mål 18 18 18
Avvik -3 -

Virkelig 5 -
Mål 6 6 6

Avvik -1 -
Virkelig 80,8 % 85,0 % -

Mål 90,0 % 90,0 % 90,0 %
Avvik -9,2 % -5,0 % -

Antall kommuner hvor gjennomsnittet av responstider 
for tettbebygd strøk er innen 20 min (anbefalt 12 min) 
for 90 % av akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av responstider 
for grisgrendt strøk er innen 30 min ( anbefalt 25 min) 
for 90 % av akuttoppdragene
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av responstider 
for grisgrendt strøk er innen 40 min ( anbefalt 25 min) 
for 90 % av akuttoppdragene
Andel  nødsamtaler ved AMK sentralen besvart innen 10 
sekunder
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Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, 
Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som har både tettbebygde og grisgrendte 
steder/ områder.  
 
Tabellen viser antall kommuner som oppfyller kravet om gjennomsnittet av responstider for. (I 
parentes anbefalt responstid i hht NOU 1998). 

• Tettbebygd strøk innen 20 min (anbefalt 12 min) for 90 % av akuttoppdragene 
• Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendt strøk (anbefalt 25 min)  
• 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendt strøk for kommunene Flesberg, 

Flå, Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal (anbefalt 25 min) 
 

Det er et krav at AMK sentralene skal besvare 90 % av alle 113 anrop innen 10 sekunder. Dette 
vil rapporteres i 2016. 
 
Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
Overtid i ambulansetjenesten og på AMK er lagt inn med en kostnadsreduksjon på 1,3 MNOK.  
Innsparingstiltaket forutsetter kontroll med overtidsbruk, vikarbruk, god planlegging av ferie, 
god planlegging av kursvirksomheten.  
 
Klinikken vurderer at det er risiko knyttet til aktivitetsøkning i pasientreiser og 
ambulansetjenesten. Usikkerheten er for det første knyttet til generell aktivitetsøkning i 
primærhelsetjenesten, som PHT har liten kontroll på. Til sist er det usikkerhet vedrørende hvor 
mye de stedlige klinikkene i Vestre Viken planlegger å øke aktiviteten gjennom 2016. En 
aktivitetsøkning/endring kan være kostnadsdrivende for klinikken, særlig i forhold til 
pasientreiser. Dersom aktivitetsveksten i ambulansetjenesten overskrider en terskelverdi eller 
at det oppstår uforutsette beredskapssituasjoner, vil det kunne medføre ekstra bemanning 
utover det planlagte.    
 

5.8.5 Pasientreiser 
I 2015 har det vært en økning i antall turer på reiser med rekvisisjon på 6,2 %. For 2016 er det 
ikke lagt inn aktivitetsøkning i Pasientreiser.   
 
Pasientreiser vil få økt moms fra 8 % til 10 % og en økning i egenandeler på 8 % i gjennomsnitt i 
henhold til forslaget i statsbudsjett. Dette er lagt inn i budsjettet for 2016.  
 
Pasientreiser vil fortsatt jobbe meget aktivt med økt samkjøring i taxi og helseekspress, 
oppfølging av rekvirenter, faste utskrivningstider og tilrettelagt taxi. Samkjøringsgraden i 

Prehospitale Tjenester Prognose 
2016

Basisramme Salgs- og 
driftsinntekter Vare-kostnader Lønns-

kostnader
 Andre 

driftskostnader

Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Justering av prognose - 250 - 305 809 - 42 856  3 083  223 794  121 538 312,7

1 Endring i basis 2015-2016 - 461 - 17 562    17 101  0,0

2 Pris og lønnsjusteringer - 254 - 7 669 - 1 202  82  4 258  4 277 0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015  1 875  - 597  180  2 301 - 9 2,5

30 Driftsmessig justering med oppstart i 2015 - 580    100 - 646 - 33 -2,0
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i 
2015

- 222    - 217 - 5 0,8

33 Strategisk satsningsområder med oppstart i 2015  2 677  - 597  80  3 164  30 3,7

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016 - 910  - 943   219 - 185 0,4

40 Justering av driftsmessig karakter i 2016 - 317   399  - 399 - 317 -0,5
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i 2016 - 593    - 593  -1,0
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i 2016   - 1 342   1 210  132 1,8

5 Uløst utfordring i 2016       0,0

Totalt  - 331 040 - 45 598  3 345  247 672  125 622 315,6
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Pasientreiser var per oktober 2015 på 1,9, som er blant de beste i Helse Sør-Øst RHF og over det 
nasjonale snittet. I budsjettet til pasientreiser er det lagt inn en forutsetning om 
samkjøringsgrad på 2,0. 
 

5.8.6 Ambulansetjenesten 
I ambulansetjenesten vil det fortsatt være behov for streng styring av brutto årsverk og 
oppfølging av at budsjetterte årsverk ikke overforbrukes. Tiltaket med overtallsbemanning 
forventes å gi resultater og tallene på novemberlønn viser at overtidsbruken er redusert. 
 
Under tiltaket strategisk satsingsområder med oppstart i 2015 er det lagt inn økt kostnad til 
legebemannet ambulanse og opplæring og øvelse i PLIVO.  Legebemannet ambulanse skal 
bemannes med to ambulansearbeidere og en lege med spesialisering innenfor anestesi eller ass. 
lege med minimum to års erfaring.  
 
Under tiltaket strategisk satsingsområder med oppstart i 2016 ligger prosjektet 
psykiatriambulanse med oppstart 1. februar 2016. Vestre Viken er et av tre sykehus som har fått 
prosjektmidler fra Helse Sør-Øst RHF til psykiatriambulanse. 
 

5.8.7 Bemanningsbudsjett 

 
 
Utvikling brutto årsverk 2014, prognose 2015 og budsjett 2016.  Forbruk av brutto månedsverk 
i perioden januar tom november ligger på 312 og prognosen for 2015 ligger på 313 årsverk.  
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Budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316.  Det er lagt inn en økning i årsverk i forbindelse 
med legebemannet ambulanse, psykiatriambulanse og Plivoopplæring. Det er også lagt inn 
reduksjon i årsverk som følge av forventet nedgang i overtidsbruk.   
 

5.8.8 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 

 
 
Klinikken har gjennom flere år erfart at det er en risiko for at aktivitet utover det planlagte 
aktivitetsbudsjettet, vil føre til kostnadsøkninger utover budsjettramme. Antall oppdrag med 
ambulanse i perioden januar tom november hadde en økning på 1 % fra 2014 til 2015. I 
budsjettet for 2016 er det ikke lagt inn aktivitetsøkning.   
Aktivitetsutviklingen må følges nøye i sammenheng med responstider. Vestre Viken oppnår ikke 
anbefalte responstider i tettbebygd- og grisgrendte strøk i henhold til NOU 1998. Det gjør heller 
ingen andre ambulansetjenester i Norge. Ved aktivitetsøkning ut over planlagt nivå er klinikkens 
vurdering at det kan være risiko for behov for ytterligere ambulanseressurser for å oppnå 
dagens nivå på responstider. 
 
Antall telefonhenvendelser til linje 113 til AMK viser en reduksjon på 1,8 % for perioden januar 
tom november 2014 til 2015. Budsjettet for 2016 ligger på samme nivå som prognosen for 2015.   
 
Antall turer med rekvisisjon i Pasientreiser forventes å ligge på samme nivå i 2016 som i 2015. 
Pasientreiser budsjetterer med en samkjøring på 2 i 2016. Dette er meget viktig i forhold til 
kostnadsutviklingen i pasientreiser. 
 

5.8.9 Prosess 
Klinikken valgte tidlig å presentere og oppnå enighet om prosess for budsjett 2016. Ansvarlig 
controller for klinikken utarbeidet en overordnet prosessplan for klinikkens budsjettarbeid. 
Budsjettplanen ble forankret i et vedtak i klinikkens ledermøte i sak 101/2015 den 13.08. og i 
dialogmøte med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Klinikken og avdelingene har avholdt de 
avtalte dialogmøtene. 
 
Risikovurdering av budsjettet for 2016 ble gjennomført i samarbeid med tillitsvalgte, 
verneombud den 9. november 2015, etter krav for risikovurdering for Vestre Viken. Klinikken 
har avholdt drøftingsmøte med tillitsvalgte den 24. november 2015 før overlevering av 
budsjettet den 30. november.  Klinikkdirektør har fordelt rammer til avdelingene i tråd med 
vedtatt tiltaksplan i PHT.   
 
Klinikkdirektør viser til drøftningsprotokoller, risikovurderinger og budsjettdokumenter fra 
prosessen. Det fremgår her at det har vært bred involvering i budsjettprosessen for 2016. 
 
Klinikken har fått tilbakemelding fra organisasjonene og vernetjenesten om at de opplever at 
prosessen har vært god, og at det har vært sikret en god involvering på alle nivå. 
 

Prehospitale Tjenester 2014 Prognose 
2015 Budsjett 2016 % endring 

2016

Antall oppdrag med ambulanse 39 460 40 260 40 260 0,0 %

Antall telefonhenvendelser til linje 113 AMK 29 469 28 619 28 619 0,0 %

Antall turer med rekvisisjon Pasientreiser 165 252 175 167 175 167 0,0 %

Samkjøringsgrad alle transportører Pasientreiser 1,9 2,0 2,0 0,0 %
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Klinikkdirektør kan på bakgrunn av dette bekrefte at ledere på alle nivå, samt tillitsvalgte og 
vernetjeneste er involvert etter anvist prosess i Vestre Viken HF. 
 

5.8.10 Risikovurdering 
Risikovurdering av tiltak i budsjett 2016 ble gjennomført med de tillitsvalgte (TV) og 
vernetjenesten den 12. november 2015. Drøftingsmøte ble gjennomført med de TV og 
vernetjenesten den 24.november. 
 
 

5.9 Stab og støtte 
 

5.9.1 Bakgrunn 
Klinikk stab omfatter administrerende direktør, fagdirektør, viseadministrerende direktør, 
økonomidirektør og Nye Vestre Viken Sykehus (NVVS).  
 
Stabsområdet består av totalt 298 årsverk per november 2015. Stabsområdet har for 2015 en 
prognose med et overskudd på 12,153 MNOK. Mye av overskuddet er knyttet til ikke startede 
prosjekter og stram kostnadsstyring knyttet til ansettelser og bruk av engasjementer.   
 
Prosessen ved stabsbudsjettet for 2015 er ført overordnet med viseadministrerende direktør, 
fagdirektør og økonomidirektør. Disse har eiet budsjettprosessen. Det er i tillegg ført en tett 
dialog med de ulike avdelingsledere, seksjonsledere og ledere på ulike ansvarsnivå. 
 

5.9.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016 

 
 
Stabsområdet har fått et effektiviseringskrav på 8,9 MNOK. Dette er i tråd med foretakets 
effektiviseringskrav inklusive et skjønnsmessig innsparingskrav på 4,0 MNOK. Videre har 
stabsområdet fått tilført 1,5 MNOK til videreutdanning og 3,0 MNOK til forskning som 

Staber Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 324 702 327 524 327 524 347 392 6,1 %

ISF-inntekter 0 0 0 0  

Gjestepasient inntekter 0 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 20 913 20 399 20 369 24 190 18,8 %

Sum inntekter 345 615 347 923 347 893 371 582 6,8 %

Varekostnader 1 298 1 071 1 307 959 -26,6 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 250 258 0 0  

Innleid arbeidskraft 150 714 198 104 -47,5 %

Lønnskostnader 254 646 269 943 257 916 287 515 11,5 %

Avskrivninger 0 0 0 0  

Andre driftskostnader 72 277 75 887 76 258 82 992 8,8 %

Netto finanskostnader 31 50 62 12 -80,6 %

Sum drifts- og finanskostnader 328 652 347 923 335 741 371 582 10,7 %

Resultat 16 963 0 12 152 0 -100,0 %
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ekstraordinære tilskudd og strategisk satsning. Det er også midlertidig plassert ekstra midler for 
til sammen 3,0 MNOK hos fagdirektør for Nefrologivakt DS og Barnepoliklinikk BS.  
 
NVVS har et driftsbudsjett på NOK 150.000,- knyttet til kostnader til møter og daglig drift. Andre 
kostnader knyttet til utarbeidelsen av delfunksjonsprogrammet og skisseprosjektet skal 
aktiviseres i balansen. 
 

5.9.3 Utfordringsbilde 2016 
Økonomisk sett legger stabsområdet fram et budsjett for 2016 i balanse. Det er ikke budsjettert 
med uløste utfordringer. Men som følge av overskuddskrav i foretaket vil det i 2016 ikke være 
rom for økt aktivitet innenfor stabsområdet. I stedet er det på enkelte områder planlagt noe 
lavere aktivitet.   
 

 
 

5.9.4 Styringsindikatorer  
Det er ikke definert egne styringsparametre for området stabsområdet.  
 

Stab
1. Prognose 2015 (+ = pos i tiv, - = negativ) 12 153

Reversering av engangseffekter i 2015:
Avregning forrige år, Sykehuspartner -440 
Sentral justering pensjon og pris uten basisramme -640 

2. Korrigert "styringsfart" inn i 2016 11 073

Endring i 2016 (inklusiv budsjettert tiltak):
Økt aktivitet 0
Rammetrekk (produktivitetskrav) -8 883 
Ny avtale, og økte narkosegassmålinger, Bedriftshelsetjenesten -550 
Netto Reduksjon lønn, fødsel- og sykelønnsrefusjoner -1 640 

3. Budsjettert styringsfart  2016 (1+2) 0
Resultatkrav 0

4. Uløste utfordringsbildet budsjett 2016 0
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5.9.5 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Tabellen viser utvikling fra prognose til budsjett, pr tiltakskategori og pr HOD-gruppe, samt 
endring i årsverk. I all hovedsak videreføres driften i stabene på samme nivå som i 2015. 
 
Omstillingstiltak og uløste utfordring – spesifikasjon og videre prosess 
Det er ikke definert tiltak omstillingsprosjekter med oppstart i 2016 for stabsområdet. Det er 
heller ikke uløste utfordring i budsjett for stab. 
 

5.9.6 Bemanningsbudsjett 

 
 

Staber
Budsjett

2016
2015

Basisramme
Salgs- og 

driftsinntekter
Vare-

kostnader
Lønns-

kostnader
 Andre 

driftskostnader  Netto finans
Gj.snitt
brutto 

årsverk

0 Prognose 2015 - 12 153 - 327 524 - 20 370  1 505  257 916  76 258  62 297,6

1 Endring i basis 2015-2016  9 199 - 12 514  - 405  16 382  5 736  -2,1

2 Pris og lønnsjusteringer  639 - 7 354 - 691  25  7 403  1 256  0,0

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015  1 002  - 2 200 - 59  2 633  678 - 50 -3,7

30 Driftsmessig junstering med oppstart i  2015  2 139  - 2 200 - 59  3 770  678 - 50 0,2
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2015 - 1 137    - 1 137   -4,0

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016  1 313  - 929 - 3  3 180 - 936  1,2

40 Driftsmessig justeringer i  2016 - 613  - 929 - 3  1 254 - 936  -1,6
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016  1 926     1 926   2,8
Totalt  - 347 392 - 24 189  1 063  287 515  82 992  12 293,0
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Totalt reduseres stabsområdet med 4,6 brutto månedsverk i forhold til prognose 2015. 
Hovedårsaken er overføring av ansatte fra stab til DS og KIS.  
 

5.9.7 Produktivitets- og aktivitetsøkning 2014 til 2016 
Det er en forventning om at aktivitet og produktivitet opprettholdes på dagens nivå. 
 

5.9.8 Prosess 
Prosessen med utarbeidelse av stabsbudsjettene for 2016 er ført overordnet med 
viseadministrerende direktør og fagdirektør. Det er avholdt møter hvor klinikkdirektører og 
avdelingssjefer har vært involvert.  Det er i tillegg ført detaljert dialog med de ulike 
avdelingssjefer, seksjonsledere og ledere ulike ansvarsnivå, der disse finnes. 
 
Personellbudsjettering og lønnsbudsjett er i samsvar med tilbakemeldinger gitt av ledere på de 
ulike ansvarsnivå i organisasjonen. Andre driftskostnader er som hovedregel videreført på 2015 
nivå, dog er kjente endringer og tilpasninger i samsvar med budsjettets forutsetninger 
innarbeidet. 
 

5.9.9 Risikovurdering 
Det foreligger ikke vesentlige omstillingstiltak i stab selv om det legges opp til et stramt 
økonomisk opplegg i 2016. Tiltakene som er gjennomført de senere år videreføres og aktiviteten 
holdes på omkring samme nivå som i 2015.  
 

5.9.10 Andre forhold 
Det foreligger ikke andre vesentlige forhold knyttet til område stab. 
 
 

5.10  Overordnet område (felles økonomi) 
 

5.10.1 Bakgrunn 
Overordnet område inneholder sentraliserte inntekter og kostnader, overordnet avsetninger og 
budsjett tekniske posteringer som resultat av avstemninger og lignende.  Sentraliserte poster er 
som regel av en slik karater at de ikke hører naturlig hjem i de øvrige klinikker eller som en del 
av stabsavdelingene.  Dette kan være enten fordi inntekts-/kostnadsutvikling ikke kan direkte 
påvirkes av klinikkene, eller fordi det er en felles utfordring som ikke lett kan fordeles 
klinikkene på en god og objektiv måte (for eksempel finanskostnader).   
 
Overskuddskrav for Vestre Viken HF budsjetteres på overordnet området.  Klinikkenes 
Budsjetter skal vise null i resultat.  For 2016 er overskuddskrav til VVHF på 150 MNOK.   
 
Poster sentralisert på overordnet området inkluderer gjestepasientkostnader innenfor 
somatikk, kostnader og refusjon i-fm dyre biologiske legemidler, avskrivninger, kostnader i 
forbindelse med fritt behandlingsvalg, finansposter, gevinst ved salg av eiendeler, løpende 
avsetninger i-fm regnskapsavslutning hver måned, avstemning av pensjonsområdet og tap på 
fordring.   
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5.10.2 Resultat utvikling 2014 til budsjett 2016   

 
 
• Inntekter reduseres med totalt 348 MNOK.   

o Øvrige inntekter reduseres med MNOK er knyttet til redusert gevinst ved salg av 
eiendom.  Det er budsjettert med kun 2,9 MNOK i gevinst i 2016 knyttet til salg av 
Ringeriksveien 2 og 6, mot 53 MNOK i 2015 (salg av Lier).   

o ISF-inntekter er på om lag samme nivå som i prognose for 2015.  Dette skyldes at 
negativ grupperingseffekter i 2016 på dyre legemidler og kreftmedisiner utligner 
forventet vekst knyttet til økt forbruk.   
 

o Basisramme er redusert med 318 MNOK: 

 
  
Mye av reduksjon er knyttet til økning i pensjonskostnader i 2015 som følge av mars 
2015 aktuar.  Fordi økningen kom etter at budsjettet var lagt, ble det beholdt sentralt.  
Pensjonskostnader er igjen i sin helhet fordel klinikkene i budsjett 2015. 

  
• Varekostnader på overordnet området er i sin helhet knyttet til dyre biologisk legemidler og 

kreftmedisiner.  Forbruk av disse medikamenter vokser med ca 8 % til 10 % i år, og det er 
for 2016 budsjettert med en vekst i forbruk på 20,1 MNOK.  I tillegg er det budsjettert med 
prisøkninger på til sammen 5,8 MNOK.  I tråd med tidligere års praksis er det også 
budsjettert med et omstillingstiltak på 22 MNOK på området. VVHF er fokus på å begrense 
vekst i forbruket og erstatning av dyre medikamenter med rimeligere alternativer når det er 
mulig. 

Overordnet område Resultat 
2014

Budsjett
2015

Prognose
2015

Budsjett
2016

Endring
2016 - 
2015

Basisramme 395 672 1 359 607 1 348 050 1 030 128 -23,6 %

ISF-inntekter 108 677 127 267 126 322 126 754 0,3 %

Gjestepasient inntekter 4 850 0 0 0  

Øvrige driftsinntekter 22 525 52 464 85 014 54 262 -36,2 %

Sum inntekter 531 724 1 539 338 1 559 386 1 211 144 -22,3 %

Varekostnader 231 399 267 345 263 887 366 883 39,0 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester 511 897 518 623 538 670 541 765 0,6 %

Lønnskostnader -1 354 516 301 743 303 791 -109 066 -135,9 %

Avskrivninger 229 017 224 040 228 481 247 873 8,5 %

Andre driftskostnader 9 920 10 287 7 706 -494 -106,4 %

Netto finanskostnader 21 484 17 303 24 737 14 183 -42,7 %

Sum drifts- og finanskostnader -350 799 1 339 341 1 367 272 1 061 144 -22,4 %

Resultat 882 523 199 997 192 114 150 000 -21,9 %

NOK tusen
Basisramme 2015  1 348 050
Rammetildeling fra HSØ  143 703
Pensjonsendringer - 378 713
Produktivitetskrav klinikkene  62 624
Omordeling og prioriteringer ledermøte - 50 596
Øvrige basis endringer - 5 016
Prisendringer fordelt klinikkene - 89 924
Basisramme 2016  1 030 128
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Med virkning fra og med 2016 er ansvar for flere høykostmedisiner overført fra folketrygden 
til helseforetakene.   VVHF er gitt en rammeøkning på 100,2 MNOK knyttet til medisinene.  
Fordi VVHF har ingen erfaring med medikamenter og faktisk forbruk/kostnader, er 
kostnader budsjettert på samme nivå som ramme overføring.  Dette er i tråd med anbefaling 
fra HSØ.  Det er risiko knyttet til medikamenter overført fra folketrygden.  
 

• Gjestepasient området i 2016 inkluderer kostnader for somatisk opphold i andre sykehus.  I 
tidligere år er også kostnader knyttet til kommunale ø.hjelpsprosjekter inkludert i 
gjestepasientkostnader.   

o Fra og med 2016 er samhandlingsreformen total innført, og ansvar for kommunale 
ø.hjelp er overført kommunene.  Som følge videreføres ikke kostnader knyttet til 
kommunal ø.hjelp i 2016.  I 2015 blir det brukt om lag 33,3 MNOK på kommunale 
ø.hjelpsprosjekter. 

o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester innenfor HSØ-regionen er om lag på 
samme nivå som i 2015.  

o Kostnader knyttet til kjøp av helsetjenester fra andre regioner er budsjettert med 
økning på om lag 18 MNOK. Av dette er 22 MNOK knyttet til Fritt Behandlingsvalg.  
VVHF er overført 22 MNOK i basisramme for å dekke estimert kostnader for Fritt 
Behandlingsvalg i 2016.  Det er risiko knyttet til størrelse av kostnader for Fritt 
Behandlingsvalg.   
 

• Lønnskostnader inkluderer både lønn- og pensjonsområdet.  Pensjonskostnader normalt 
fordeles klinikkene som fast prosent av budsjettlønnskostnader.  I 2015 ble imidlertid 
økning i pensjonskostnader beholdt sentralt fordi økningen kom etter at budsjett i 
klinikkene var lagt (aktuar mars 2015).  I 2016 budsjett er pensjonskostnader igjen fordelt 
ut til klinikkene.  Pensjonskostnader i overordnet området er redusert med 414 MNOK i 
forhold til prognose 2015.   
 
Pensjonstrekk 2 % fra de er også ansatte sentralisert i overordnet området.  Dette gir netto 
inntekter på ca 81,8 MNOK i budsjett 2016. Dette er om lag på samme nivå som i prognose 
for 2015.   
 

• Avskrivninger økes med 19 MNOK bl.a. som følge av ferdigstillelse av investeringer i 
Drammen Sykehus (nye operasjonsstuer) som øker avskrivninger med om lag 1 MNOK pr 
måned, og kostnader knyttet til finansielle leasing.  Kostnader knyttet til finansielle leasing 
inkluderes i avskrivninger og finanskostnader.  
 

• Andre driftskostnader inkluderer gjestepasient kostnader for bruk av pasient hotell OUS, 
estimert leie kostnader for leasing av MTU og ambulanser i 2015, tap på fordring, og 
energibuffer.  Det negativ beløp i budsjett for 2015 er fordi sentralisert risiko knyttet til 
energipris er inkludert i beløpet.  

 
• Netto finansområde er forbedret med 10,6 MNOK knyttet som følge av bedret likviditet og 

lave rentenivå.  Rentenivået forventes å være fortsatt lavt i 2016. 
 

 



95 
 

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

 

5.10.3 Omstillingstiltak, aktivitetsvekst, prisforhold og andre justeringer 

 
 
Tabellen ovenfor viser utvikling fra prognose til budsjett pr tiltakskategori og pr resultat 
området.   
 
Omstillingstiltak  

 
 
Det er budsjettert med omstilling og sentralisert risiko på tilsamen 50,4 MNOK i 2016. 
Omstilling er knyttet til gjestepasient kostnader inklusiv fritt behandlingsvalg, bruk av dyre 
legemidler, strøm pris, ISF-inntekter knyttet til nye klassifisering av helsepersonell konsultent 
tjeneste og andre driftskostnader.    I tillegg er overordnet området overført om lag 0,2 MNOK i 
økte pensjonstrekk som følge av omstillingsprosjekter i klinikkene.  
 

5.10.4 Risikovurdering 
Det er noe usikkerhet knyttet til sentralisert risiko på 50,4 MNOK i budsjett.  Sentralisert risiko 
er budsjettering av en forventet besparelse for foretaket samlet sett i forhold til totalt budsjett 
på enkelte områder.  Erfaring de siste årene viser at faktisk kostnader blir noe mindre enn det en 
oppsummering av budsjetter lagt på laveste nivå tilsier,.  Forventet besparelsen budsjetteres 
sentralt som ”sentralisert risiko”, men vil i treffer både klinikkene og overordnet område når det 
oppstår (treffer nivået i foretaket som har kostnaden).  Sum av sentrale omstillingstiltak i 
budsjett for 2016 er om lag på samme nivå som i budsjett for 2015. 
 

Overordnet område Budsjett
2016 Basisramme

Salgs- og 
driftsinntekter

Vare-
kostnader

Lønns-
kostnader

 Andre 
driftskostnader  Netto finans

0 Prognose 2015 - 192 114 - 1 348 050 - 211 336  802 557  303 791  7 706  24 737

1 Endring i basis 2015-2016 - 76 989  222 950 - 10 647  122 724 - 412 017   

2 Pris og lønnsjusteringer  108 513  89 924  7 299  14 762 - 3 822  349  

3 Konsekvenser av iverksatte endringer i 2015  5 089 - 19   - 517   

30 Driftsmessig junstering med oppstart i  2015  5 462 - 19   - 144   
31 Justering bemanningsplan/vakanser med oppstart i  
2015 - 378    - 378   

32 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2015  153     153   
33 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2015 - 36    - 36   
34 Endring i  opptaksområdet med oppstart i  2015 - 111    - 111   

4 Nye omstillinger og endring av drift i 2016  5 502   33 700 - 31 424  3 499 - 3 486 - 10 554

40 Driftsmessig justeringer i  2016  73 247   39 700  19 984  4 309  6 041 - 10 554
41 Justering av bemanningsplan/vakanser i  2016 - 415    - 415   
42 Omstil l ingsprosjekter med oppstart i  2016 - 114    - 114   
43 Strategisk satsningsområder med oppstart i  2016  6 219    6 500 - 281   
45 Samhandlingsreformen med oppstart i  2016 - 33 270   - 33 270    
46 Endring internhandel i  2016  10 187    10 362  - 175  
47 Endring sentralisert budsjettrisiko i  2016 - 50 352  - 6 000 - 35 000  - 9 352  

5 Uløst utfordring i 2016        

Totalt - 150 000 - 1 035 195 - 180 984  908 619 - 109 065  4 569  14 183

Område NOK tusen
ISF knyttet til flere behandler i ISF ordning 6 000
Gjestepasientområde og Fritt Behandlingsvalg 13 000
Forbruk av dyre medikmenter 22 000
Energi pris 4 000
Konsulent tjeneste 5 000
Annet 352
SUM 50 352
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Erfaring fra de siste årene tilsier at risiko for at VV HF totalt ikke skal oppnå besparelse på 
nærmere 50 MNOK totale i forhold til budsjett på disse områdene samlet sett anses som liten.  I 
år er risiko noe større enn vanlig pga usikkerhet knyttet til fritt behandlingsvalg, og overføring 
av flere medikamenter fra folketrygden til helseforetakene.  VV HF har ingen erfaring med disse 
postene og faktisk kostnader kan være både mer og mindre enn rammejustering tilsier.  
 
 



 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: 
Nils Fredrik Wisløff,  
Marit Lund Hamkoll  
Halfdan Aass  
Brit Eidsvoll  
Kirsten Hørthe 
Hege Thorset (vara for Narve Furnes) 
 
Arbeidstakerrepresentanter: 
John Egil Kvamsøe  
Geir Bye Gundersen  
Anita Haugland Gomnæs 
 
Med møterett uten stemmerett: 
Hilde S. Moen 
Atle Olstad, HMS-sjef 
Eli Årmot, kst. HR-sjef 
Roald Brekkhus, Synergi Helse BHT 
Ragnhild Teigen 
 
Dessuten møtte: 
Tom Øystein Mosengen, 
brannvernleder, ved orientering om 
brannvernopplæring 
Martin Olsen, koordinator, ved 
orientering om flyktningsituasjonen    
Ørjan Sandvik, økonomidirektør, ved 
behandling av sak 33/2015 
 

Møtedato: 7. desember 2015 
Tidspunkt: 13 – 15 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Line Spiten 

Referent: Guro Norheim Forfall: Tom Henri Hansen, Nina Sandsbakk 
 

Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
 Godkjenning av forrige referat  

Godkjenning av innkalling og agenda.  
Informasjon om endring i vedlegg med sykefraværsstatistikk. Vedlegg med 
oversikt over AML-brudd ble utdelt i møtet. 
 

Muntlige 
orienteringer 

Orientering fra BHT v/Roald Brekkhus 
Følgende er gjennomført: 
- Oppfølging av ansatte med nattarbeid:  

Foredrag om hva den ansatte selv kan gjøre for å forebygge helseplager 
relatert til skift- og nattarbeid. De fremmøtte fikk utlevert 
kartleggingsskjema for individuell oppfølging. Besvarelsene gjennomgås av 
bedriftslege som vurderer om det er behov for individuell oppfølging. Denne 
metoden for oppfølging av ansatte med nattarbeid, skal evalueres. 



- Oppfølging av narkosegassmåling på Drammen sykehus.  
- Workshop for forflytningsveiledere. 
- Bistand ved kritisk hendelse ved avd. Gyn./føde på Drammen sykehus. 
- Samarbeid med HR i økt satsing på oppfølging av gravide. BHT erfarer at 

arbeidet prioriteres i klinikkene. 
- Det har vært en økning i antall arbeidsplassvurderinger på Bærum sykehus. 
 
 
Orientering fra hovedvernombudet v/Anita Haugland Gomnæs 
- Ingen aktuelle orienteringer 
 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/ Eli Årmot. 
- Fraværet er 0,8 % poeng lavere enn samme periode i 2014. Det er en positiv 

utvikling i retning av mål om 7 % sykefravær. 
- Det er fokus på oppfølging av gravide og konsekvenser av Navs vurdering av 

aktivitetsplikt ved 8 uker sykemelding. 
- I 2016 skal sykefravær også presenteres i økonomiske størrelser, ikke kun i 

prosent. Det må velges en egnet modell som det skal presenteres ut i fra. 
 
Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 
- Det er en positiv utvikling og antall AML-brudd er lavere sammenlignet med 

samme periode i 2014. 
- Årsaker til brudd er blant annet feilregistrering i GAT, manglende 

dispensasjoner og manglende fornyelse/registrering av avtaler. 
- Det er aktiv opplæring i flere klinikker. 
- Det ble informert om at HSØ innfører felles modell for rapportering av AML-

brudd, denne skal være gjeldende for alle helseforetak i HSØ. 
- Viktigheten av korrekt registrering ble understreket slik at man kan ha et 

bilde av hva de øvrige bruddene består av. 
- FHVO påpekte at det bør gjøres en ekstrainnsats på klinikker med økning i 

antall brudd. 
- Tillitsvalgt påpekte at flere brudd er knyttet til vikarbruk. 
 
 
Orientering anbud BHT v/Atle Olstad 
- Avtale med Synergi Helse går ut 29.02.16. 
- HMS-avdelingen samarbeider med innkjøpsavdelingen for utlysning av ny 

avtale.  
 
 
Orientering om nytt HMS rammeverk v/Atle Olstad 
- Nytt rammeverk er vedtatt i HSØ. Helseforetakene utarbeider egne HMS-

system, innenfor rammene. 
- Det er lagt til 4 nye indikatorer som det skal rapporteres på (i tillegg til de 

eksisterende); HMS-handlingsplaner, HMS-hendelser, personskadefrekvens 
og tilbakemelding på meldte HMS-avvik. 

- HSØ utarbeider veileder for hvordan tallene skal hentes ut. 
- Satsningsområder (se vedlagte presentasjon). 
 
 
Orientering om brannvernopplæring v/Tom Øystein Mosengen 
- Under 50 % av de ansatte har deltatt i brannvernopplæring. Krav fra 

myndigheter er 80 %. 



- Det er ønskelig med fokus på brannvern på ledernivå. Opplæring av ledere 
prioriteres derfor i 1.kvartal 2016. 

- Tillitsvalgte påpekte at lav deltakelse kan skyldes misforståelse vedrørende 
innhold i opplæringen. Mosengen svarte at det er fire ulike moduler med 
ulikt innhold, der hensikten er at ansatte deltar på ulike moduler hvert år. 
Opplæringen varer omlag 1 time.  

- Administrerende direktør påpekte at han ikke fant situasjonen 
tilfredsstillende. Han sa at alle klinikk-AMU’ene skal ha brannvernopplæring 
på dagsorden, og rapportere tilbake til HAMU.  

 
 
Orientering om flyktningsituasjonen v/Martin Olsen 
- Transittmottaket på Hvalsmoen ble i september 2015 bedt om å utvide 

antall ankomstplasser med 400. Det er i tillegg betydelig økning i Hallingdal. 
- Konsekvenser for Vestre Viken: behov for gjennomføring av 

helseundersøkelse med screening for tuberkulose. Forespeilet 100 stk hver 
dag, men behovet har vært vesentlig lavere. Det ble meldt behov for å øke 
antall sengeplasser på RS, samt samarbeid med DPS. 

- Situasjonen følges av fylkesmannen og HSØ med ukentlig rapportering.  
- Status: må forvente flere enn 30 000 flyktninger til Norge i 2015, men 

tilstrømningen har avtatt de siste ukene. 
- Det har vært utfordringer knyttet til tilgang på identitetsinformasjon fra 

UDI. 
- Det ble også orientert om bekymring om smitteproblematikk knyttet til 

mathygiene på store mottak. 
- Atle Onstad informerte om kartleggingsprosess for å avdekke 

vaksineringsbehov blant de som jobber med flytningene. 
- FHVO stilte spørsmål om vi har tilstrekkelig oppfølging og opplæring til 

ansatte som møter mennesker med traumatiske opplevelser bak seg. 
- Situasjonen følges tett videre. 
 
 
Miljøsertifisering – statusoppdatering v/ Hege Thorset 
- Det er mottatt positiv tilbakemelding på tilsvar hvor Vestre Viken 

berømmes for grundig oppfølging. 
- Videre er det ønsket en verifisering ved neste periodiske tilsyn. Tilsynet er 

berammet til uke 36/37 i 2016. 
 
 
Referater fra klinikkenes AMU 
Ingen kommentarer. 
 

29/2015 Evaluering av hovedferien 2015 v/Eli Årmot 
Det er gjennomført evaluering av hovedferien for 2015 i hver enkelt klinikk. 
- Det rapporteres generelt om en god ferieavvikling. Det er mange 

sammenfallende tilbakemeldinger fra klinikkene, både med hensyn til hva 
som fungerer og utfordringer som oppsto.  

- Det beskrives at tidlig planlegging i samarbeid med ansatte er vesentlig for 
gjennomføring av en god ferieavvikling.  

- Videre fremheves tidlig rekruttering samt god fordeling av kompetanse i 
perioden. Det rapporteres om mer samarbeid på tvers med fordeling av 
personell. 

- Enkelte har gitt tilbakemelding om innleie fra eksterne bemanningsbyråer 
hvor kandidaten ikke hadde nødvendig kompetanse. 



- Det er en utfordring å få rekruttert vikarer med riktig spesialkompetanse. I 
tillegg påpekes det at hybelsituasjonen er en utfordring, samt at det er viktig 
å kunne tilby nok arbeid til vikarene, også på hverdagene. 

 
Vedtak 
HAMU tar evaluering av hovedferien 2015 til orientering.  
 

30/2015 Representasjon og møteplan 2016 v/Marit Lund Hamkoll 
Møteplanen er utformet med hensikt om å ha en sammenheng mellom møter i  
HAMU og kvalitetsutvalget. 
Arbeidsgiversiden opprettholder samme representanter i 2016. 
Arbeidstakersiden har frist 31.12.15 for endring av representanter. Endringer 
meldes til sekretær i HAMU. 
 
Vedtak 
Møteplan HAMU og AU vedtas i henhold til fremlagte forslag. 
  

31/2015 Rusopplæring v/Anita Haugland Gomnæs 
I 2012 ble det vedtatt økt satsing på rusforbyggende arbeid. Arbeidet ble 
gjenopptatt i 2015.  
- Det er gjennomført opplæring med ledere, TV og VO. 
- Det er utviklet en mal for oppfølgingssamtaler. Anita Haugland Gomnes har 

gitt veiledning til lederne som har hatt aktuelle saker. 
- Anita Haugland Gomnes viderefører dette arbeidet til 30. juni 2016. 
- Det gis gode tilbakemeldinger på opplæringen, og det erfares at det kommer 

nye saker hver gang temaet tas opp. Dette viser viktigheten av arbeidet, og 
synliggjør en mulig underrapportering.  

 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering. 
 

32/2015 DSB-rapport v/Atle Olstad 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører årlig 
tilsyn.  
- DSB gir gode tilbakemeldinger og funnene er gjenkjennbare. 
- Det er ikke registrert avvik, og resultatet av tilsynet kan sees som et tegn på 

at forbedringsarbeidet i Vestre Viken fungerer som ønsket. 
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar tilsynsrapporten til etterretning og uttrykker 
tilfredshet med det systematiske arbeidet som utføres i organisasjonen. 
 

33/2015 Budsjett 2016 v/Ørjan Sandvik  
Det ble vist til protokoller fra klinikkvise drøftingsmøter, risikoanalyser av 
budsjett-tiltak samt klinikkvise budsjettdokumenter.  
Alle prosesskrav er fulgt, og tilbakemeldinger fra ansatterepresentanter viser 
stor tilfredshet med involveringen. 
Det er ingen som har plassert arbeidsmiljømessige forhold på rødt i 
risikodiagram. 
Ansatterepresentantene bifaller at det har vært en god prosess. Det påpekes 
imidlertid at det kan være hensiktsmessig å øke involvering av nivå 4-ledere, og 
at det tross gode resultater fortsatt er utfordringer på enkelte avdelinger. 
Det er en ambisjon å forbedre prosessen ytterligere til neste år. Et av 
forbedringspunktene er en overordnet risikovurdering. 



 
Vedtak 
1. HAMU kan ikke se at det har kommet frem vesentlige forhold i 

risikoanalysene til klinikkene som vil medføre store negative konsekvenser 
for arbeidsmiljøet ved klinikkene som følge av planlagte omstillinger i 
budsjett 2016. 

2. HAMU mener at arbeidsgiver har hatt en bred medvirkning og involvering i 
budsjettprosessen for 2016. 

 



 
 
 

   
   
   
   
 
 

      
 
 
 
Drøftingsreferat  
 
Til stede fra arbeidsgiversiden 
 
Nils Fredrik Wisløff, Adm. direktør 
Ørjan Sandvik, økonomidirektør 
Sine Kari Braanaas, Kst. Seksjonsleder HR 
 
 
Til stede fra arbeidstaker 
 
Britt Bøhler, NRF 
Geir Gundersen, NFF 
Nina Sandsbakk, NPF 
John Egil Kvamsøe, Fagforbundet 
Gry Christoffersen, Delta 
Jan Henrik Opsahl, YLF 
Line Spiten, NSF 
Tom Henri Hansen, DNLF 
Nina Bjerke, NITO 
Anita Haugland Gomnæs, Foretakshovedverneombud 
 
Dato: 17. desember 2015 
 
Møtested: Tyrifjord, Wergelands gate 
 
 
Drøfting av budsjett og mål 2016 - Vestre Viken HF 
 
Arbeidsgiver v/Nils F. Wisløff innledet og viste til utsendte saksdokumenter, oversendt 
foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombud den 12. desember 2015. Drøftingsprotokoller 
og risikovurdering fra klinikkene var vedlagt saken, sammen med HAMU-saken, behandlet 7. 
desember 2015. 
 
Arbeidstakers syn tilbakemelding: 
Det ble vist til at prosessen har vært god i klinikkene, med involvering av klinikktillitsvalgte og 
nå med involvering og på foretaksnivå. Det ble vist til at budsjett saken også har vært 
gjennomgått med risikovurdering i HAMU. 
 
Det ble i møte reist noen få spørsmål knyttet til enkelte disponeringer som fremkommer under 
administrerende direktørs vurderinger, blant annet etablering av barnepoliklinikk på BS. Det ble 
presisert fra Nils F. Wisløff at etableringen en første del, og at man må komme tilbake til prosess 
og veien videre.  
 
På spørsmål knyttet til BUP Bærum ble det presisert at Bærum BUP vurderes flyttet ut fra BS 
som følge av at BUP trenger bedre og mer egnede lokaler. Nina Sandbakk fra Norsk 



psykologforening viste til at det er positivt med tiltak som er faglig forankret, slik som i dette 
tilfelle. 
 
Foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud hadde ellers ikke spørsmål eller merknader 
til det fremlagte budsjett for 2016. 
 
 
Vestre Viken, 17. desember 2015 
 
Sine Kari Braanaas 
(ref.)  
 
 



 
 
 
Foretakshovedverneombudets (FHVO) syn ved drøfting av budsjett 2016. 
 
FHVO er fornøyd med involveringen av budsjettprosessen på nivå 1,2 og 3. 
Vi har fortsatt en vei å gå på nivå 4. FHVO støtter forslag til budsjett men 
har en kommentar til investeringsbudsjettet. 
 
I investeringsbudsjettet er det satt av vedlikeholdsprogram for alle 
klinikker.   
Det forutsettes at vedlikeholdsplaner og investeringer forankres i de 
klinikkvise AMU er.   
Områder som har TG3 må prioriteres først og kan da føre til endringer i 
fordelingen av investeringene. 
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Saksfremlegg 
 
Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 
 
 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 57/2015 21.12.2015 
 
Vedlegg:  
 

Protokoll fra Asker formannskap 24.11. 2015  

 
Ingress 
 
Saken omhandler videre prosess knyttet til midlertidig samlokalisering av Lier og Blakstad, samt 
prosess for samarbeidet mellom Asker kommune og Vestre Viken om utvikling av 
Blakstadområdet etter 2022. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

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

2. Arbeidet med å flytte virksomhet fra Lier til Blakstad gjennomføres ved å etablere 
midlertidige bygg og ved ombygging av eksisterende bygg på Blakstad. 

3. Nødvendige investeringer på Blakstad og Thorsberg fremmes som del av 
investeringsbudsjettene for 2016/2017. 

4. Samlet investering ved Blakstad utgjør 82 MNOK og oversendes HSØ til godkjenning i 
henhold til fullmaktsreglementet. 

5. Protokoll fra Asker formannskap tas til orientering. 
6. Vestre Viken inviterer Asker kommune til et samarbeid om utvikling på Blakstadområdet 

etter 2022. 
 
 
 
 

Drammen, 14. desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 

Dato: 14.12 2015 
Saksbehandler: Kirsten Hørthe / 

Narve Furnes 
Klinikk/avdeling: Psykisk helse og 

rus / Klinikk intern 
service 
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Bakgrunn 
 
Styret har i sak 079/2012 og i sak 67/2013 vedtatt at aktiviteten ved psykiatrisk avdeling Lier 
skal avvikles og overføres til Blakstad. All eiendom på Lier er solgt og alle transaksjoner 
gjennomført slik at helseforetaket nå har et rent leieforhold på Lier. 
 
Styret vedtok i sak 43/2015: 

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. 
 

Styret vedtok ikke å gå videre med å reise et nybygg for akuttpsykiatri på Blakstad. Lier ble 
vedtatt flyttet til Blakstad som forutsatt ved salget av Lier sykehus. Nødvendige investeringer 
skulle fremmes som del av investeringsbudsjettet for 2016 og 2017. Investeringene til 
Thorsberg er ivaretatt i budsjett for 2016. 
Videre ble det vedtatt at bruken av Blakstad, etter at nytt sykehus er ferdig, skulle utredes i nær 
dialog med Asker kommune, samt at ovennevnte vedtakspunkt i sak 43/15 oversendes Asker 
kommune for uttalelse før saken skulle endelig behandles i desember.  
 
Vurdering 
 
Det ble i sak 43/ 2015 lagt frem alternative løsninger for midlertidig samlokalisering av 
tilbudene ved Lier og Blakstad på Blakstad.  
 
Det foreslås i denne styresaken å gjennomføre alternativ B1/B2 som innebærer etablering av 
midlertidige bygg, samt ombygging av eksisterende bygg. Det vurderes at denne løsningen kan 
være på plass ved utgangen av 2017. 
 
Asker formannskap har i november 2015 gjort vedtak (viser til vedlegg) hvor det fremkommer 
at kommunen ikke støtter forslaget om ikke å bygge et permanent akuttbygg som senere kan 
ombygges til et nytt bygg for Asker DPS.  Avvikles Blakstad sykehus, vil reguleringsplan for 
Blakstad sykehus, vedtatt 12.02. 2002 være uaktuell. Asker kommune vil da gjennom revisjon av 
kommuneplanen ta stilling til fremtidig arealbruk. Tilbakeføring til landbruksformål skal 
vurderes. 
 
Asker kommune ønsker et nybygg for en samlet akuttpsykiatri på Blakstad, men utredning i sak 
43/2015 viser at det er betydelige investeringer som skal til for å gjennomføre dette.  
Det foreligger andre alternativer som er langt mindre ressurskrevende, og som også er basert på 
midlertidig samlokalisering på Blakstad. 
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Asker kommune ønsker videre at nybygg for akuttpsykiatri videreføres som bygg for Asker DPS 
etter at sykehuspsykiatrien har flyttet inn i nytt sykehus. Utredningen viser at det er behov for å 
bygge et større akuttbygg enn det som vil være det fremtidige behovet for Asker DPS. 
 
Nytt akuttbygg på Blakstad med et areal på 6000m2 er kostnadsberegnet til 400 MNOK (56 000 
kr/m2). Asker DPS vil i 2022 ha et arealbehov på 4320 m2. 1680 m2 med en byggekostnad på 94 
MNOK som det ikke ville være behov for i 2022. Dette forholdet ligger også til grunn for 
anbefalingen om ikke å bygge et nytt permanent akuttbygg på Blakstad. 
 
Administrerende direktør vurderer det som relevant å la spørsmålet om å etablere et nytt bygg 
for Asker DPS inngå som del av mandat for felles planlegging og samarbeid om videreutvikling 
av Blakstadområdet. 
 
Sykehuspsykiatrien i Vestre Viken er planlagt som del av nytt sykehus i Drammen.  
Det anbefales at det startes et eget arbeid for etterbruk og videre utvikling av Blakstadområdet. 
Et eget mandat for dette vil bli laget. I dette arbeidet vil en undersøke de mulighetene som 
foreligger. Herunder vil Vestre Viken vurdere løsninger for de funksjonene som ikke skal til nytt 
sykehus i Drammen, som deler av lokale tilbud innen voksen- og barnepsykiatri. Det vil også 
være aktuelt å samlokalisere deler av Vestre Vikens tilbud med kommunale funksjoner på 
Blakstad. 
 
Administrerende direktør tar til orientering at Asker kommune signaliserer endring i 
reguleringsplanen for Blakstad sykehus. Fra Vestre Viken sin side vil eventuelle endringer i 
reguleringsplanen bli vurdert som en del av arbeidet med etterbruk og utvikling av Blakstad 
etter 2022, og Vestre Viken vil ha dialog både med kommunen som planmyndighet og som 
politisk myndighet i dette arbeidet. 
 
Administrerende direktør foreslår en justert formulering knyttet til samarbeidet med Asker 
kommune i det forestående utredningsarbeid. 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør tilrår at virksomhet fra Lier til Blakstad gjennomføres ved å etablere 
midlertidige bygg og ved ombygging av eksisterende bygg på Blakstad. Nødvendige 
investeringer på Blakstad fremmes som del av investeringsbudsjettet for 2016/2017 med 
henholdsvis 28 MNOK i 2016 og 54 MNOK i 2017. Saken oversendes HSØ til godkjenning i 
henhold til fullmaktsreglementet. Protokoll fra Asker formannskap tas til orientering. Vestre 
Viken inviterer Asker kommune til et samarbeid om utvikling på Blakstadområdet etter 2022. 
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Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Asker kommune støtter ikke forslaget om ikke å reise et nytt permanent bygg for 

en samlet akuttpsykiatri på Blakstad/Asker DPS. 

 

2. Dersom Blakstad sykehus avvikles, vil reguleringsplan for Blakstad sykehus, 

vedtatt 13.3.2002 være uaktuell. Asker kommune vil gjennom revisjon av 

kommuneplanen ta stilling til framtidig arealbruk. Tilbakeføring til 

landbruksformål skal vurderes. 
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Saksfremlegg 
 
 
Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 58/ 2015 xx.12.15 
 
Vedlegg 1. Mandat for brukerutvalget 
 
Ingress 
Fem av medlemmene i Brukerutvalget i Vestre Viken er på valg pr. 31.12.2015. 
Brukerorganisasjonene Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO Buskerud og FFO 
Akershus) og Kreftforeningen har på forespørsel foreslått kandidater som skal oppnevnes for en 
to års periode.  
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF oppnevner for perioden 1.1. 2016 til 31.12. 2018 følgende 
representanter i Brukerutvalget i Vestre Viken HF: 
 
Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Aina Rugelsjøen, FFO Buskerud (ny) 
Torunn Viervioll, FFO Akershus (gjenvalg) 
Anne Helene Lindseth, FFO Akershus (gjenvalg) 
Arne Moe, kreftforeningen (gjenvalg) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 14. desember 2015 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 
 
 
 
 
 

  

Dato: 3.desember 2015 
Saksbehandler: Per-Erik Holo 
Direkte telefon: 95992655 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Medisin og 

helsefag 
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Bakgrunn 
 
I henhold til mandat for brukerutvalg i Vestre Viken er 10 medlemmer, oppnevnt av styret (sak  
48/2013). 
 
Dagens brukerutvalg er sammensatt slik: 
 
Navn Organisasjon Bostedskommune Oppnevnt 

periode 
Toril Krogsund FFO Buskerud  Drammen Ut 2015 
Lillemor Sandberg FFO Buskerud  Nedre Eiker Ut 2015 
Kjell Jensen FFO Buskerud Drammen Ut 2016 
Bjørn Tolpinrud FFO Buskerud Drammen Ut 2016 
Rune Hansen 
Gunnerud 

FFO Buskerud Nes Ut 2016 

Anne Helene 
Lindseth 

FFO Akershus Asker Ut 2015 

Torunn Viervoll FFO Akershus Bærum Ut 2015 
Arne Moe Kreftforeningen Kongsberg Ut 2015 
Eric Johanssen RIO Bærum Ut 2016 
Franck Tore Larsen SAFO Sør-Øst Røyken Ut 2016 
 
Dette innebærer at  de aktuelle organisasjonene FFO Buskerud, FFO Akershus og 
Kreftforeningen skal foreslå til sammen minst 5 kandidater for en ny periode.  
 
Fakta i saken 
Ved nominasjon og oppnevning forventes det at både hensynet til fornyelse og kontinuitet 
ivaretas. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de foreslås fra egne 
organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder. 
 
Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater. Medlemmer kan oppnevnes 
for flere perioder, dersom de foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for 
flere enn tre perioder.  
 
Brukerorganisasjonene (FFO Buskerud, FFO Akershus og Kreftforeningen) er kontaktet og bedt 
om å foreslå nye kandidater til erstatning for de som går ut i prioritert rekkefølge. 
Brukerutvalgets sammensetning vil dekke psykisk helse og rus, kreftområdet og somatikk for 
øvrig. 
 
Følgende kandidater er foreslått i prioritert rekkefølge av organisasjonene: 
 

• FFO Buskerud 
1. Toril Krogsund 
2. Aina Rugelsjøen 
3. Lillemor Sandberg 
4. Jan Martin Hafskjold 
5. Einar Sigmund Skalstad 

• FFO Akershus 
1. Torunn Viervoll 
2. Anne Helene Lindseth 

• Kreftforeningen 
1. Arne Moe 
2. Gry Ellingsgard 
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På den bakgrunn anbefales følgende fem kandidater oppnevnt, i samsvar med 
brukerorganisasjonenes representasjon i Brukerutvalget: 
Toril Krogsund, FFO Buskerud (gjenvalg) 
Aina Rugelsjøen, FFO Buskerud (ny) 
Torunn Viervioll, FFO Akershus (gjenvalg) 
Anne Helene Lindseth, FFO Akershus (gjenvalg) 
Arne Moe, kreftforeningen (gjenvalg) 
 
Det vil da være 4 kvinner og 6 menn i Brukerutvalget, slik at alminnelige prinsipper for kjønnslig 
representasjon anses ivaretatt. Ny sammensetning av Vestre Vikens Brukerutvalg vil da være: 
 
Navn Organisasjon Oppnevnt 

periode 
Toril Krogsund FFO Buskerud  Ut 2017 
Aina Rugelsjøen FFO Buskerud  Ut 2017 
Kjell Jensen FFO Buskerud Ut 2016 
Bjørn Tolpinrud FFO Buskerud Ut 2016 
Rune Hansen 
Gunnerud 

FFO Buskerud Ut 2016 

Anne Helene 
Lindseth 

FFO Akershus Ut 2017 

Torunn Viervoll FFO Akershus Ut 2017 
Arne Moe Kreftforeningen Ut 2017 
Eric Johanssen RIO Ut 2016 
Franck Tore Larsen SAFO Sør-Øst Ut 2016 
 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør anbefaler at styret oppnevner de foreslåtte kandidater. 



Målgruppe 
Brukerorganisasjoner, medlemmer i brukerutvalg og ansatte i Vestre Viken HF  
 
Hensikt 
 
Brukerutvalgets formål er å  
• Arbeide for gode, likeverdige og brukerorienterte helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, 
etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemning.  
• Arbeide for at helseforetakets tjenester og tilbud har høy kvalitet og gir gode pasientforløp på tvers av 
tjenester og forvaltningsnivå.  
• Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner.  
• Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og 
evaluering av helsetjenestene.  
 
 
Organisering 
Funksjonstid  
Brukerutvalgets funksjonsperiode er to år. Medlemmer kan oppnevnes for flere perioder, dersom de  
foreslås fra egne organisasjoner, men ikke sammenhengende for flere enn tre perioder. 
 
Oppnevning 
Brukerutvalget skal ha balansert deltagelse av medlemmer som er alderspensjonister, trygdede og 
yrkesaktive. Brukerutvalget skal representere brukere, pasienter og pårørende i helseforetakets 
virksomhetsområde. Utvalget skal ha 10 medlemmer som er personlig oppnevnt av helseforetakets 
styre på bakgrunn av sine erfaringer, kompetanse, nettverk, verv og organisasjonstilknytning.  
 
Sammensetning  
Brukerutvalget konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder og eventuelt et arbeidsutvalg 
bestående av leder og nestleder. Leder og nestleder skal ikke velges samtidig.  
Styret stadfester valg av leder og nestleder. God dialog sikres mellom styret, administrasjonen og 
organisasjonene som foreslår kandidater og brukerutvalget i forkant av konstituering.  
 
Kriteriene for sammensetning av brukerutvalg er:  
• Medlemmer i brukerutvalget skal selv ha erfaring som pasient‐ og/eller pårørende og ha tilknytning til 
foretakets geografiske og faglige virksomhetsområde.  
• Sammensetningen av brukerutvalget må gjenspeile bredden i helseforetakets virksomhetsområde 
gjennom balansert representasjon fra somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling 
av rusmiddelproblemer.  
• Videre legges vekt på representasjon fra brukergrupper med erfaring innen kreftomsorgen, og at 
pårørendeperspektivet med særlig vekt på foreldre til syke barn, samt at eldre og etniske minoriteter er 
representert.  
• Alminnelige prinsipper for kjønnsmessig representasjon ivaretas. Aldersmessig og geografisk 
representasjon ivaretas i størst mulig grad.  
• Ved oppnevning av nytt brukerutvalg skal både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas. Både 
små og store organisasjoner skal være representert, slik at utvalget totalt sett har en god forankring i en 
bredde av organisasjoner.  

Mandat 

VVHF Brukerutvalget mandat 
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Sammenslutningene av organisasjonene FFO og SAFO, Kreftforeningen og organisasjoner med 
virksomhet innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem, inviteres til å foreslå 
kandidater til brukerutvalg. 
 
Ved nominasjon og oppnevning forventes det at både hensynet til fornyelse og kontinuitet ivaretas. De 
som inviteres til å foreslå kandidater kan samarbeide slik at kandidater til utvalget samlet sett oppfyller 
kriteriene. Organisasjonene kan foreslå prioritert liste med flere kandidater. God dialog bør sikres 
mellom helseforetak og organisasjonene som foreslår kandidater. 
 
For å møte nasjonale og regionale føringer om representasjon for prioriterte pasientgrupper, kan 
andre organisasjoner enn de som er nevnt over forespørres. Administrerende direktør har fullmakt fra 
styret til nye oppnevninger innen funksjonsperioden. Ved behov for ny oppnevning, rettes som 
hovedregel henvendelse til den organisasjon som avgått medlem var foreslått fra. Det er ikke 
vararepresentasjon, men ved langvarig fravær kan det fra samme organisasjon/sammenslutning 
oppnevnes et medlem som går inn som stedfortreder. 
 
Alle medlemmer forutsettes ved oppnevning helst å ha kompetanse om brukermedvirkning på 
systemnivå, (jf MBO‐programmet). Medlemmer som ikke har slik kompetanse må forplikte seg til å 
skaffe seg dette. Videre forutsettes alle medlemmer å sørge for videreutvikling av egen kompetanse 
som brukerrepresentanter og bidra til erfaringsutveksling gjennom etablerte fora. 
 
Helseforetaket skal sørge for opplæring om virksomheten; hovedoppgaver, organisering, 
oppdragsdokument og styringssystem. 
 
Økonomi  
Brukerutvalgets budsjett vedtas av helseforetaket i forbindelse med årlig budsjettbehandling. 
Reisegodtgjørelse, godtgjørelse for medgått tid og tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter Statens satser, 
spesifisert i eget reglement fra Helse Sør‐Øst RHF.  
 
Ansvar og arbeidsoppgaver 
 
Medlemmer i brukerutvalget skal  
• Prioritere utvalgets møter og andre oppgaver de påtar seg som medlem i helseforetakets brukerutvalg, 
og sette seg inn i saker som skal behandles.  
• Holde seg oppdatert innen helseforetakets virksomhetsområde.  
• Bidra til et godt samarbeid i brukerutvalget, med helseforetaket, andre brukerutvalg og 
brukerorganisasjonene.  
• Holde kontakt med egne organisasjoner og nettverk.  
 
Brukerutvalgets rolle er å være  
• Et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i saker som angår tilbudet til brukere, 
pasienter og pårørende i virksomhetsområdet.  
• Et forum for tilbakemelding fra brukerne, pasienter og pårørende om erfaringer innenfor de 
ansvarsområdene og oppgavene som helseforetakene har.  
• Et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjoner.  
 
Brukerutvalgets oppgaver er å  
• Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende.  
• Bidra i helseforetakets mål‐ og strategiarbeid, budsjettprosesser, årlig melding, forbedrings‐ og 
omstillingsprosesser, risikoanalyser og i øvrige faglige råd og utvalg i saker som angår tjenestetilbudet.  
• Avgi uttalelse til helseforetakets årlige melding.  
• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger og gi innspill til helseforetakets høringsuttalelser i saker 
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som angår tjenestetilbudet.  
• Uttale seg i styresaker som brukerutvalget finner relevante.  
• Bidra til utvikling og evaluering av pasient‐ og brukererfaringsundersøkelser.  
• Foreslå brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til arbeidsgrupper, prosjekter, 
prosesser, råd og utvalg.  
• Arrangere/delta i årlige konferanser med brukerutvalg og ‐råd med pasient‐ og brukerorganisasjoner, 
brukerrepresentanter i kommunene og pasient‐ og brukerombudene.  
• Arbeide for god kontakt mellom det regionale brukerutvalget og brukerutvalgene i alle helseforetak 
bl.a. gjennom kontaktpersonordningen.  
• Brukerutvalgets leder og/eller nestleder, eventuelt andre utvalget bestemmer, deltar i styrets møter 
med anledning til å uttale seg og komme med forslag i saker som angår pasienttilbudet.  
 
Arbeidsform  
Brukerutvalgets møter ledes av brukerutvalgets leder eller nestleder som stedfortreder.  
Helseforetaket skal sørge for sekretærfunksjon og at sakene blir tilstrekkelig opplyst for  
behandling i brukerutvalget.  
 
Brukerutvalget skal innenfor budsjettrammen ha minst seks møter i året, hvorav minst et  
fellesmøte med styret.  
 
Brukerutvalgets møter er i utgangspunktet åpne, men utvalgets leder eller stedfortreder kan beslutte at 
møtet skal lukkes der det foreligger et saklig behov for dette.  
 
Administrasjonen, utvalgets leder og øvrige medlemmer kan foreslå saker til utvalget.  
Brukerutvalgtes arbeidsutvalg bidrar, sammen med administrasjonen, til prioritering og forberedelse  
av saker.  
 
Helseforetaket møter i brukerutvalget med administrerende direktør og/eller administrerende direktørs 
representant fra foretaksledelsen.  
 
Brukerutvalget forelegges rullert oversikt over årsplaner for styret og planleggings‐ og 
rapporteringsarbeidet i helseforetaket som grunnlag for egen årsplan. Forslag til protokoll/referat 
godkjennes av utvalgets leder og publiseres umiddelbart på helseforetakets nettside. Protokoll/referat 
godkjennes i brukerutvalgets påfølgende møte. Brukerutvalgets årsrapport knyttes gjennom link til 
helseforetakets årlige melding. Brukerutvalget bør evaluere sin virksomhet jevnlig, og skal gjennomføre 
en større evaluering midtveis i oppnevningsperioden. Brukerutvalget behandler ikke enkeltsaker 
(pasientsaker).  
 
Brukerutvalget uttaler seg i media gjennom leder eller annet medlem etter avtale med leder.  
 
Habilitet og taushetsplikt  
Medlemmer i brukerutvalg skal ikke samtidig være involvert i virksomheter med  
forretningsmessige interesser i Helse Sør‐Øst (RHF og HF). Medlem i brukerutvalg skal ikke samtidig 
være ansatt i helseforetak. Medlemmer i brukerutvalget skal ikke samtidig være medlem i brukerutvalg 
ved andre helseforetak. Medlemmet er selv ansvarlig for å fremlegge eventuell habilitetskonflikt for 
utvalget. I samsvar med prinsipp i forvaltningslovens § 8, annet ledd treffes avgjørelse av 
habilitetsspørsmål av brukerutvalget selv, uten at vedkommende medlem deltar.  
 
Brukerutvalgets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har  
taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte, jf  
forvaltningslovens § 13 flg. Utvalgets leder eller den som innkaller til møter, kan for øvrig  
pålegge taushetsplikt i saker hvor det er hjemlet i lov eller bestemmelser hjemlet i lov. I saker der det 
kan være tvil om i hvilken utstrekning opplysninger og dokumenter kan diskuteres fritt, skal 
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brukerutvalget/medlemmet ta dette opp med oppdragsgiver.  
 
Brukerutvalgets medlemmer skal undertegne taushetserklæring. Anmodning om innsyn fra 
offentligheten i dokumenter fremlagt for brukerutvalget skal ivaretas av helseforetaket i dialog med 
brukerutvalgets leder. Brukerutvalgets medlemmer skal følge alminnelige etiske regler i samfunnet.  
 
Endringer fra forrige versjon 
Dette er første versjon av dokumentet  
 
Alternative søkeord 
Brukere 
Brukermedvirkning 
Brukerinvolvering 
Pasientinnflytelse 
 

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.
Mandat VVHF Brukerutvalget mandat Utskriftsdato: 03.12.2014
Dokumentansvarlig: Martin Frank Olsen Godkjent av: Halfdan Aass Dokument‐Id: 51161 ‐ Versjon: 0 Side 4 av 4



 
 
 

1 
 

      
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Områdeplan psykisk helse og rus 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 59/2015 21.12.2015 
 
Vedlegg:  
 

1. Områdeplanen 

 
Ingress 
 
Psykisk helse og rus, Vestre Viken har utarbeidet områdeplan. Planen er utformet i tråd med 
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Bakgrunn 
 
Psykisk helse og rus, Vestre Viken har utarbeidet områdeplan. Planen er utformet i tråd med 
mandat gitt av Helse Sør-Øst. 
 

 
Vurdering 
 
Formålet med planen er å presentere en samlet oversikt over klinikkens eksisterende 
tjenestetilbud og utfordringsbildet i årene framover. Planen skal være et redskap for å tilpasse 
klinikkens tjenester best mulig til behov og utfordringer. Utforming av fremtidige helsetjenester 
må skje i samarbeid med brukere, kommuner, private tilbydere og andre samarbeidsparter. 
 
I områdeplanens kapittel ni, Byggeplaner for sykehus og DPS, beskriver ett av underkapitlene 
behov for nybygg på Blakstad i forbindelse med midlertidig samling av sykehuspsykiatrien. Det 
presiseres at de tiltak som nå planlegges gjelder ombygging, oppussing og behov for modulbygg 
for en samlet sykehuspsykiatri. Dette er i tråd med tiltaket som nå er foreslått lagt inn i 
investeringsbudsjettet for 2016. Viser til sak om Samlokalisering av psykiatri til Blakstad, 
57/2015, som behandles i samme styremøte som denne saken. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør foreslår at styret tar områdeplanene til orientering. 
 
 



OMRÅDEPLAN FOR 
PSYKISK HELSE OG RUS



1. Områdeplan – oppdrag og prosess
Klinikk psykisk helse og rus, Vestre Viken har utarbeidet områdeplan i tråd med mandat gitt av 
Helse Sør-Øst.

Formålet med planen er å presentere en samlet oversikt over utfordringsbildet de neste 10-15 
årene og klinikkens eksisterende tjenestetilbud. Planen skal også være et redskap for å tilpasse 
klinikkens tjenester best mulig til behov og utfordringer. Utforming av fremtidige helsetjenester 
må skje i samarbeid med våre brukere, kommuner, private tilbydere og andre samarbeidsparter.

God samhandling krever gjensidig involvering både på individnivå og systemnivå. Derfor 
er planarbeid et viktig virkemiddel for å lykkes med samhandling. For å sikre deltakelse i 
utformingen av områdeplanen, ble det arrangert en dialogkonferanse 6. mars 2015 i regi av 
Vestre Viken og Vestregionen/Kommunehelsesamarbeidet.

Deltakerne på konferansen ble invitert til å gi vurderinger knyttet til følgende forhold: - behovet 
for spesialisthelsetjenester innen psykisk helse og rus i fremtiden, - de viktigste utviklingstrekk i 
kommunene av betydning for planlegging av fremtidige helsetjenester, - de viktigste områdene for 
samhandling og - de viktigste samhandlingstiltakene som bør følges opp i handlingsplaner.

Tilbakemeldingene fra dialogkonferansen er innarbeidet i planen. 

Områdeplanen har vært på høring til fylkesmennene, kommuner, brukerorganisasjoner, 
praksiskonsulenter (PKO), fylkeskommuner og ideelle og private samarbeidspartnere. 
En kort oppsummering av høringssvarene er tatt med i planen. Høringssvarene følger også 
områdeplanen som vedlegg. Innspillene er gjennomgått og behandlet i klinikkens ledermøte. 
Enkelte innspill fra høringsuttalelsene er tatt direkte med i områdeplanen, mens en rekke 
problemstillinger som kommunene har pekt på, vil kreve en videre prosess og planlegging.
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2. Innledning
Det er etablert tre felles, nasjonale verdier for helsetjenesten: kvalitet, trygghet, respekt. Videre arbeider 
Vestre Viken etter visjonen til Helse Sør-Øst om å tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger 
det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helseforetakets 
slagord er ”I trygge hender.”

I tråd med Vestre Vikens hovedmål frem mot 2025 skal Klinikk for psykisk helse og rus:

 • Tilby likeverdige helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen
 • Drive forskning og utdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner
 • Skape et attraktivt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Forvalte ressurser effektivt innen tildelte rammer
 • Samarbeide aktivt med samarbeidspartnere
 • Gjennomføre oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF

Etter etablering av ny klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF i 2010, har klinikken arbeidet med 
utredninger i ht oppgave- og funksjonsfordeling innen sykehuspsykiatrien, innen Tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) og innen barne- og ungdomspsykiatrien. BUPA ferdigstilte arbeidet med fag- og 
funksjonsfordeling i 2011. Parallelt med dette har det på foretaksnivå vært pågående prosesser knyttet til 
Strategi 2025, samt utredning av nytt Vestre Viken sykehus.

Klinikkens mål
Innen psykisk helse og rus vil prinsippet om å ”desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må” være 
førende. Det betyr en utvikling av DPSene, inkludert ruspoliklinikker og de lokale 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, vil klinikken arbeide for å utvide ambulante tjenester. 
Kun de mest krevende og alvorlige tilstander skal utredes og behandles på sykehusnivå. Følgende mål er satt:

 1. Redusert ventetid med økt fokus på nyhenviste til poliklinikk.  

 2. Ingen fristbrudd – dvs. pasienter skal få behandlingstilbud innen den frist som er gitt etter vurdering 
  av søknad.

 3. Styrke arbeidet med å forebygge selvmord, samt kvalitetssikre og redusere bruk av tvunget psykisk   
  helsevern i henhold til Helse Sør-Østs regionale plan for økt frivillighet. 

 4. Sykehusfunksjoner skal spesialiseres og tydeliggjøres ytterligere. DPS skal være nøkkelstruktur 
  innen voksenpsykiatri og TSB.

 5. Forbedret kvalitet på registrering og rapportering av pasientdata innen psykisk helsevern. 

 6. Spesielt innen TSB prioriteres økt kapasitet til avrusning/utredning og behandling av unge    
  rusmisbrukere. Tiltak for å redusere lange ventetider knyttet til langtidsbehandling (innleggelse).

 7. Økt grad av brukerinvolvering på alle nivåer. Dette betyr at den enkelte bruker skal delta i planlegging 
  og gjennomføring av egen behandling, at brukere er representert i planlegging av tjenestetilbudet i   
  klinikken og i ulike utvalg og prosjekter.

 8. Utvikle tilbud i samarbeid med kommunene. Større grad av gjensidig deltakelse i plan- og utviklingsarbeid. 
  Tettere dialog omkring oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
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Organisering
Klinikk for psykisk helse og rus har en tverrgående organisering som omfatter fem DPS, to sykehusavdelinger, 
en avdeling for rus og avhengighet, en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling samt en FoU-avdeling.

Opptaksområde
Opptaksområdet for klinikken består av de 26 kommunene som omfattes av kommunehelsesamarbeidet.

Klinikkens fem DPS’er har følgende lokale opptaksområde: 

Asker DPS:  Asker kommune, Røyken kommune, Hurum kommune
Bærum DPS: Bærum kommune
Drammen DPS:  Drammen kommune, Lier kommune, Nedre Eiker kommune, Sande kommune og 
  Svelvik kommune
Ringerike DPS:  Ringerike kommune, Hole kommune, Modum kommune, Krødsherad kommune, 
  Flå kommune, Nes kommune, Gol kommune, Ål kommune, Hemsedal kommune, 
  Hol kommune og Jevnaker kommune
Kongsberg DPS:  Kongsberg kommune, Øvre Eiker kommune, Sigdal kommune, Flesberg kommune, 
  Rollag kommune og Nore og Uvdal kommune

Ansvaret for akuttinnleggelser på sykehusnivå fra opptaksområdet til Ringerike DPS, Asker DPS og Bærum DPS 
ivaretas av Psykiatrisk avdeling Blakstad. 

Ansvaret for akuttinnleggelser på sykehusnivå fra opptaksområdet til Drammen DPS og Kongsberg DPS ivaretas 
av Psykiatrisk avdeling Lier.

Planlagt innleggelse for psykose- og sikkerhetspsykiatri ivaretas i dag ved begge sykehusavdelinger ved felles 
inntak. Det samme vil gjelde for alderspsykiatri fra oktober 2015.

I barne- og ungdomspsykiatrien er det etablert 5 lokale poliklinikker med samme opptaksområde som for 
DPS’ene. Sykehusinnleggelser for BUPA-pasienter skjer i Drammen og i Bærum.

Avdeling for rus og avhengighet gir kun døgnbehandling innen TSB for hele opptaksområdet. Det polikliniske 
tilbudet til ruspasienter er organisert under DPS’ene.

Klinikk for psykisk 
helse og rus

FOU-
avdeling

Psykiatrisk 
avdeling 

Lier

Psykiatrisk 
avdeling 
Blakstad

Drammen
DPS

Kongsberg
DPS

Ringerike
DPS

ARA
Avdeling for

rus og 
avhengighet

BUPA
Barne- og 
ungdoms-

psykiatrisk
avdeling

Asker
DPS

Bærum
DPS
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Samarbeid med private/ideelle aktører
Helse Sør-Øst har inngått avtaler med en rekke private/ideelle aktører innen psykisk helse og rus. I tillegg 
er det etablert et samarbeid mellom Modum Bad og Vestre Viken, Klinikk psykisk helse og rus hvor den 
allmennpsykiatriske poliklinikken ved Modum Bad ivaretar befolkningen i kommunene Sigdal, Krødsherad 
og Modum. Dette skjer i samarbeid med Ringerike DPS.

Det er også etablert samarbeid med Berg løtt behandlingssenter og Vestre Viken, Klinikk for psykisk helse 
og rus.

Helse Sør-Øst har avtaler med private psykiatere og psykologer i opptaksområdet. Tettheten av disse er størst i 
Bærum, Asker og Drammen.

Kort oppsummering av høringssvarene
Av de formelle høringsinstansene, jf kapittel 1, har klinikken mottatt 2 høringssvar. Det ene svaret var felles 
for 10 kommuner – Bærum, Asker, Lier, Drammen, Røyken, Hurum, Øvre Eiker, Ringerike, Hole, Jevnaker, og 
det andre svaret var felles for 6 kommuner – Gol, Hol, Ål, Hemsedal, Nes og Flå. Senere har også Nedre Eiker 
kommune sluttet seg til høringssvaret fra de 10 kommunene.

Høringssvarene kan oppsummeres med følgende hovedpunkter:

 • Oversiktlig og informativ plan, med gode grunnlagsdata
 • Peker på behov for oppfølging, i form av tiltak og samarbeidsavtaler
 • Ønsker at tjenester fra spesialisthelsetjenesten skal styrkes på følgende områder:
   0 Ambulante tjenester
   0 Prioritering av barn og unge, særlig i forhold til forebygging
   0 Samarbeid med spesialisthelsetjenesten for å fremme helsetilstanden til aldersgruppen under 18 år
   0 Etablere gode forløp i overgangen fra barn til voksen
   0 Veiledning og tilførsel av kompetanse fra spesialistene tilpasset økt kommunalt ansvar
   0 Innovasjon i forhold til tjenesteutvikling
   0 Mer omfattende og forpliktende samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten for   
    helsetilbud til de meste krevende pasientene, herunder opprettelse av fl ere samhandlingsteam 
    (etter Bærum-modellen)
   0 Tilbud av helsetjenester tilpasset personer med minoritetsbakgrunn
   0 Tettere samarbeid rundt inntak av pasienter med omfattende behov for langvarige og samtidige   
    tjenester
 • Fritt behandlingsvalg må tas inn i planen
 • Kommentarer/innspill på klinikkens mål, jf kap 2, side 5
   0  Mål 3: DPS og kommuner må samarbeide rundt hjemmeboende psykisk syke med vedtak om  
    tvangsmedisinering
   0  Mål 8: Kommunene tilføyer et behov for samarbeidsavtaler, rutiner og felles møtearenaer som  
    gjenspeiler utfordringer og utvikling på hele feltet
   0  Nytt mål: Tjenestene skal ytes på laveste effektive omsorgsnivå. Det er et mål å øke aktiviteten  
    ytterligere mot poliklinisk og ambulant behandling

I tillegg til høringer fra de formelle høringsinstansene, har klinikken mottatt 2 høringsuttalelser, fra henholdsvis 
tillitsvalgt i Bærum kommune og Brukerrådet for psykisk helse og rus i Asker Kommune. Disse følger også 
vedlagt planen
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3. Geografi ske og demografi ske forhold

Befolkning i opptaksområdet
Pr 1. januar 2014 har Vestre Viken følgende befolkningstall – totalt og fordelt på alder. 

Tabell 1

Kommune Befolkning Barnebefolkning 
0 - 17 år

Asker 58.338

88.289

14.425

21.484Røyken 20.621 5.057

Hurum 9.330 2.002

Bærum 118.588 28.819

Kongsberg 26.406

54.443

5.681

11.725

Øvre Eiker 17.919 3.950

Flesberg 2.683 611

Rollag 1.369 262

Nore og Uvdal 2.557 508

Sigdal 3.509 713

Ringerike 29.624

79.150

5.748

16.008

Modum 13.581 2.789

Hole 6.595 1.497

Hol 4.452 797

Krødsherad 2.265 433

Flå 1.033 176

Nes 3.445 660

Gol 4.631 959

Ål 4.731 1.030

Hemsedal 2.295 521

Jevnaker 6.516 1.398

Drammen 66.214

130.816

14.034

29.079

Lier 25.175 5.928

Nedre Eiker 23.811 5.633

Svelvik 6.580 1.357

Sande 9.036 2.127

Sum 471.286 107.115

Tall hentet fra SSB 1.1.2014
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Befolkningsframskriving 

Områdeplanen følger befolkningsframskriving slik som i Hovedfunksjonsprogrammet for nytt 
Vestre Viken sykehus som gjelder perioden 2014 til 2030. 

Tabell 2

Angitte befolkningsvekst er ca. 0,2 % over øvrig befolkningsvekst i Norge totalt sett. Det er videre verdt 
å merke seg at befolkningsveksten for aldersgruppen 67-89 år er over det dobbelte av den øvrige 
befolkningen. 

Pasientbehandling ved fremtidig aktivitets- og kapasitetsanalyser er demogra isk framskrevet i følgende 
aldersgrupper: 0-1, 1-5, 6-12, 13-17, 18-44, 45-66, 67-79, 80-89, >90 år

Pasientgruppen Barn og ungdom er de inert til aldersgruppen 0 til 18 år. Det er i tråd med føringer fra 
overordnet myndighet. Dette medfører økt pasientgrunnlag for barne- og ungdomspsykiatrien.

Befolkningsframskriving Vestre Viken HF Snitt endr.

Middel nasjonal vekst (MMMM) 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2014-2030

Totalt 0-17 år 107 115 107 767 111 020 114 186 116 408 119 244 120 379 9 %

18-49 år 198 475 199 908 205 665 209 955 216 982 221 290 224 146 9 %

50-66 år 99 267 100 506 109 319 116 624 119 716 120 986 122 901 21 %

67-79 år 45 291 47 515 55 527 62 196 65 627 72 336 78 664 45 %

80-89 år 17 054 16 856 17 421 20 949 27 988 31 524 34 194 64 %

90 år og eldre 4 084 4 164 4 250 4 329 4 329 6 411 8 892 19 %

Totalt 471 286 476 716 503 202 528 239 551 598 571 791 589 176 17 %
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4. Behov for spesialisthelsetjenester og utviklingstrekk
  innenfor området
I følge Helsedirektoratet forventes en økning i forekomst av psykiske lidelser, særlig depresjon og angst. 
Andelen av eldre øker, og dermed får vi også en økt andel eldre med psykiske lidelser. Disse vil ha behov 
for samtidig oppfølging av aldersrelaterte somatiske sykdommer/plager og psykiske lidelser. 
Sykdomsbildet indikerer et behov for ulik (eller tverrfaglig) kompetanse og ikke minst kompetanse på 
forebygging, behandling og oppfølging av nevnte “vekstområder”.  Når det gjelder ansvaret for forebygging 
er det plassert i kommunen. Det er et ansvar for spesialisthelsetjenesten å bidra inn i dette arbeidet med 
relevant kompetanse om psykisk helse.

Politiske styringssignaler tilsier en sterkere desentralisering av behandlingstilbudet innen psykisk 
helse og rus i årene som kommer. Noen funksjoner som i dag ligger på sykehusnivå vil løses på DPSene, 
og DPS – funksjoner vil overføres til et styrket kommunalt nivå. Videre forventes at sykehuspsykiatrien 
vil bli mer spesialisert, og integrering av psykiatri, rus og somatikk styrkes. 

Helsedirektoratet gir gjennom veilederen IS-2076 ”Sammen om mestring” et verktøy for kommunene og 
spesialisthelsetjenesten til å fordele oppgaver og prioritere innsatsområder i lokal psykisk helsearbeid og 
rusarbeid. Viktige utviklingstrekk som skisseres i veilederen, og som ble vektlagt i innspill fra kommunale 
representanter i dialogkonferanse om områdeplanen, var følgende punkter:

 • Økt samhandling om pasienter med komplekse tilstander 
 • Økt omfang av ambulante tjenester
 • Pasienter og pårørende vil i større grad være aktive premissleverandører, både i forhold til 
  valg av behandlingsmetode og gjennomføringen
 • Økt bruk av teknologiske løsninger som styrker informasjonsutveksling, utvikling av leksible 
  tjenester og samhandling på tvers av forvaltingsnivåer og sektorer
 • Styrke veiledning og undervisning fra spesialisthelsetjenesten til kommunene i takt med at de 
  overtar lere oppgaver
 • Behov for å styrke forebyggende arbeid og utvikling av lavterskeltilbud for lettere og moderate 
  psykiske lidelser i kommunene, med særlig vekt på barn og unge
 • Sørge for tilstrekkelig dekning av døgnbehandling for de sykeste pasientene
 • Utvikling av inansieringsordninger som støtter opp under viktige samhandlingstiltak mellom   
  kommuner og helseforetak, eksempelvis for ACT-team, ambulant behandling, e-konsultasjon 

Nedenfor pekes på noen overordnede utfordringer og utviklingstrekk som vil prege tilbudet i årene framover.

Rus og psykiske lidelser 

Andelen pasienter med vedvarende og sammensatte somatiske, psykiske og rusrelaterte lidelser forventes å 
øke, og med det også behovet for langvarig spesialistbehandling blant personer med alvorlig problematikk. 
Dette stiller nye og større krav til tilbudet i spesialisthelsetjenesten, samt til samhandling og samarbeid mellom 
tjenestetilbydere på ulike nivå. 

Tvunget psykisk helsevern 

Antall pasienter på tvunget psykisk helsevern i den voksne befolkningen er noe over måltallet for klinikken. 
Økt grad av frivillighet er et mål. Forekomsten av tvangsinnleggelser skal reduseres og bruk av tvang ytterligere 
kvalitetssikres. 
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Andelen eldre vil øke 

Andelen eldre i befolkningen vil øke markant i årene som kommer og behovet for tjenester innen 
alderspsykiatri forventes å øke. Kapasitet i eksisterende behandlingstilbud for denne gruppen må følges nøye 
for å møte denne utviklingen. Innen gruppen eldre vil trolig somatiske og psykiske problemstillinger stille nye 
og større krav til velfungerende tverrfaglig samhandling og koordinerte tjenester, både internt i foretaket og 
mellom første– og andrelinjetjenesten. 

Tilbud til barn og unge 

Et godt utbygd tilbud innen psykisk helsevern for barn- og ungdom er viktig, ikke minst sett i 
forebyggingsperspektiv. Gode forløp i overgangen fra psykisk helsevern for barn- og ungdom til psykisk 
helsevern for voksne må prioriteres. 

Det er i utgangspunktet kommunene som skal drive forebyggende arbeide overfor barn og ungdom. Det er 
likevel slik at spesialisthelsetjenesten har ansvar for å bidra med sin kompetanse inn i dette arbeidet på 
ulike måter. Det gjelder å bidra med kunnskap om psykisk helse og veiledning, for eksempel er det viktig at 
spesialisthelsetjenesten sprer kompetanse om tidlig oppdagelse av symptomer på traumer, utredning av ADHD 
samt tidlig oppdagelse av alvorlig psykisk lidelse. Det gjelder også i forhold til å planlegge og utvikle gode 
tjenesteforløp i samarbeid med kommunene. Klinikken vil prioritere å bidra inn i slikt planleggingsarbeid.

Det er en forutsetning at spesialisthelsetjenesten har god kjennskap til kommunenes behov, målsettinger og 
planer for å kunne bidra målrettet inn med relevant kompetanse. Det er høyt prioritert for klinikken å bidra til 
at det skapes mer helhetlige tjenester for barn og unge. Viser til prosjektet ”Helhetlige tjenester for unge i Lier” 
hvor både BUPA og Drammen DPS bidrar inn i prosjektet sammen med alle relevante kommunale tjenester, 
slik som barnevern, fastleger, NAV, for å skape sammenheng og oversikt for brukerne og et utgangspunkt for 
samarbeid på tvers av nivåer og etater.

Asker DPS har i lang tid hatt 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 spesialisthelsetjenesten 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.

Utvikling av by og tettsteder i opptaksområdet med inn lytting av barnefamilier vil øke barnetallet utover 
normalt framskrevet økning. Dette tas høyde for i planleggingen av nytt sykehus og i utvikling av fremtidige 
tjenester.

Flerkulturell befolkning 

En lerkulturell befolkning fordrer økt kulturforståelse og bedre kunnskap om migrasjonshelse. Fysisk og 
psykisk traumatisk stress hos blant annet lyktninger og asylsøkere kan gi økt risiko for utvikling av psykiske 
lidelser. Kunnskap på dette er en forutsetning for god forebygging og behandling. Dette vil også sikre målet om 
likeverdige helsetjenester for befolkningen.

Som gruppe har innvandrere dårligere helse enn andre i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det er 
særlig psykosomatiske og psykiske plager som skiller innvandrere fra befolkningen for øvrig. Ser vi på psykiske 
plager viser SSB at symptomer på psykiske problemer ligger på 9 % i hele befolkningen, mens andelen er tre 
ganger så høy blant innvandrere. Barn av innvandrere har høyere forekomst av psykiske plager enn etnisk 
norske barn. Befolkningsframskrivinger viser at antall personer med minoritetsetnisk bakgrunn i økende grad 
vil få behov for helse- og omsorgstjenester.
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I klinikken har det gjennom mange år blitt bygget opp erfaring med bruk av tolketjeneste og det har 
vært gjennomført opplæringstiltak innen minoritetshelse. Fagfeltet vil ivaretas i klinikkens arbeid med 
kompetanseplaner og brukermedvirkning. 

Det foregår nå en satsning på foretaksnivå, ledet av Stab medisin og helsefag, for å sørge for likeverdige 
helsetjenester til befolkningen. Vestre Viken har vedtatt å bli pilotinstitusjon i tilknytning til NAKMI (Nasjonalt 
kompetansesenter for minoritetshelse), å utarbeide en strategi for likeverdige helsetjenester med fokus på 
innvandrerbefolkning og migrasjonshelse, og det skal utarbeides egnede former for brukermedvirkning.  
Lærings- og mestringssentret bidrar med informasjon, undervisning, dialog og samarbeide med ansatte i 
klinikkene innen fagfeltet.

Bærum DPS og Bærum kommune har etablert samhandlingsprosjektet ”Stabilisering av lyktningers psykiske 
helse”. Prosjektet har vært inansiert med støtte fra Helsedirektoratet. Målet med prosjektet er å gi nybosatte 
lyktninger med alvorlige psykiske lidelser alene eller i kombinasjon med rusproblemer, koordinerte og 

helhetlige behandlings- og tjenestetilbud. Som ledd av dette ireårige prosjektet, har Helsedirektoratet nå 
utarbeidet en veileder for traumestabilisering innen kommunalt helsearbeid.

Drammen DPS og Drammen kommune har i gangsatt et prosjekt for å planlegge et tverrfaglig nettverksprogram 
i migrasjon og psykisk helse. Målsettingen er å bidra til at Drammen kommune og Drammen DPS, samt 
samarbeidende kommuner og andre avdelinger i Drammensregionen (psykisk helsevern og somatikk), får 
et tilbud om kompetanseheving på relevante områder innenfor migrasjon og (psykisk) helse. Oppstart av 
programmet er planlagt til våren 2016.

Utviklingstrekk i kommunene 

De 26 kommunene i opptaksområdet til Vestre Viken er ulike i forhold til størrelse, demogra i, geogra isk 
plassering, folkehelsepro iler, tjenestetilbud og tilgang på kvali isert personell. 

Spennet på planer, spennet på tilbud og tilgang på kompetanse i kommunene utfordrer helseforetakets 
planlegging av fremtidige helsetjenester til de ulike kommunene. I tillegg har kommunene ulike 
folkehelsepro iler som re lekterer fordeling av ressurser og belastninger i befolkningen. Tabellen under 
gjengir et utvalg av indikatorer relatert til forekomst av psykiske lidelser og problemer knyttet til rus.

Samtidig har kommunene fått et økt ansvar for lokale helse- og omsorgstjenester, også til pasienter med 
psykiske lidelser og rusproblematikk. Og som det fremgår over, vil de ha ulike forutsetninger for å yte gode 
lokale helsetjenester. Samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten er en forutsetning for gode 
pasientforløp. Det må derfor arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk 
både på systemnivå og rundt brukerne. Dette vil være en prioritert oppgave for spesialisthelsetjenesten i tiden 
framover. Klinikken ser det også som hensiktsmessig å bli inkludert i kommunenes utvikling av planer for å 
sikre likeverdige tjenester til befolkningen i hele opptaksområdet. 
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Folkehelsepro iler for kommuner i Vestre Viken 2015 – Kilde: Folkehelseinstituttet 

I tabell 3 angir ”Landsnivå” hvor stor andel av innbyggere i alle landets kommuner som faller innenfor 
kategoriene i tabellen for de ulike folkehelseindikatorene. ”Høyest” og ”Lavest” andel i Vestre Viken angir 
tilsvarende tall for den kommunen som har henholdsvis høyest og lavest andel av befolkningen som faller 
innenfor de bestemte kategoriene.

Samhandlingsreformen pålegger kommunene nye oppgaver og større ansvar i forhold til å behandle og gi 
omsorg for pasienter med psykiske lidelser og rusproblematikk. Kommunene vil ha ulike forutsetninger for 
å ivareta disse oppgavene og etablere samarbeid seg imellom. Samhandling mellom kommuner og etablerte 
kommunesamarbeid og spesialisthelsetjeneste må tilpasses lokale forhold.

De varslede stortingsmeldinger om folkehelse, primærhelsetjeneste og kommunereform blir viktige 
”virkemidler” for å nå de overordnede målene i samhandlingsreformen.

Indikatorer
Kommuner 
over 
landsnivå

Kommuner 
under 
landsnivå

Kommuner 
på landsnivå

Lands-
nivå

Høyest 
andel i 
VV

Lavest 
andel i 
VV

Ikke 
målt

Vgs eller høyere utd. 
30 - 39 år 9 15 2 83 % 89 % 78 %

Lavinntekt 
(husholdn.) 0-17 år 12 11 2 10 % 5,4 % 17 % 1

Arbeidsledige 
15-29 år 19 6 1 2.3 % 0.9 % 3.3 %

Uføretrygdede 
18-44 år 10 11 1 2.5 % 1.4 % 3.6 % 4

Mobbes på skolen 
10. klasse 10 11 4 8.1 % 2.0 % 18 % 1

Frafall i 
videregående skole 9 9 3 24 % 5.0 % 31 % 5

Forv levealder, 
menn 11 10 5 77.9 år 80 år 74.2 år

Forv levealder, 
kvinner 9 6 11 82.6 år 84 år 81.0 år

Psykisk lidelse prim. 
helse 0-74 år 14 10 2 139 pr 

1000
80 pr 
1000

173 pr 
1000

Psykisk lidelse prim. 
helse 15-29 år 13 13 0 137 pr 

1000
82 pr 
1000

178 pr 
1000

Psykisk lidelse 
legemiddelbruk 14 12 0 131 pr 

1000
96 pr 
1000

165 pr 
1000

Tabell 3 – Fordeling på utvalgte folkehelseindikatorer i kommunene i Vestre Viken
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Innovasjon og teknologisk utvikling 

Klinikken har som mål å ha en innovativ tilnærming til utvikling av tjenestetilbudet. Det vil si at det 
vil stimuleres til prosjekter og utvikling for å forbedre tjenester og nye måter å jobbe på.

Det er særlig utviklingen innen informasjonsteknologi (IT) som i stor grad vil prege utviklingen av 
tjenester innen psykisk helsevern i framtiden. Pasienter og brukere stiller i økende grad klare 
forventninger til hvordan vi som leverandører av helsetjenester tar i bruk moderne teknologi som 
gir bedre pasientservice, økt pasientinvolvering og bedre kvalitet og tilgjengelighet. Den teknologiske 
utviklingen som påvirker helsesektoren er svært omfattende og for å skape sømløse og koordinerte 
tjenester for pasienter og brukere vil utviklingen innenfor informasjonsteknologi og bruken av denne, 
prege utviklingen av helsetjenester i årene framover. 

I Strategi 2025 har Vestre Viken Hf vedtatt en strategi for IKT og telemedisin. Her tydeliggjøres bl.a. en 
satsing på at journalsystemer i foretak og kommuner skal kunne kommunisere med hverandre. 
Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (PLO)til kommunikasjon mellom kommunene og Vestre Viken 
er del av dette.

Bruk av telemedisin og videokonferanser er en metode for å tilby helsehjelp der pasienten er. 
Vestre Viken er et stort geogra isk område som skal dekkes av et begrenset antall spesialister/fagpersoner. 
Kommunikasjon via skjerm mellom pasient og helsepersonell, eller mellom helsepersonell vil kunne 
redusere både belastning og kostnader forbundet med reise. IKT verktøy kan benyttes både i den direkte 
oppfølgingen av pasienten ved at man har konsultasjon via skjerm i eget hjem og til veiledning og opplæring. 
Spesielt for små pasientgrupper hvor lere må reise langt for å ha et tilgjengelig tilbud, kan både undervisning 
og trening foregå via skjerm. Enkelte grupper som ungdom og unge voksne kan også kanskje lettere nås ved å 
benytte dagens kommunikasjonsverktøy. 

Applikasjoner kan være nyttige verktøy i arbeidet med oppfølging av pasienter og pasientsikkerhet, 
for eksempel er det utviklet en app ”Min plan” hvor mestringsplan ligger på pasientens mobil. 
SMS varsling av timeavtaler er også et eksempel på tettere oppfølging for å sikre at pasienter møter til avtaler.
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5. Samhandling 
Det må arbeides kontinuerlig med å utvikle og vedlikeholde gode samarbeidsnettverk med kommunene, både 
på systemnivå og rundt brukerne. Det er også viktig å sikre god samhandling og koordinerte pasientforløp 
på tvers av klinikker og avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og 
vedlikeholde forpliktende og gode samarbeidsrutiner, godt samarbeidsklima og god kunnskap om kompetanse 
og ressurser tilgjengelig internt i foretaket og i klinikken. Dette kan til en viss grad kunne kompensere for 
manglende fysisk nærhet mellom de ulike aktørene. 

Brukere 

Ny pasient- og brukerrettighetslov fra 01.01.12 hjemler pasientenes og brukernes rettigheter overfor den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesteloven og Lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester hjemler tjenestenes plikter. Det ligger klare forventinger til tjenestene 
i lovgrunnlaget.

Brukermedvirkning og involvering på individnivå er et bærende prinsipp i dagens virksomhet og vil bli enda 
viktigere i tiden som kommer. Bedre og mer samhandling med brukerne er et prioritert satsningsområde for 
klinikken. Brukerperspektivet styrkes blant annet gjennom tiltak slik som bruk av erfaringskonsulenter og 
tilsetting av medarbeidere med brukererfaring, lærings- og mestringstilbud (psykoedukasjon, undervisning for 
pasienter og pårørende med mer) og gjennom FoU-prosjekter som fokuserer på problemstillinger knyttet til 
ulike bruker- og pårørende perspektiver. Drammen DPS har et eget pilotprosjekt for å sikre brukermedvirkning 
på systemnivå. Klinikken har etablert brukerstyrte plasser.

Samtidig som pasientenes helsetjeneste nå er satt tydelig på dagsorden og mange tiltak er innført, fastslår 
”Statusrapport for samhandlingsreformen pr 2014” at vi ennå ikke har oppnådd en ny og myndiggjort 
pasient- og brukerrolle i norsk helsevesen. I tråd med dette er det også i klinikken behov for å styrke 
brukermedvirkningen. Mulige tiltak framover kan være økt bruk av brukerundersøkelser, økt bruk av 
metoder og verktøykasser utviklet av brukerorganisasjonene for å fremme medvirkning, økt mulighet for 
medvirkning på systemnivå, iverksette holdningsskapende arbeid både blant publikum og ansatte/ledere 
i helsetjenestene og lærings- og mestringstilbud som en del av pasientforløpet/behandlingen

Samhandling innen Vestre Viken 

Pasienter som i utgangspunktet utredes for somatiske lidelser kan ha psykiske- og/eller ruslidelser og 
omvendt. Dette er gjerne pasienter som har et omfattende forbruk av spesialisthelsetjenestene. Et godt 
tverrfaglig samarbeid internt mellom klinikkene, herunder et godt utbygd tilbud innen psykosomatisk 
liaisontjeneste er derfor viktig. 

Barne- og ungdomspsykiatrien har et omfattende samarbeid med Barneavdelingen, Drammen sykehus, 
spesielt i forhold til alvorlige spiseforstyrrelser og tidlig samspill mellom spedbarn og foreldre. 

Samhandling omkring områder som rus, medikamentavhengighet og kronisk smerte må også ha fokus. 
Akuttilbud innen rus bør videreutvikles i nært samarbeid med eksisterende akuttilbud i somatikk og psykiatri
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Samhandling med kommunene 

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.

Det er etablert avtaler mellom kommunene og helseforetaket blant annet om inn- og utskrivning. 
Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken har utarbeidet en avtalemal for helhetlig pasientforløp 
som skal gjelde for både somatikk og psykisk helse og rus. Avtalene skal undertegnes av den enkelte 
kommune og foretaket.

Statusrapport fra samhandlingsreformen pr november 2014 peker på behov for å gjøre allmennlegetjenesten 
mer integrert i både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. For klinikken er det et mål å 
styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene, herunder relevant informasjon om status 
i behandling av pasient og samkonultasjoner mellom fastlege og kommune- og spesialisthelsetjeneste. 
Spesialisthelsetjenesten har i denne sammenheng et særlig ansvar for å sikre god utredning og diagnostikk

Hvordan sikre gode arenaer og rutiner for samhandling? 

Klinikken deltar i relevante samarbeidsfora og har inngått forpliktende samarbeidsavtaler med kommuner. 
Disse er forankret i overordnede samarbeidsavtaler mellom foretaket og kommunene. Dette gjelder ett 
overordnet samarbeidsutvalg og 5 lokale samarbeidsutvalg.

Eksempler på ulike samhandlingstiltak som er iverksatt:
 • Fagdager for kommuner og DPS’er
 • Veiledning av fastleger
 • Kasustikkmøter med fastleger
 • Veiledning av team og andre sentrale aktører i kommuner
 • Veiledning og kurs for pasienter og pårørende i samarbeid med kommuner
 • Prosjektsamarbeid med kommuner og andre aktører
 • Felles behandlingsteam mellom DPS og kommuner
 • Ambulant virksomhet i samhandling med primærhelsetjenesten
 • Ordninger med praksisstudenter
 • Tilbud om hospitering og internundervisning
 • Opplæringsprogram for kommuner
 • Lederforum for kommuner og DPS

Eksemplene på tiltak er hentet fra forskjellige DPS og kommuner.
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Dialogkonferansen om områdeplanen diskuterte samhandlingstiltak som bør følges opp i 
handlingsplaner. Punktene under er et sammendrag fra de ulike arbeidsgruppene:

 • Etablere pasientforløp/behandlingslinjer
 • Systematisere arbeidet med brukermedvirkning
 • Arrangere felles fagdager
 • Utvikle og utvide arbeidet med samhandlingsteam
 • Prioritere tilbud som skal være lavterskeltilbud
 • Lokalt samarbeidsutvalg må ha deltakere som representerer barn/unge
 • Kompetanseheving 
 • Etablere nye måter å kommunisere på – for eksempel Skype 
 • Bruk av hospitering – må være gjensidig
 • Bruke faste møtearenaer – ikke avlyse møter
 • Forplikte i forhold til inngåtte avtaler – for eksempel inn- og utskrivning, PLO

Andre samarbeidspartnere 

Det antas at behovet for helsetjenester vil øke mer enn ressurstilfanget i den offentlige spesialisthelsetjeneste 
i årene som kommer. Det er derfor viktig å videreføre og styrke samarbeidet med private avtalespesialister, 
samt styrke det faglige samarbeidet med private avtaleinstitusjoner, spesielt innen TSB. 

Innføring av fritt behandlingsvalg 

Regjeringen har vedtatt en reform om å innføre fritt behandlingsvalg. Reformen er ment å styrke pasientens 
rettigheter i helsetjenesten ved å gi den enkelte mer valgfrihet og tilgang til raskere behandling. Fritt 
behandlingsvalg skal gjelde for både psykisk helse og rusbehandling og målet er å innføre ordningen i løpet 
av 2015. Hovedmålene for reformen er å redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere 
de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Et utvidet samarbeid med private aktører er en del av reformen. 
Reformen innebærer at Fritt sykehusvalg og Fritt behandlingsvalg blir slått sammen og styrt fra ett kontor.

Bestillerrollen vil ligge til de regionale helseforetakene som fortsatt vil ha et overordnet ansvar for å sikre 
tjenestetilbudet.  Helseforetakene skal fortsatt utgjøre det vesentlige av spesialisthelestjenestetilbudet
Samarbeid mellom helseforetak og private aktører blir viktig.

Konsekvensene av reformen er fremdeles uklare og det arbeides fortsatt med å avklare den praktiske 
innretningen av reformen. Det er imidlertid skissert muligheten for at de private inngår i en behandlingskjede 
som styres av helseforetaket, helseforetakene kan gjennomføre egne anskaffelser og helseforetakene kan gjøre 
avrop på regionale avtaler. Konsekvensene for samhandlingen mellom helseforetak og kommuner er vanskelig 
å forutsi, men det vil bli lere aktører å forholde seg til i samhandling omkring pasienten.

Helse Sør-Øst arbeider nå med å legge overordnede føringer på hvordan reformen skal gjennomføres i regionen.
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6. Rekru  ering og kompetanseutvikling  

Bemanning 
I 2015 har Klinikk for psykisk helse og rus 2597 ansatte fordelt på 1795 brutto årsverk.  

Tabell 4: Årsverk fordelt på yrkesgrupper 
  Leger:  174
  Psykologer: 232
  Syke/vernepleiere: 537
  Andre høgskoleutdannede: 261
  Øvrige stillinger: 591 

Tilgang på helsepersonell  

Endring i tjenestetilbudet og pasientsammensetning vil endre krav til kompetanse blant ansatte. 
Ruskompetansen må styrkes. Innen TSB er det utfordrende å rekruttere og beholde leger og spesialister. 
Det samme gjelder innen psykisk helsevern med tjenestested i distriktene, om enn i mindre grad.

Tall fra Helsedirektoratet viser at det har skjedd en sterk vekst i antall årsverk (52 %) i spesialisthelsetjenesten 
i perioden 1990-2007. Til tross for sterkt vekst er det allerede i dag knapphet på visse kategorier helsepersonell 
og de siste årene har det vært en betydelig «import» av helsepersonell fra andre land for å dekke behovet. 

I følge beregninger fra SSB (Rapport 14/2012), med bruk av analyseverktøyet HELSEMOD, vil tilfang av 
nyutdannede gi lavere vekst for leger og sykepleiere i tiden fremover. Vider går det fram at alderspro ilen 
eksempelvis blant psykiatriske sykepleiere er såpass skjev at det forventes en stor avgang de nærmeste årene. 

Spesialisthelsetjenesten vil i framtiden få mer spesialiserte funksjoner og oppgaver. Det er viktig at man 
organiserer klinikken og driften på en slik måte at man får optimal utnyttelse av tilgjengelig 
personellressurser og spesialistkompetanse. 

Som i dag vil det være de mindre foretakene og avdelinger som lokalisert utenfor sentrale strøk som vil ha 
størst utfordringer med å rekruttere kvali isert helsepersonell. Det må videre forventes økt konkurranse 
mellom foretakene og primærhelsetjenesten om tilgang til nyutdannet helsepersonell. Dette vil forsterke 
behovet for tett samhandling mellom foretak og mellom foretak og primærhelsetjenesten.

Kompetanse 

Klinikkens virksomhet skal være forankret i kunnskapsbasert praksis. Det vil si at praksis har grunnlag 
i kunnskap utviklet gjennom forskning, klinisk erfaring og brukererfaring. Særlig blir det viktig å satse 
på kompetanseutvikling gjennom nettverk, prosjekter og re leksjon over egen praksis. Klinikken skal i 
planperioden arbeide systematisk med kompetanseutvikling. 

Ansvar klinikknivå 

På klinikknivå ligger et generelt ansvar for at det i klinikken innes nødvendig kunnskap og instrumenter og 
metoder knyttet til dette. Klinikkledelsen skal initiere og legge til rette for implementering av overordnede 
lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer. Videre skal det drives frem utvikling av kliniske IKT-
løsninger og e-Helse. Klinikken skal ha en kompetanseutviklingsplan som har en helhetlig og 
sammenhengende struktur slik at sentrale og prioriterte kompetanseområder blir dekket i klinikken.
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Ansvar avdelingsnivå 

På avdelingsnivå ligger ansvar for å implementere lover, retningslinjer, veiledere og andre aktuelle føringer.  
Avdelingene skal utarbeide og oppdatere kompetanseplaner som omfatter alle seksjonene. Videre skal 
avdelingene ivareta klinikkens kompetansebehov knyttet til spesialområder.  

Kompetanseutvikling 

Kompetanse de ineres som evnen til å klare en oppgave eller beherske et yrke i møte med komplekse krav, 
situasjoner og utfordringer. Man deler inn kompetanse i kunnskaper, holdninger, ferdigheter og evner. 
Vi skiller ofte mellom teoretisk og praktisk kompetanse, hvor teoretisk dekker at man skriftlig og muntlig 
kan svar for seg på et visst kunnskapsnivå, mens en altså også må vise dette i praksis.

Vestre Vikens viktigste ressurs er medarbeidere og deres kompetanse. Ved å øke hver enkelt ansattes 
kompetanse, øker vi den samlede kompetansen. Det legges derfor stor vekt på den enkeltes utvikling 
både faglig og personlig.

Kompetanseutvikling er viktig for å gi god kvalitet i møte med pasienter og pårørende, rekruttere og 
beholde kvali isert personell og sikre godt arbeidsmiljø og opplevelse av mestring for de ansatte.

Vestre Viken arbeider for å sikre at den enkelte medarbeider har nødvendig kompetanse på ulike måter, 
for eksempel gjennom å ha etablert et introduksjonsprogram for nyansatte, gjennom en rekke tilgjengelige 
kurstilbud som er samlet i en læringsportal og videreutdanning for klinisk personell. Vestre Viken har også 
en rekke lederutviklingsprogrammer og andre kompetansestøttende tiltak for ledere på alle nivåer.

Det pågår et arbeid på foretaksnivå, i regi av OU-avdelingen, for å utvikle maler for hvordan klinikkene skal 
utforme sine kompetanseplaner. Dette arbeidet vil bli videreført i klinikken og på avdelings- og seksjonsnivå. 
Det vil også være fokus på bidrag til felles planer for kompetanseutvikling mellom kommunene og 
helseforetaket.

Forskning og utvikling 

Den klinikkvise forskningen har til hensikt å fremskaffe ny eller utdypet kunnskap som er relevant og nyttig 
for den kliniske virksomheten. Fagutviklingen skal bidra til at klinikkens behandlingstilbud er i samsvar med 
kunnskapsbasert praksis, og det er tett kontakt mellom FoU avdelingen og de kliniske enheter.

I tråd med nasjonale mål skal klinikken ha en mest mulig lik og kunnskapsbasert praksis som understøtter gode 
pasientforløp. Som nevnt, forstås kunnskapsbasert praksis som summen av forskning, klinisk erfaring 
og brukererfaring.

FoU-avdelingen utgir årlig en katalog med oversikt over våre pågående forsknings- og fagutviklingsprosjekter 
og publikasjoner.

Som spesialisthelsetjeneste ligger det som en forutsetning at all virksomhet er kunnskapsbasert. 
Det er derfor nødvendig å inngå i samarbeid om forskning og utvikling med ledende fagmiljøer. 

Vestre Viken har samarbeidsavtaler med Universitetet i Oslo, Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og 
mellom kommunene i Drammensområdet og HBV om samarbeid innen forskning, utdanning og gjensidig 
kompetanseutveksling. Utover dette foregår det en rekke samarbeidsprosjekter og klinikken deltar i en rekke 
fagnettverk. FoU-avdelingen samarbeider med andre forskningsmiljøer om prosjekter og publikasjoner
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7. Funksjonsfordeling og videre utvikling av tjenester 
  innen spesialisthelsetjenesten 

Organisering av tjenestene skal understøtte målet om en sammenhengende og helhetlig pasientbehandling. 
Tjenestene skal ytes på laveste effektive omsorgsnivå. Det er et mål å vri aktiviteten ytterligere i retning av 
poliklinisk og ambulant behandling. 

Hovedfunksjoner
 •  Allmennpsykiatri
 •  Akutt psykiatri 
 •  Alderspsykiatri
 •  Psykose inkl. sikkerhetspsykiatrisk behandling
 •  Psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk tilleggsproblematikk
 •  Barne- og ungdomspsykiatri
 •  Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Ansvarsfordeling mellom DPS og sykehus 

Akutt- og krisesenger på DPS er et supplerende tilbud til øyeblikkelig hjelpsenger i sykehusavdelinger. 
Det tas sikte på å videreutvikle en mer helhetlig og leksibel spesialisthelsetjeneste til pasienter i akutt 
krise. Økt tilbud på DPS-nivå har til hensikt å redusere behov for sykehusinnleggelser, men også tilby 
hjelp på et tidligere stadium i forløpet for å forhindre tvangsinnleggelser. Klinikken har lagt til grunn de 
anbefalingene som er gjort for arbeidsfordeling mellom DPS og sykehus i DPS-veilederen 15-1388 fra 
Sosial- og helsedirektoratet.

DPS har ansvar for:
 •  akutt- og krisetjenester
 •  spesialisert utredning og behandling
 •  å etablere samarbeid med kommune og øvrig spesialisthelsetjeneste
 •  bistå kommunene med råd og veiledning
 •  ivareta kontinuiteten innad i spesialisthelsetjenesten

Sykehusavdelingene har ansvar for:

 •  øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester
 •  overfor pasienter som trenger opphold i lukket avdeling
 •  overfor pasienter som trenger opphold i sikkerhetsavdeling
 •  overfor pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet   
   og alvorlig psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser 
   eller andre kompliserte tilstander
 •  overfor pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende 
   sammensatte tilstander 
 •  samarbeid med DPS, øvrig spesialisthelsetjeneste og kommuner
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Felles inntakssystem 

Klinikken har etablert et felles inntakssystem for voksne, hvor alle søknader om planlagt behandling 
vurderes på DPS-nivå. Begrunnelsen for dette er en likeverdig vurdering av søknader og en felles 
forståelse og anvendelse av prioriteringsforskriften. Dette vil sikre at søknader kommer til rett sted, og at 
samarbeidspartnere har et sted å forholde seg til for svar på søknadsbehandling. Videre vil DPS’ene være 
sikret en oversikt over pasientbehandlingen i eget opptaksområde, og samordning av inntak vil kunne bidra 
til økt kompetanseoverføring mellom fagområdene. Det arbeides med å tydeliggjøre den faglige pro ilen i 
døgntilbudene, både innen TSB, DPS og sykehuspsykiatri.

Antall døgnplasser, utskrivinger, liggedøgn og konsultasjoner 

Antall senger på sykehusnivå for akuttpsykiatri har gått noe ned som følge av omstilling der DPS nå har 
fått akuttansvar, dvs. at senger er øremerket for akutt/krisebehandling.

Tabell 5 - Antall døgnplasser

Døgnplasser 2014

Sikkerhet/psykose                       47

Akuttpsykiatri 62

Alderspsykiatri 26

TSB 63

BUPA                      18

Asker DPS *                       39

Bærum DPS                      38

Drammen DPS 38

Kongsberg DPS avdeling 19

Ringerike DPS avdeling 18

* 27 ordinære DPS senger og 12 senger knyttet til områdefunksjoner
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* Inkluderer områdefunksjoner
* Inkluderer områdefunksjoner

Tabell 6 - Antall liggedøgn

Tidsrom Totalt 2013 Totalt 2014

Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)        105884               104479

PHR psykiatrisk avdeling Blakstad (BLAK) 23668 23878

PHR psykiatrisk avdeling Lier (LIER) 19714 21132

PHR Asker DPS avdeling (ADPS)* 11704 11072

 PHR Bærum DPS avdeling (BDPS)                 7204 8343

PHR Drammen DPS avdeling (DDPS)               11553 10570

PHR Kongsberg DPS avdeling (KDPS)               4606 4588

PHR Ringerike DPS avdeling (RDPS) 5275 4475

PHR rus og avhengighet avdeling (ARA) 18412 16835

PHR barne- og ungdomspsyk. avd. (BUPA) 3748 3586

Tabell 7 - Antall utskrivninger 2013 og 2014

Tidsrom Totalt 2013 Totalt 2014

Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)        3807               3894

PHR psykiatrisk avdeling Blakstad (BLAK) 758 847

PHR psykiatrisk avdeling Lier (LIER) 897 827

PHR Asker DPS avdeling (ADPS)* 213 256

 PHR Bærum DPS avdeling (BDPS)                 280 306

PHR Drammen DPS avdeling (DDPS)               584 525

PHR Kongsberg DPS avdeling (KDPS)               274 289

PHR Ringerike DPS avdeling (RDPS) 172 219

PHR rus og avhengighet avdeling (ARA) 511 510

PHR barne- og ungdomspsyk. avd. (BUPA) 118 115
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Tabell 8 - Polikliniske konsultasjoner 2013 og 2014

Tidsrom Totalt 2013 Totalt 2014

Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)        204002               212651

PHR ledelse og støttefunksjoner avd (LS) 2759 2894

PHR psykiatrisk avdeling Blakstad (BLAK) 3820 3322

PHR psykiatrisk avdeling Lier (LIER) 3427 3339

PHR Asker DPS avdeling (ADPS)                17337 20159

PHR Bærum DPS avdeling (BDPS)               28169 28134

PHR Drammen DPS avdeling (DDPS)               30042 32165

PHR Kongsberg DPS avdeling (KDPS) 17167 16250

PHR Ringerike DPS avdeling (RDPS) 24549 26878

PHR rus og avhengighet avdeling (ARA) 3163 2844

PHR barne- og ungdomspsyk. avd. (BUPA) 73569 76666
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Aktivitets- og kapasitetsanalyse for framtidig dimensjonering 

Hovedfunksjonsprogrammet for nytt Vestre Viken sykehus i Drammen har dimensjonert aktivitet innen 
psykisk helse og rus for klinikkens de inerte sykehusfunksjoner. 

Dimensjonering av fremtidig aktivitet knyttet til DPS’ene og den delen av barne- og ungdomspsykiatrien 
og TSB som ikke er de inert som sykehusaktivitet gjenstår å beregne.

Dimensjoneringen tar utgangspunkt i aktivitet 2013 som framskrives til 2030. 
Pasientaktivitet er demogra isk framskrevet på spesialer i følgende aldersgrupper:

 • 0, 1-5, 6-12, 13-17, 18-44, 45-66, 67-79, 80-89, >90 år
 • Barn/ung de inert til under 18 år

Demogra ien gir en samlet vekst på ca. 19 % fra 2013-2030:
 • Stigning fra ca. 57.400 liggedager til ca. 68.800 liggedager (sykehuspsykiatri - uten DPS)
Framskrivningen i forhold til demogra ien vises i tabellen nedenfor, se igur under.

Med utnyttelsesgrad for senger på 90 % for voksen og 73 % for barn/ung er det teoretiske antall senger 
i 2030 på i alt 214 senger.

I forbindelse med den nye oppgavefordelingen mellom sykehuspsykiatri og DPS forutsettes 30 % effektivi sering 
i akuttpsykiatri. Denne effektivisering gjennomføres ved reduksjon på 15 akuttsenger ved samling av Blakstad 
og Lier, hvor det planlegges 10 mottakssenger og 48 akuttsenger. Det er ingen ytterligere effektivisering og 
psykoseplasser øker noe. 

Resultatet av dimensjoneringen av senger viser derfor behov for i alt 201 senger til sykehuspsykiatrien i NVVS, 
ref. tabellen under. 

Tabell 9 - Framskrivningen i forhold til demogra i
Psykiatri (eks kl DPS) Liggedager Utny  elsesgrad Senger i alt

Døgnopphold 2013 2030

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) (1) 9.139 10.321 90 % 31
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) (2) 4.165 4.449 73 % 18
Psykiatrisk avdeling Blakstad 22.813 28.487 90 % 87
Psykiatrisk avdeling Lier 21.312 25.533 90 % 78
I alt 57.429 68.789 214
20.11.2014 L&L AS 1384_06.3. W15.JK

(1) ARA. Samlet liggetid korrigert med faktor 28/64 senger

(2) BUPA lagt inn 1 seng til sikkerhet

Tabell 10 - Dimensjonering av senger 2030
Antall senger 2030 Mo  ak Aku  Psykose UFU Utviklingsh. Alder Sikkerhet Voksen ARA BUPA I alt

Døgnplass (voksen) 8 36 18 9 28 99 23 122
Skjermet døgnplass (voksen) (1) 2 12 6 3 10 33 8 41
Utviklingshemmede (leilighet) 4 4 4
Døgnplass (ungdom) 13 13
Skjermet døgnplass (ungdom) (1) 4 4
Familieleilighet (ungdom) 2 2
Sikkerhet 14 14 1 15
Antall senger i alt 10 48 24 12 4 38 14 150 31 20 201
20.11.2014 L&L AS 1384_06.3 AR18.JK

(1) Skjermet beregnet som 3 ut av 12 senger
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Sykehuspsykiatrien – organisering og oppgaver 

I planene for nytt Vestre Viken sykehus i Vestre Viken er det forutsatt at alle sykehuspsykiatrifunksjonene skal 
samlokaliseres med det somatiske sykehuset. Dette gjelder både voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri 
og TSB. 

Det er vedtatt at sykehuspsykiatrien for voksenpsykiatri i Vestre Viken skal organiseres i én avdeling. Konkret 
innebærer det at aktiviteten ved Psykiatrisk avdeling Lier skal over lyttes til Psykiatrisk avdeling Blakstad, som 
en mellomløsning fram til inn lytting i nytt Vestre Viken sykehus i Drammen. 

Klinikken gjennomførte i 2012/2013 utredningsprosjektet ”Veien til ny psykiatrisk avdeling” – plan for 
sammenslåingsprosessen Psykiatrisk avdeling Blakstad og Psykiatrisk avdeling Lier. Utredningen var forankret 
i Strategiplan 2013 – 2016 for Klinikk for psykisk helse og rus, arbeidet med Uviklingsplan i foretaket, samt 
Vestre Vikens strategi 2025. Arbeidsdelingen mellom de to avdelingene ble endret 1.10.13 på bakgrunn av 
følgende vedtak:

 1. Strategi 2025, avvikling av bygningsmassen ved Psykiatrisk avdeling Lier
 2. Strategiplan Klinikk for psykisk helse og rus, organisering av klinikken med én sykehusavdeling
 3. Styresak 079/12 VVHF, Budsjett og mål 2013

Prosessplan

Sammenslåingen kommer til å gå over lere år. Det er utarbeidet en prosessplan for detaljplanlegging og 
gjennomføring. Denne planen omhandler etablering av ny avdelingsstruktur, utvikling av behandlingstilbud, 
kvalitet og kompetanseutvikling, vaktordninger, lønns- og arbeidsbetingelser, organisasjonskultur og 
medvirkning.

Distriktspsykiatriske sentra – organisering og oppgaver

Høsten 2012 og våren 2013 gjennomførte klinikken et utredningsarbeid som foreslo strukturendringer, for 
å sikre at veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten forankres via DPS-nivået for pasienter over 18 år, innen 
fagfeltene psykisk helse og TSB.

En vei inn – ny organisering

Målet med den nye organisasjonsmodellen, ”En vei inn”, er at den skal ivareta en mer effektiv bruk av klinikkens 
ressurser slik at lere pasienter får tilbud i sitt nærmiljø i samarbeide med kommunen og DPS, og at det skapes 
bedre forutsigbarhet og tydeligere ansvarsforhold i klinikken. Det er igangsatt et arbeid i klinikken for å 
evaluere organiseringen. 

Sentrale mål med modellen: 

•  Fremme likebehandling og god ressursanvendelse i tilbudet til innbyggerne i Vestre Viken
•  Redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser på sykehusnivå
•  Bidra til at pasienter, pårørende og samarbeidspartnere oppleverer økt tilgjengelighet
•  Skape bedre oversikt over alle pasientforløp i klinikken
•  Redusere antall pasienter som opplever ”å falle mellom to eller lere stoler”

Akutt og ø-hjelp 

Det er etablert en felles standard for akuttilbudet ved de fem DPSene. Alle akutt /ø-hjelp henvisninger går via 
fastlege/legevakt, andre spesialister eller sosialtjenesten i kommunen (særskilt for TSB). 
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Akuttilbudet på DPS hverdager: kl. 08.00-15.30

 • Henvisninger vurderes og håndteres av spesialist
 • Henvisningen kan resultere i en samtale, veiledning, elektiv søknad til DPS, viderehenvisning til   
  kommunen eller tilbud om poliklinisk tjeneste på TSB eller psykisk helse, innleggelse DPS-døgn 
  eller lukket/tvang sykehus samme dag. 

Akuttilbudet på DPS hverdager: kl. 15.30-20.00

 • Spesialist fra DPS er tilgjengelig for legevakt frem til kl. 20.00 alle hverdager.
  Spesialist og DPS døgn tar imot pasienter frem til kl. 20.00 alle hverdager. 
 • Fastlege/Legevakten vurderer om pasienten kan vente til neste dag, frivillig innleggelse eller tvang/
  lukket. Spesialistens vurdering vil være avgjørende for innleggelse enten på DPS døgn (åpen) eller   
  sykehus (lukket/tvang).

Akuttmottak helg, helligdager og hverdager kl. 20.00-08.00  

 • Psykiatrisk avdeling Blakstad for Ringerike DPS, Asker DPS og Bærum DPS
 • Psykiatrisk avdeling Lier for Drammen DPS og Kongsberg DPS. 

Elektive inntak – voksenpsykiatri (VOP) og TSB 

Det er innført et system som sørger for at alle henvendelser koordineres gjennom DPS for både voksenpsykiatri 
og TSB. Dette gjelder søknader om poliklinisk behandling og elektiv døgnbehandling. Alle eksterne 
henvisninger innen fagområdene psykisk helsevern for voksne og TSB mottas ved aktuelt DPS. Henvisninger 
skal følges opp daglig.

Brukerstyrte plasser

Klinikken har etablert brukerstyrte plasser ved 4 av 5 DPS’er og i ARA. Plassene brukes av godt kjente pasienter 
med alvorlig psykisk lidelse, primært psykoselidelse. Plassene er de inert som et behandlingstiltak med sikte på 
at pasienten skal ta mer aktivt ansvar for regulering av symptomer, forebygge kriser og akuttinnleggelser. Det 
utarbeides kontrakter med den enkelte som er forankret i individuell plan og i ansvarsgruppe

Liaisontjenester

Med bakgrunn i økende spesialisering og kompleksitet i spesialisthelsetjenesten, er det behov for 
koordinering og samhandling for å sikre et helhetlig tjenestetilbud for den enkelte pasient. Spesielt er 
dette en viktig og krevende oppgave når pasienter har behov for at tjenestetilbudet gis på tvers av fagfelt, 
avdelings- og klinikkgrenser. 

Klinikken må sørge for at nødvendig kompetanse innen psykisk helse og rus til enhver tid er tilgjengelig for 
de somatiske klinikkene. Dette må organiseres både i forhold til fysisk tilstedeværelse, akuttilbud og elektiv 
behandling. Ansvaret for liaisontjenester er lagt til DPS’ene.
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Tilbud innen DPS’ene

* Områdefunksjoner

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – organisering og oppgaver
Pasienter med rus- og andre avhengighetslidelser har oftest sammensatte og langvarige behandlingsbehov som 
utfordrer rusbehandling, psykiatriske og somatiske avdelinger og fordrer utstrakt kompetanse og samarbeid på 
tvers av avdelinger og med kommuner, ideelle - og brukerorganisasjoner. Avhengighetstilstander påvirker i stor 
grad barn og øvrige pårørende samt pasientens mulighet til å ivareta seg selv og ansvar for arbeid, økonomi, 
bolig og sosiale fellesskap.

Avdeling for rus og avhengighet - ARA

Avdelingen tilbyr utredning, avgiftning og behandling til personer med rusavhengighet i Vestre Vikens 
dekningsområde. Hovedtilbudet i avdelingen er døgnbehandling. Avdelingen tilbyr også legemiddelassistert 
rehabilitering (LAR) til pasienter fra Buskerud. Tilsvarende LAR-behandling til pasienter fra Asker og Bærum 
gis ved Bærum DPS. 

Seksjoner
 
 • Seksjon for avgiftning, Drammen 
 • Seksjon for avgiftning og utredning, Bærum 
 • Døgnseksjon Blakstad  
 • Døgnseksjon, Tyri jord 
 • Seksjon for legemiddelassistert rehabilitering, Drammen (LAR)

Tabell 11 -  Tibud DPS

Asker DPS Allmennpsykiatrisk poliklinikk
TIPS Asker og Bærum
Poliklinikk for rus og psykisk lidelse (ROP)
Døgnseksjonen, Sikta
Nevropsykologisk poliklinikk∗

Utredningsseksjon for unge (USU)∗
Døgnseksjonen, Hvalstadåsen∗

Forebyggende familieteam

Bærum DPS Døgnseksjonen, Dr. Høsts vei  
Psykiatrisk poliklinikk  
Psykiatrisk rehabiliteringspoliklinikk  
Poliklinikk for rus og avhengighet  
Samhandlingsteamet i Bærum

Drammen DPS Poliklinikken 
Ruspoliklinikken 
Akuttseksjonen - døgn og poliklinikk 
Thorsberg døgnseksjon

Kongsberg DPS Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn 
Seksjon for elektiv psykiatri, døgn 
Seksjon for poliklinikk psykiatri, allmenn 
Seksjon for poliklinikk psykiatri, områder rus/avhengighet og psykose

Ringerike DPS Seksjon dag- og døgnbehandling 
Seksjon poliklinisk behandling
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Overføring etter innleggelse i sykehus

I 2013 opprettet klinikken 2 plasser for akutt TSB i Avdeling for rus og avhengighet for overføring etter 
innleggelse i sykehusavdeling. Plassene er fordelt med en plass pr akse. Det skal vurderes om det er behov for 
akuttsenger for overføring fra DPS’ene.

Elektiv behandling

Det arbeides for å tydeliggjøre den faglige pro ilen ved døgntilbudene. Klinikken har utarbeidet et felles 
inntakssystem for voksne, inkludert TSB, hvor alle elektive søknader mottas og behandles på DPS-nivå.

LAR

LAR tilbudet i klinikken er organisert ulikt for Asker/Bærum og Buskerud. For Buskerud tilhørende gis tilbudet 
i regi av egen seksjon i ARA, mens det i Asker og Bærum driftes som et tilbud ved ruspoliklinikkene på DPS- 
nivå. De to ulike modellene er evaluert og funnet likeverdige med hensyn til faglig kvalitet.

Alvorlig rusavhengighet og psykisk tilleggsproblematikk

I 2013 gjennomførte avdelingen en sammenslåing av to døgnseksjoner og etablerte en ny seksjon der 
målgruppen er pasienter med alvorlig rusavhengighet og psykisk tilleggsproblematikk i form av for 
eksempel personlighetsforstyrrelser, traumer, angst og depresjoner, men i liten grad psykoselidelser. Denne 
pasientgruppen vil ha behov for tilbud både fra psykisk helsevern og TSB under et behandlingsforløp, og det 
vil være uavklarte tilstander relatert til både personlighetsforstyrrelser og psykoser som må løses i samarbeid 
med psykisk helsevern.

Faglig pro il framover

Behovet for kapasitet innen avrusning, utredning og korttidsbehandling innen spesialisthelsetjenesten 
er økende, mens en stadig større andel av langtidsbehandling gis i regi av private tilbud som har avtale 
med Helse Sør-Øst. Klinikkens tilbud må utvikles i tråd med dette.

Tilsvarende er det behov for økt kapasitet innen akutt rusbehandling. Dette dreier seg om overføringer 
fra sykehuspsykiatrien og somatikk, i tillegg til akutte innleggelser direkte til døgnplasser innen 
ARA/TSB. Det arbeides med å tilpasse kapasitet mot behov.

ARA har også ansvar for å ta i mot pasienter som innlegges på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 
Behovet for slike plasser har de siste årene vært økende, og avdelingen må sørge for nødvendig kapasitet og 
kvalitet i dette tilbudet.

Barne- og ungdomspsykiatri – organisering og oppgaver
Barne- og ungdomspsykiatrien i Vestre Viken er organisert i en avdeling som dekker hele opptaksområdet. 
Avdelingen ble etablert 01.09.10 som en tverrgående avdeling for hele opptaksområdet til Vestre Viken, 
inkludert døgnplasser, områdefunksjoner og poliklinisk tilbud. Det polikliniske tilbudet er organisert med 
lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

Innen psykisk helsevern for barn- og ungdom videreføres utviklingen i retning av mer desentraliserte og 
lokalbaserte tjenester. Mål om ressursfordeling mellom psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern for 
barn og ungdom (80/20) er oppfylt og skal opprettholdes. 
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Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) 

Avdelingen tilbyr poliklinisk utredning og behandling, samt behandling i døgninstitusjon til barn og unge 
med psykiske lidelser. Det polikliniske tilbudet gis i hovedsak ved avdelingens 5 lokale poliklinikker som har 
opptaksområder tilsvarende DPS i voksenpsykiatrien. Poliklinikkene driver i hovedsak elektiv behandling i 
nært samarbeid med ulike kommunale instanser, men tar også imot pasienter for akutt vurdering/behandling. 
Døgntilbudene, både for øyeblikkelig hjelp og elektiv behandling, er organisert som områdefunksjoner for hele 
Vestre Vikens opptaksområde. Avdelingen har utstrakt samarbeid med Barneavdelingen ved Drammen sykehus, 
spesielt i forhold til alvorlig spiseforstyrrelser.

Avdelingen har en tverrgående, døgnbasert vaktordning for å ivareta nødvendig akuttberedskap. I 
vaktordningen inngår både behandlere med 3-årig helse/sosialfaglig utdanning, leger i spesialisering og 
spesialister.

Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp, Drammen, Ungdomsseksjonen Bjerketun og Ungdomsseksjonen 
Fjellbrott, er godkjent for tvunget psykisk helsevern.

I forbindelse med at kommunene Sande og Svelvik ble en del av klinikkens opptaksområde fra 1.1.14, ble det 
gjennomført en intern omfordeling av kommunetilhørighet i avdelingen ved at kommunene Sande og Svelvik ble 
en del av opptaksområdet til Drammen BUP, mens kommunene Røyken og Hurum ble lyttet fra Drammen BUP 
til Asker BUP. Gjennom dette tiltaket ble opptaksområdet til Drammen BUP noe redusert, mens opptaksområdet 
for Asker BUP ble betydelig økt. Fra 1.1.2015 er Jevnaker kommune en del av avdelingens opptaksområde.

Seksjoner
 
 • Drammen BUP 
 • Asker BUP 
 • Ringerike BUP 
 • Kongsberg BUP 
 • Bærum BUP 
 • Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp, Drammen 
 • Ungdomsseksjonen, Bjerketun 
 • Ungdomsseksjonen, Fjellbrott  
 • Ambulant familieseksjon, Buskerud 
 • Nevropsykiatrisk seksjon 

Mottaksprosjekt

Prosjektet hadde som mål å etablere et sørge for ansvar for innbyggerne i Asker og Bærum. Prosessen startet 
høsten 2010 og ble sluttført for barne- og ungdomspsykiatrien i 01.04.12. I denne perioden gjennomførte 
avdelingen en omfattende fag- og funksjonsprosess som ledet fram til nåværende funksjons- 
og arbeidsfordeling i avdelingen.

Videre utvikling

Avdelingen arbeider med strategiplan som vil bli behandlet i løpet av 2015. Et sentralt punkt i planen vil være 
strategisk kompetanseutvikling/styring.
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Områdefunksjoner
En områdefunksjon er et tilbud som tar imot pasienter fra hele opptaksområdet. Hensikten er å skape 
mer robuste og faglig sterke miljøer. Helse Sør-Øst legger til grunn at spesialiserte områdefunksjoner som 
hovedregel skal samles ett sted innenfor et sykehusområde. Ved lokalisering av spesialiserte områdefunksjoner 
må det tas hensyn til pasientenes behov gjennom en samlet faglig kvalitetsvurdering, faglige avhengigheter og 
ressursvurderinger. 

Voksenpsykiatri - sykehus
I forbindelse med sammenslåingen av Lier og Blakstad blir de ulike områdene samordnet 
og faset inn som områdefunksjoner for hele opptaksområdet. 

Områdefunksjoner i sykehusavdelingene:

 • Sikkerhetspsykiatri 
 • Psykosebehandling
 • Alderspsykiatri 
 • Psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykiatrisk tilleggsproblematikk

Voksenpsykiatri - DPS
Nasjonale føringer forutsetter en styrking av DPS’ene og ytterligere oppgaveoverføring fra sykehuspsykiatrien. 
Dermed vil områdefunksjonene ytterligere spisses. 

Seksjoner eller fagområder de inert som områdefunksjoner i DPS-strukturen:

 • Utredningsseksjon for unge (USU), Asker DPS
 • Døgnseksjon Hvalstadåsen, Asker DPS 
 • Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS
 • OCD-team, Bærum DPS
 • Kompetansenettverk Spiseforstyrrelser, Bærum DPS

Klinikken vil vurdere om det skal etableres/utvikles andre tilbud som områdefunksjoner på DPS nivå.

Barne- og ungdomspsykiatri 

Det vil utvikles behandlingstilbud til pasienter organisert i spesialpoliklinikker. Disse tilbudene vil være 
områdeovergripende. Utvikling av det områdebaserte tilbudet til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser 
vil bli prioritert, med særlig fokus på dagtilbud og spesialpoliklinikk.

Innen barne- og ungdomspsykiatrien har vi pr i dag følgende seksjoner og fagområder som områdefunksjoner:

 • Ø-hjelps ansvar, Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp, Drammen
 • Alvorlige spiseforstyrrelser hos barn og unge, Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp, Drammen
 • Døgnbehandling – frivillig/tvang, Døgnseksjon Fjellbrott, Døgnseksjon Bjerketun
 • Nevropsykiatrisk seksjon, Drammen
 • OCD-team, Bærum BUP

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Områdefunksjoner innen TSB er:

 • Avgiftningstilbud - dublert funksjon beliggende i Drammen og Bærum

 • Akuttsenger - for overføring etter innleggelse i sykehuspsykiatrien
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8. Kvalitet, likebehandling og pasien  orløp

Kvalitet
Klinikk for psykisk helse og rus har drevet systematisk forbedringsarbeid siden Vestre Viken ble etablert. 
Dersom det kommer krav til serti isering av sykehus skal Vestre Viken være første helseforetak som 
serti iserer sitt kvalitetssystem. Klinikken følger opp denne intensjonen. Psykiatrisk avdeling Blakstad 
er allerede serti isert etter ISO 9001. I tråd med nasjonale krav serti iseres hele Vestre Viken etter 
ISO 14001 Miljøstyring i oktober 2014.

Vestre Viken har utarbeidet en overordnet kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi for 2014-2016. 
Dette danner rammen for klinikkens videre arbeid. Klinikken har 5 egende inerte fokusområder:

 • Brukermedvirkning og involvering og pårørende arbeid
 • Medikamentoppfølging
 • Pasientforløp
 • Overganger i pasientbehandlingen
 • Behandling av henvisninger

Klinikken deltar i Pasientsikkerhetsprogrammet ”I trygge hender”. Innsatsområdene er ”Forebygging 
av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon” og ”Forebygging av selvmord i akuttpsykiatatriske 
døgnavdelinger”.

Klinikken skal styrke sitt tjenestetilbud gjennom forskning og fagutvikling. Dette arbeidet blir ledet av 
en egen FoU avdeling i klinikken. Avdelingen ledes av forskningssjef, som er en del av klinikkdirektørens 
stab og ledergruppe. De tre hovedsatsningsområdene for FoU er: Psykoseforebygging blant barn og unge, 
Effektstudie av Basal eksponeringsterapi (BET) og Psykoedukasjon.

Standardisering for å sikre likebehandling og kvalitet
Klinikken har gjennomført endringer i DPS’enes opptaksområder i forbindelse med at vi i 2014/2015 har 
fått ansvar for befolkningen i kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Asker DPS har fått overført ansvar for 
kommunene Røyken og Hurum fra Drammen DPS, slik at størrelsen på våre DPS’er er mer sammenlignbare. 
Dette reduserer ulikheten i det faglige tilbudet.

Andre forhold:

 • Prosedyrer på klinikknivå - sikrer felles forståelse og lik praksis
 • Områdefunksjoner – sikrer at spesialiserte tjenester er tilgjengelig for brukere fra hele 
  klinikkens opptaksområde
 • Faglige nettverk – sikrer felles kompetanseutvikling og ens praksis 
 • Pasientsikkerhetsprogrammer – klinikken startet med pasientsikkerhetskampanje i regi av
  Kunnskapssenteret innen områdene: - Forebygge overdosedødsfall og – Forebygge selvmord i
  akuttpsykiatriske døgnseksjoner. Etter avsluttet kampanje har vi implementert tiltakspakkene 
  i vår regulære drift og viderefører dette som pasientsikkerhetsprogrammer
 • Avdelingsovergripende opplæringsprogrammer i klinikken – som for eksempel vurdering av
  selvmordsrisiko og voldsrisiko 
 • Implementering av nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
 • Innføring av felles inntakssystem i klinikken. Alle elektive søknader behandles i tverrfaglig inntaksteam
 • Felles avvikssystem. Avvik og forbedringsområder blir gjennomgått i avdelingene og i klinikkens   
  pasientsikkerhetsutvalg. Læring på tvers sikres ved gjennomgang i klinikkens kvalitetsutvalg
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Pasientforløp og behandlingslinjer 
Ulike pasientforløp og behandlingslinjer er beskrevet i e-håndbok som er tilgjengelig for alle. 
Disse bygger på kunnskapsbasert praksis. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig. 

Eksempler: ADHD behandling i BUPA, BET behandling (Basal Eksponering Terapi), 
ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psycotherapy)

Det er for tiden to store prosjekter innen psykisk helse og rus som pågår i samarbeid mellom 
Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken (”Hjem til hjem”).
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9. Byggeplaner for sykehus og DPS

Konseptfase for nytt Vestre Viken sykehus
Foretaket har sluttført arbeidet med Idefase for nytt Vestre Viken sykehus til erstatning for dagens Drammen 
sykehus. Idefaserapporten er behandlet og godkjent i Helse Sør-Øst og det er vedtatt at prosjektet skal gå over 
i konseptfasen. Dette arbeidet er nå igangsatt og konseptfaserapport skal foreligge ultimo 2015

Sykehuspsykiatrien inn i nytt Vestre Viken sykehus
Planene for nytt Vestre Viken sykehus har føringer for Klinikk for psykisk helse og rus. Det er forutsatt at all 
sykehuspsykiatri, inkludert akuttfunksjoner for barne- og ungdomspsykiatri og TSB, skal samlokaliseres med 
det nye sykehuset. Alderspsykiatrien kan alternativt legges til Bærum sykehus og vil da bli knyttet opp mot 
Geriatrisk avdeling.

Behov for nybygg på Blakstad
Samtidig med sykehusplanene, er det vedtatt å slå sammen Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling 
Blakstad, og samle all sykehuspsykiatri for voksne på Blakstad som en midlertidig løsning fram til nytt Vestre 
Viken sykehus står ferdig. Denne prosessen er nå i gang. Sammenslåingen krever investeringer på Blakstad, da 
det er behov for nybygg for en samlet akuttpsykiatri, samt diverse ombygginger av eksisterende bygningsmasse

Samlet utbyggingsplan for DPS’ene
Det er utarbeidet en samlet utbyggingsplan for de 5 DPS’ene. Målet er å få samlet døgn og poliklinikk ved alle 
DPS’ene og at dette lokaliseres til lokalsykehusene der dette er gjennomførbart. Pr i dag er det kun Kongsberg 
DPS som er samlet i ett hus. Det er forutsatt at Asker DPS lytter til Blakstad når sykehuspsykiatrien lytter inn 
i nytt Vestre Viken sykehus. I planene skal det bygges nytt Drammen DPS. 

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker skal med i utbyggingsplanen for DPS. Det tas sikte på 
samlokalisering i felles bygg. I tillegg skal langtidssenger for ungdom og ambulant familietilbud tas 
med i samme plan.
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10. Referanser
Vestre Viken - Strategi 2025
Vestre Viken – Utviklingsplan
Strategiplan Psykisk helse og rus 2013-2016, Vestre Viken 
Nytt Vestre Viken sykehus - Idéfaserapport 
Nytt Vestre Viken sykehus - Hovedfunksjonsprogram 
Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, IS-nummer: 2076
Statusrapport for samhandlingsreformen november 2014, Nasjonalt nettverk for implementering av 
samhandlingsreformen. Oppsummering og status for samhandlingsreformen etter 3 år.
http://www. hi.no/helsestatistikk/folkehelsepro iler/ inn-pro il
http://ssb.no/innvandring-og-innvandrere?de=Helse
http://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_201214/rapp_201214.pdf
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Saksfremlegg 
 
 
 
 
Medarbeiderundersøkelsen 2015 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 60/2015 21.12.15 
  
  

Ingress 
 
Vestre Viken gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i perioden 05.10.15 - 03.11.15.  Årets 
svarprosent endte på 74 %, og er en svak nedgang fra i fjor da svarprosenten var 75 %. 
Svarprosenten i 2013 var 77 %.  
 
På totalnivå i Vestre Viken viser rapporten at det er en svak økning i skår innenfor de aller fleste 
temaene sammenlignet med i fjor, men resultatene viser ingen signifikante endringer fra 2014 til 
2015.  
 
Ledere mottok rapporter med resultatene for sin enhet 20.11.15 og jobber nå med videre 
oppfølging av disse som en del av det lokale forbedringsarbeidet. 
 

Forslag til vedtak  
 
Styret tar saken om medarbeiderundersøkelsen, herunder presentasjon av resultater 2015 og 
videre prosess til orientering. 
 
Styret forutsetter at administrerende direktør følger opp medarbeiderundersøkelsen med 
handlingsplaner.  
  
 
 

Drammen, 14. desember 2015 

 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 

 
 
 
 

Dato: 14.12.15 
Saksbehandler: Kari-Anne 

Sælebakke/ 
Eli Årmot 

Direkte telefon:  
Vår referanse:   
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Klinikk/avdeling: HR- avdelingen 
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Formål 
 
Medarbeiderundersøkelsen er en årlig spørreundersøkelse, og er i første rekke et verktøy i det 
lokale forbedringsarbeidet av arbeidsmiljøet. Den er en del av en felles standard for kartlegging 
og oppfølgingsarbeid, som helseforetakene i Helse Sør-Øst følger. 
 
Hensikten med medarbeiderundersøkelsen: 

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

sammen oppfatter sin arbeidssituasjon  
• Identifisere styrker og forbedringsbehov i egen enhet 
• Utvikle organisasjonen og arbeidsmiljøet  

 
2. Styringsinformasjon 
• Få en oversikt over det totale bildet med hensyn til hva medarbeidere i foretaket mener 

om sin arbeidssituasjon 
• Kontroll av det systematiske HMS arbeidet 

 
Spørreskjemaet som benyttes er utviklet for å få frem variasjon i synspunkter på den enkelte 
arbeidsplass om forhold som påvirker motivasjon, trivsel og helse hos medarbeiderne.  
 
Gjennomføringen 
 
Vestre Viken gjennomførte undersøkelsen i perioden 05.10.15-03.11.15. 
 
Årets svarprosent endte på 74 %, hvilket var en liten reduksjon fra i fjor da svarprosenten var 
75 %.  Svarprosenten i 2013 var på 77 %. 
 
Under presenteres en oversikt over svarprosent ved de ulike klinikkene:  
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Undersøkelsen ble også i 2015 gjennomført med verktøyet Questback, mens den elektroniske 
handlingsplanen ligger i verktøyet Confirmit, som har vært benyttet de foregående årene. 
Sykehuspartner har stått for den praktiske gjennomføringen. Selve gjennomføringen av 
spørreundersøkelsen har fungerer tilfredsstillende, men det har vært utfordringer i forhold til 
validering og leveranser av rapporter. Svarprosentløsningen underveis har fungert 
tilfredsstillende.   
 
Spørsmål og tolkning av rapporter 
 
Spørsmålene i undersøkelsen 2015 er identiske med spørsmålene i 2014, 2013 og 2012. 
 
Medarbeiderundersøkelsen består av følgende hovedområder:  
Resultat og utviklingsfokus, verdier, arbeidsglede og motivasjon, arbeidsmiljø og samspill, 
opplevd vold og trusler, jobbrelatert sykefravær, opplevd lederadferd, pasientsikkerhetskultur 
og likeverd.  
 
Hvert hovedområde er delt inn i delområder med enkeltspørsmål. Resultater fra 
hovedområdene og delområdene blir presentert senere i saken. 
 
Spørreskjemaet består av totalt 18 tema med tilhørende spørsmål (57) samt bakgrunn (5) og 
ja/nei utsjekkspørsmål (8). 
 
Resultatene presenteres i rapporten på en skala fra 1 – 100 der 1 oppfattes som mest 
belastende/minst ønsket og 100 minst belastende/mest ønsket. I rapportene den enkelte enhet 
mottar, sammenlignes resultatene både mot fjorårets resultater, samt en referanse som er satt 
med bakgrunn i ca 40 000 svar i HSØ i 2014.   
 
Rapportene med resultater fra undersøkelsen ble sendt til de respektive ledere 20. november 
2015. 
  
Enheter med 5 eller flere besvarte spørreskjemaer får egen rapport. Rapporten skal danne 
grunnlag for arbeid med eget arbeidsmiljø i den enkelte enhet/seksjon. Alle ledere skal 
presentere resultatene for sine ansatte. 
 
 
Medarbeidere som skal svare på medarbeiderundersøkelsen: 

• Alle ansatte som er ansatt i minst 30 % stilling i enheten. 
 

Medarbeidere som ikke skal svare på medarbeiderundersøkelsen: 

• Ansatte som har vært ansatt kortere enn 3 måneder 

• Ansatte som er ute av sykehuset i ulønnet permisjon 

• Timelønnede/tilkallingsvikarer 

• Ansatte som har vært sykemeldt eller som har vært i annen permisjon over 1 år 
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Resultater 2015 
I diagrammene som følger, presenteres totale skår for Vestre Viken i 2015 sammenlignet med 
skår i 2014 og 2013. Resultatene er presentert per hovedområde, med resultater for 
delområdene (gjennomsnitt av spørsmålene som er definert i delområdet).  
 
Det er ingen signifikante endringer fra 2014 til 2015 på Vestre Viken-nivå.  Det er en svak 
økning i skår innenfor alle delområder fra i fjor i år med unntak av to – arbeidsbelastning og 
egenkontroll – som viser en svak nedgang.  I disse delområdene ligger Vestre Viken svakt under 
referanseverdien til HSØ.   
 
Det er heller ingen avvik fra norm på noen av spørsmålene. Et avvik fra norm er definert som de 
tilfellene der svaret faller blant de 15 % nederste eller 15 % øverste i skårsjiktet (sammenlignet 
med ca. 40.000 besvarelser i Helse Sør-Øst 2014). 
 
Delområdene motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet har en svak økning fra fjoråret og ligger så 
vidt over referanseverdien til HSØ. Skårene og utviklingen innenfor disse områdene er positive 
da jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse, som er en viktig buffer 
mot andre negative belastninger. Medarbeidere som trives og er motiverte har en klar 
egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av behandlingen, og på 
brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. 
  
Delområdet opplevelsen av arbeidsbelastning og egenkontroll viser en svak nedgang 
sammenlignet med i fjor, og ligger så vidt under referansen til HSØ. Dette er områder som bør 
gis ekstra fokus i oppfølgingsarbeidet.  Selv om arbeidsmengden kan være like stor, vil den 
oppleves mindre belastende dersom den er mer forutsigbar.  
 
Variasjonene vil være mer synlige på enhetsnivå, og det er også der arbeidet med forbedring og 
bevaring av arbeidsmiljøet i hovedsak foregår. I rapportene fra underliggende enheter er det 
mange som har signifikante og reelle økninger i skår innenfor flere områder. Dette tyder på at 
arbeidet fører frem. Det er imidlertid viktig å stadig fokusere på ytterligere forbedringer, og ikke 
minst – opprettholde det som fungerer bra.  
 
Ved de enhetene som har en signifikant nedgang i sine skår bør det gjøres et grundig 
oppfølgingsarbeid for å kartlegge de underliggende årsakene til nedgangen.  
 
Svarprosenten viser en liten nedgang i år etter flere år med økning. Det er stor variasjon i 
svarprosenten på klinikk- og enhetsnivå. Det er viktig for troverdigheten til resultatene at flest 
mulig deltar med sine synspunkter. Svarprosenten er et resultat og kan være et tiltaksområde på 
enhetsnivå dersom den har vist seg å være lav. Der svarprosenten er under 70 % er det spesielt 
viktig å sjekke ut hva som kan gjøres i fremtiden for å få til bedre deltakelse. 
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Resultat- og utviklingsfokus 
 
Temaene i dette hovedområdet er viktig i forhold til å nå resultater og videreutvikle enheten og 
medarbeiderne. Klare MÅL er viktige for at alle skal kunne bidra best mulig og alle enheter har 
behov for å lære av sine feil og videreutvikle driften. Resultatet for FORBEDRINGSARBEID og 
FAGLIG UTVIKLING viser medarbeidernes opplevelse av kulturen for dette arbeidet. 

 

 
 
 
 

Det er en svak forbedring i skår innenfor områdene MÅL og FORBERDRING. Det er gledelig å se 
at økningen fra 2014 fortsetter videre i 2015, og at flere medarbeidere opplever at målene er 
tydeligere. På spørsmålet om vi følger opp avvik har vi svak økning fra i fjor og ligger så vidt 
over referanseverdien til Helse Sør-Øst. 
 
Opplevelsen av FAGLIG UTVIKLING viser også en svak økning. Faglig utvikling er blant de 
faktorene som forklarer mest av variasjonen i jobbtilfredshet. 
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Verdier 
 
Vår visjon er gode og likeverdige helsetjenestere til alle som trenge det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Våre verdier, som skal prege 
vårt arbeid, er KVALITET, TRYGGHET og RESPEKT. Temaene i dette hovedområdet viser i 
hvilken grad  våre medarbeidere opplever at enheten drives i tråd med disse verdiene. 
 

 
 
 
 
Alle delområdene innenfor hovedområdet VERDIER viser en svak økning fra i fjor.  
Delområdene KVALITET og TRYGGHET ligger også så vidt over referansen til HSØ. På 
spørsmålene om vi lytter til pasientenes /servicemottakeres synspunkter, og om vi gir 
tilstrekkelig informasjon til pasientene / servicemottakerne er det svak økning fra i fjor, og 
ligger svakt over referanse til HSØ. Delområdet RESPEKT viser en svak økning og ligger også 
over referansen til HSØ. 
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Arbeidsglede og motivasjon 
 
Temaene i dette hovedområdet viser i hvilken grad medarbeiderne opplever MOTIVASJON, 
ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET til arbeidsplassen. Medarbeidere som trives og er motiverte 
har en klar egenverdi. Jobbtilfredshet virker positivt inn på pasienters opplevelse av 
behandlingen, og på brukere/servicemottakere sin tilfredshet med tjenesteleveranser. 
 

 
 
 
 
Alle tre delområdene, MOTIVASJON, ARBEIDSGLEDE og TILHØRIGHET viser en svak økning fra i 
fjor, og samtlige ligger over referanseverdien til HSØ. Skårene og utviklingen innenfor disse 
områdene er positive da jobbtilfredshet og jobbengasjement bidrar til mestringsopplevelse som 
er en viktig buffer mot andre negative belastninger.  
 
På spørsmålet om hvor interessant og motiverende medarbeiderne vurderer at jobben i seg selv 
er, har skåren økt fra 76 til 77. Hvorvidt medarbeiderne er stolt av sin arbeidsplass har en skår 
på 80 – og dette er en økning på 2 i forhold til 2014. Det er gode skår, men det er likevel grunn til 
å jobbe med å øke disse skårene ytterligere. 
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Arbeidsmiljø og samspill 
 
Temaene i dette hovedområdet måler belastningsfaktorene KONFLIKTER, 
ARBEIDSBELASTNING og ROLLEKONFLIKT. Disse faktorene kan skape opplevelse av negativt 
stress og bidra til fravær og jobbskifte.  
 
I tillegg måles faktorene MEDVIRKNING, ROLLEKLARHET, SOSIALT SAMSPILL og 
EGENKONTROLL, som bidrar til å mestre belastningsfaktorene. 
 

 
 
 
 
De fleste delmålene under hovedområdet ARBEIDSMILJØ og SAMSPILL viser samme skår eller 
en liten bedring sammenliknet med 2014.  
 
Opplevelsen av egenkontroll er redusert med 2 skår i forhold til i fjor, og ligger under referansen 
til HSØ med 4 skår. Den lå også under referanseverdien både i 2014 og 2013. Dette er et område 
som bør gis ekstra fokus, da opplevelsen av egenkontroll er viktig for hvordan man opplever 
arbeidsbelastningen. 
 
På spørsmålene som måler arbeidsbelastning er skåren redusert med 1 skår fra i fjor da den var 
på samme nivå som i 2013. Rolleklarhet skårer som i fjor og ligger svakt over referansen til HSØ. 
 
Ingen av økningene betraktes reelle i statistisk forstand, men de peker gjennomgående i riktig 
retning. 
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Pasientsikkerhetskultur, jobbrelatert sykefravær og vold/trusler 
 

 
 
Skåren på spørsmålene innenfor pasientsikkerhetskultur viser en svak positiv utvikling, og 
ligger over skåren til referansen. Medarbeiderne skårer som i 2014 på spørsmålet om de ville 
føle seg trygge dersom de var pasienter ved foretaket.  
 
Emnet JOBBRELATERT SYKEFRAVÆR har en svak økning, og ligger så vidt over referansen til 
HSØ. Temaet VOLD og TRUSLER er på samme nivå som i fjor, men ligger 2 skår under referansen 
til HSØ. Med et resultat på 100 er det ingen som har svart at de har opplevd vold eller trusler. På 
enhetsnivå hvor det er utslag på dette (resultat under 100) er det viktig å avklare hvordan 
episoder med vold/trusler forebygges og følges opp. 
 
Opplevd lederadferd 
 

 
 
 
Medarbeideres opplevelse av LEDERS ADFERD har en svak økning fra i fjor, og ligger så vidt 
over referansen til HSØ. Det er en økning på 1 skår fra 2014 til 2015 på alle underspørsmålene.  
Spørsmålene som ligger til dette temaet måler den lederadferden som virker sterkest inn på 
arbeidshelse, trivsel og motivasjon. Den måler også medarbeiders opplevelse av kvalitet 
innenfor sentrale HR-oppgaver. Det er ønskelig at medarbeiders opplevelse av lederskapet 
utdypes i oppfølgingsarbeidet og at de kan bidra til å få frem konstruktive innspil til hvordan 
lederskapet i enheten kan forbedres. 
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Tabellen under viser utviklingen i andel ja på ulike indikatorer i forbindelse med oppfølgingen 
av medarbeiderundersøkelsen. Tall i fet skrift er 2015-tall.  For ytterligere å øke disse 
resultatene er det helt nødvendig at det må jobbes enda mer systematisk med 
oppfølgingsprosessen.  
 

 
 
Enkelte funn 
 

Vestre viken 2015 2014 
Jobbtilfredshet 79 78 

 
Den svake økningen i skår på jobbtilfredshet indikerer at det er noen flere ansatte som er 
tilfreds med sin jobbsituasjon i år sammenlignet med i fjor.  Referansen til HSØ viser en skår på 
77. Indikatoren er beregnet ut fra et gjennomsnitt av følgende spørsmål fra undersøkelsen: 
 

 
 
Temaer som måler jobbtilfredshet er spørsmål innenfor områdene motivasjon, arbeidsglede og 
tilhørighet. Det er en svak økning i skår innenfor de fleste spørsmålene på området, og ingen 
nedgang på noen. 
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De temaene skal forklare variasjonen i jobbtilfredshet best, er blant annet faglig utvikling, sosialt 
samspill og rolleklarhet. Utviklingen i skår på den typen spørsmål er av den grunn viktig å ha 
spesielt fokus på i forhold til den ansattes motivasjon, arbeidsglede og tilhørighet.  
 
Spørsmålene er som følger:    

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Utviklingen i skår fra i fjor på spørsmålene som forklarer variasjonen i jobbtilfredshet peker i 
riktig retning.   
 
Et av spørsmålene under faglig utvikling er det viktig å merke seg. Mange medarbeidere 
vurderer konstruktive tilbakemeldinger som meget viktig for jobbtilfredsheten, og det er et 
område det bør være kontinuerlig fokus på. Det har vært en svak bedring i skår fra i fjor, og 
skåren er lik referansen. 
 
Indikatorer oppsummert 
Ett av helseregionens fem prioriterte mål er: 

Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av 
forbedringstiltak for egen enhet. 
 
Det er fremdeles et godt stykke igjen før alle medarbeidere opplever at de er involvert i 
oppfølgingsarbeidet. Totalt for Vestre Viken er det en nedgang i antall medarbeidere som 
opplever at de har vært involvert i medarbeiderundersøkelsen, men det er grunn til å tro at den 
reelle prosenten er høyere sett opp mot hva ledere selv rapporterer. Det er stor spredning 
innenfor foretaket i forhold til resultatopplevelse av dette, men totalt sett opplever 56 % av de 
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som har svart at de har deltatt i oppfølging av undersøkelsen. Det er en svak forbedring fra i fjor, 
der 54 % opplevde å bli involvert i oppfølgingsarbeidet.  
 
Dette innebærer at involvering av medarbeidere i forbedringsarbeidet etter kartleggingen 
fortsatt må være et ledelsesfokus. Det er også viktig i forhold til ambisjonen om å øke 
svarprosenten på undersøkelsen ytterligere ved neste års gjennomføring. 
 
 

 
 
 
Oppfølgingsarbeid  
 
Måling av medarbeidernes jobbtilfredshet gjøres årlig, og er en del av arbeidet med å etablere et 
godt og resultatorientert arbeidsmiljø. Rapportene fra undersøkelsen beskriver summen av 
enkeltmedarbeideres vurdering av arbeidssituasjonen. Alle ansatte har krav på å få presentert 
resultatene fra undersøkelsen. 
 
Det er avgjørende for det videre arbeidet i sekskjonene å ha tilbakemeldingsmøter der 
medarbeidere blir presenterte for resultatene og kan utdype tolkningen/forståelsen av 
spørsmålene.  
 
Videre skal seksjonene bruke resultatene til å jobbe fram en handlingsplan for egen enhet. 
Denne handlingsplanen skal beskrive et bevaringsområde – et område som gruppen mener er 
viktig å ta vare på. Videre skal enheten komme fram til minimum et forbedringsområde og 
beskriver tiltak for å nå en ønsket situasjon innenfor dette området. Dersom det er aktuelt å 
arbeide videre med enkelte tiltak fra handlingsplanen som ble etablert foregående år, er det fullt 
mulig å videreføre dette i årets handlingsplan. 
 
Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har 
betydning for arbeidsmiljøet. Det naturlig å samarbeide med verneombud blant annet ved 
gjennomgang av rapporten og planlegging av videre arbeid i enheten.  
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Den enkeltes ansvar for å bidra til et velfungerende arbeidsmiljø bør framheves. Forbedrings- og 
bevaringstiltak i enheter forplikter arbeidstakere ved at de selv får ansvar for gjennomføring av 
ulike tiltak. Lokal handling og bred medvirkning er sentrale prinsipper i arbeidet. Det er en 
målsetting at alle medarbeidere på alle nivå skal delta i spørreundersøkelsen og aktivt trekkes 
med i etableringen av tiltak og handlingsplaner. Det er viktig å sørge for at handlingsplanen 
holdes levende og at det jevnlig gjøres opp status på oppfølgingsarbeidet. 
  
Arbeidet skal gjøres i alle ledd i Vestre Viken og følges opp i linjen.  
 
Frist for ferdigstilte handlingsplaner er 1. mars 2016. 
 
Hvordan sikre at ledere følger opp medarbeiderundersøkelsen  
 
Hvordan oppfølgingen skal skje i linjen  
Ledere følges opp på gjennomførte møter med sine medarbeidere og etablerte handlingsplaner. 
Det bør gjennomføres møter hos overordnede ledere for å følge opp handlingsplanene for den 
enkelte underordnede enhet eller ledergruppe.  
 
Hvordan ledere ivaretas  
Overordnet leder har ansvar for å følge opp ledere som kommer dårlig ut i undersøkelsen, og 
anbefale veiledning/hjelp uten å overta ansvaret. Risikovurdering bør gjennomføres dersom det 
i undersøkelsen blir kartlagt områder som skårer spesielt lavt. Dette for å vurdere risiko for 
helseskade. Denne vurderingen kan gjøres uavhengig av resultatsoppfølgingsmøtet. HR -
avdelingen bidrar med støtte.  
 
Hvordan foretaksledelsen ser sitt ansvar i forhold til tema med gjennomgående lave skår  
Vise at medarbeideres opplevde arbeidssituasjon blir tatt på alvor. Synliggjøre områder som 
krever spesiell oppmerksomhet og sørge for at tiltak som etableres følges opp.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrerende direktør forslår på denne bakgrunn at styret tar saken om 
medarbeiderundersøkelsen, presentasjon av resultater 2015 og videre prosess til orientering.  
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  61/2015 21.12.2015 
 
Vedlegg: 
 

1. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 7. desember 
2. Brukerutvalg referat 14. desember (ettersendes)  
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. desember (ettersendes) 
4. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 14. desember 

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

Drammen, 14. desember 2015 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 14.12. 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjon 
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Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 

 
1. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 7. desember 

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalg referat 14. desember (ettersendes)  
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 17. desember (ettersendes) 
 
Viser til vedlegg 3.  
 

4. Styrets arbeid i 2015/2016 oppdatert pr 14. desember 
 
Viser til vedlegg 4. 

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



 
 
Referat 
 

Møte: HAMU Tilstede: Arbeidsgiverrepresentanter: 
Nils Fredrik Wisløff,  
Marit Lund Hamkoll  
Halfdan Aass  
Brit Eidsvoll  
Kirsten Hørthe 
Hege Thorset (vara for Narve Furnes) 
 
Arbeidstakerrepresentanter: 
John Egil Kvamsøe  
Geir Bye Gundersen  
Anita Haugland Gomnæs 
 
Med møterett uten stemmerett: 
Hilde S. Moen 
Atle Olstad, HMS-sjef 
Eli Årmot, kst. HR-sjef 
Roald Brekkhus, Synergi Helse BHT 
Ragnhild Teigen 
 
Dessuten møtte: 
Tom Øystein Mosengen, 
brannvernleder, ved orientering om 
brannvernopplæring 
Martin Olsen, koordinator, ved 
orientering om flyktningsituasjonen    
Ørjan Sandvik, økonomidirektør, ved 
behandling av sak 33/2015 
 

Møtedato: 7. desember 2015 
Tidspunkt: 13 – 15 
Sted: Glitre 1 
Møteleder:  Line Spiten 

Referent: Guro Norheim Forfall: Tom Henri Hansen, Nina Sandsbakk 
 

Agenda: 
Saksliste 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak 
 Godkjenning av forrige referat  

Godkjenning av innkalling og agenda.  
Informasjon om endring i vedlegg med sykefraværsstatistikk. Vedlegg med 
oversikt over AML-brudd ble utdelt i møtet. 
 

Muntlige 
orienteringer 

Orientering fra BHT v/Roald Brekkhus 
Følgende er gjennomført: 
- Oppfølging av ansatte med nattarbeid:  

Foredrag om hva den ansatte selv kan gjøre for å forebygge helseplager 
relatert til skift- og nattarbeid. De fremmøtte fikk utlevert 
kartleggingsskjema for individuell oppfølging. Besvarelsene gjennomgås av 
bedriftslege som vurderer om det er behov for individuell oppfølging. Denne 
metoden for oppfølging av ansatte med nattarbeid, skal evalueres. 



- Oppfølging av narkosegassmåling på Drammen sykehus.  
- Workshop for forflytningsveiledere. 
- Bistand ved kritisk hendelse ved avd. Gyn./føde på Drammen sykehus. 
- Samarbeid med HR i økt satsing på oppfølging av gravide. BHT erfarer at 

arbeidet prioriteres i klinikkene. 
- Det har vært en økning i antall arbeidsplassvurderinger på Bærum sykehus. 
 
 
Orientering fra hovedvernombudet v/Anita Haugland Gomnæs 
- Ingen aktuelle orienteringer 
 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/ Eli Årmot. 
- Fraværet er 0,8 % poeng lavere enn samme periode i 2014. Det er en positiv 

utvikling i retning av mål om 7 % sykefravær. 
- Det er fokus på oppfølging av gravide og konsekvenser av Navs vurdering av 

aktivitetsplikt ved 8 uker sykemelding. 
- I 2016 skal sykefravær også presenteres i økonomiske størrelser, ikke kun i 

prosent. Det må velges en egnet modell som det skal presenteres ut i fra. 
 
Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 
- Det er en positiv utvikling og antall AML-brudd er lavere sammenlignet med 

samme periode i 2014. 
- Årsaker til brudd er blant annet feilregistrering i GAT, manglende 

dispensasjoner og manglende fornyelse/registrering av avtaler. 
- Det er aktiv opplæring i flere klinikker. 
- Det ble informert om at HSØ innfører felles modell for rapportering av AML-

brudd, denne skal være gjeldende for alle helseforetak i HSØ. 
- Viktigheten av korrekt registrering ble understreket slik at man kan ha et 

bilde av hva de øvrige bruddene består av. 
- FHVO påpekte at det bør gjøres en ekstrainnsats på klinikker med økning i 

antall brudd. 
- Tillitsvalgt påpekte at flere brudd er knyttet til vikarbruk. 
 
 
Orientering anbud BHT v/Atle Olstad 
- Avtale med Synergi Helse går ut 29.02.16. 
- HMS-avdelingen samarbeider med innkjøpsavdelingen for utlysning av ny 

avtale.  
 
 
Orientering om nytt HMS rammeverk v/Atle Olstad 
- Nytt rammeverk er vedtatt i HSØ. Helseforetakene utarbeider egne HMS-

system, innenfor rammene. 
- Det er lagt til 4 nye indikatorer som det skal rapporteres på (i tillegg til de 

eksisterende); HMS-handlingsplaner, HMS-hendelser, personskadefrekvens 
og tilbakemelding på meldte HMS-avvik. 

- HSØ utarbeider veileder for hvordan tallene skal hentes ut. 
- Satsningsområder (se vedlagte presentasjon). 
 
 
Orientering om brannvernopplæring v/Tom Øystein Mosengen 
- Under 50 % av de ansatte har deltatt i brannvernopplæring. Krav fra 

myndigheter er 80 %. 



- Det er ønskelig med fokus på brannvern på ledernivå. Opplæring av ledere 
prioriteres derfor i 1.kvartal 2016. 

- Tillitsvalgte påpekte at lav deltakelse kan skyldes misforståelse vedrørende 
innhold i opplæringen. Mosengen svarte at det er fire ulike moduler med 
ulikt innhold, der hensikten er at ansatte deltar på ulike moduler hvert år. 
Opplæringen varer omlag 1 time.  

- Administrerende direktør påpekte at han ikke fant situasjonen 
tilfredsstillende. Han sa at alle klinikk-AMU’ene skal ha brannvernopplæring 
på dagsorden, og rapportere tilbake til HAMU.  

 
 
Orientering om flyktningsituasjonen v/Martin Olsen 
- Transittmottaket på Hvalsmoen ble i september 2015 bedt om å utvide 

antall ankomstplasser med 400. Det er i tillegg betydelig økning i Hallingdal. 
- Konsekvenser for Vestre Viken: behov for gjennomføring av 

helseundersøkelse med screening for tuberkulose. Forespeilet 100 stk hver 
dag, men behovet har vært vesentlig lavere. Det ble meldt behov for å øke 
antall sengeplasser på RS, samt samarbeid med DPS. 

- Situasjonen følges av fylkesmannen og HSØ med ukentlig rapportering.  
- Status: må forvente flere enn 30 000 flyktninger til Norge i 2015, men 

tilstrømningen har avtatt de siste ukene. 
- Det har vært utfordringer knyttet til tilgang på identitetsinformasjon fra 

UDI. 
- Det ble også orientert om bekymring om smitteproblematikk knyttet til 

mathygiene på store mottak. 
- Atle Onstad informerte om kartleggingsprosess for å avdekke 

vaksineringsbehov blant de som jobber med flytningene. 
- FHVO stilte spørsmål om vi har tilstrekkelig oppfølging og opplæring til 

ansatte som møter mennesker med traumatiske opplevelser bak seg. 
- Situasjonen følges tett videre. 
 
 
Miljøsertifisering – statusoppdatering v/ Hege Thorset 
- Det er mottatt positiv tilbakemelding på tilsvar hvor Vestre Viken 

berømmes for grundig oppfølging. 
- Videre er det ønsket en verifisering ved neste periodiske tilsyn. Tilsynet er 

berammet til uke 36/37 i 2016. 
 
 
Referater fra klinikkenes AMU 
Ingen kommentarer. 
 

29/2015 Evaluering av hovedferien 2015 v/Eli Årmot 
Det er gjennomført evaluering av hovedferien for 2015 i hver enkelt klinikk. 
- Det rapporteres generelt om en god ferieavvikling. Det er mange 

sammenfallende tilbakemeldinger fra klinikkene, både med hensyn til hva 
som fungerer og utfordringer som oppsto.  

- Det beskrives at tidlig planlegging i samarbeid med ansatte er vesentlig for 
gjennomføring av en god ferieavvikling.  

- Videre fremheves tidlig rekruttering samt god fordeling av kompetanse i 
perioden. Det rapporteres om mer samarbeid på tvers med fordeling av 
personell. 

- Enkelte har gitt tilbakemelding om innleie fra eksterne bemanningsbyråer 
hvor kandidaten ikke hadde nødvendig kompetanse. 



- Det er en utfordring å få rekruttert vikarer med riktig spesialkompetanse. I 
tillegg påpekes det at hybelsituasjonen er en utfordring, samt at det er viktig 
å kunne tilby nok arbeid til vikarene, også på hverdagene. 

 
Vedtak 
HAMU tar evaluering av hovedferien 2015 til orientering.  
 

30/2015 Representasjon og møteplan 2016 v/Marit Lund Hamkoll 
Møteplanen er utformet med hensikt om å ha en sammenheng mellom møter i  
HAMU og kvalitetsutvalget. 
Arbeidsgiversiden opprettholder samme representanter i 2016. 
Arbeidstakersiden har frist 31.12.15 for endring av representanter. Endringer 
meldes til sekretær i HAMU. 
 
Vedtak 
Møteplan HAMU og AU vedtas i henhold til fremlagte forslag. 
  

31/2015 Rusopplæring v/Anita Haugland Gomnæs 
I 2012 ble det vedtatt økt satsing på rusforbyggende arbeid. Arbeidet ble 
gjenopptatt i 2015.  
- Det er gjennomført opplæring med ledere, TV og VO. 
- Det er utviklet en mal for oppfølgingssamtaler. Anita Haugland Gomnes har 

gitt veiledning til lederne som har hatt aktuelle saker. 
- Anita Haugland Gomnes viderefører dette arbeidet til 30. juni 2016. 
- Det gis gode tilbakemeldinger på opplæringen, og det erfares at det kommer 

nye saker hver gang temaet tas opp. Dette viser viktigheten av arbeidet, og 
synliggjør en mulig underrapportering.  

 
Vedtak 
HAMU tar saken til orientering. 
 

32/2015 DSB-rapport v/Atle Olstad 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører årlig 
tilsyn.  
- DSB gir gode tilbakemeldinger og funnene er gjenkjennbare. 
- Det er ikke registrert avvik, og resultatet av tilsynet kan sees som et tegn på 

at forbedringsarbeidet i Vestre Viken fungerer som ønsket. 
 
Vedtak 
Hovedarbeidsmiljøutvalget tar tilsynsrapporten til etterretning og uttrykker 
tilfredshet med det systematiske arbeidet som utføres i organisasjonen. 
 

33/2015 Budsjett 2016 v/Ørjan Sandvik  
Det ble vist til protokoller fra klinikkvise drøftingsmøter, risikoanalyser av 
budsjett-tiltak samt klinikkvise budsjettdokumenter.  
Alle prosesskrav er fulgt, og tilbakemeldinger fra ansatterepresentanter viser 
stor tilfredshet med involveringen. 
Det er ingen som har plassert arbeidsmiljømessige forhold på rødt i 
risikodiagram. 
Ansatterepresentantene bifaller at det har vært en god prosess. Det påpekes 
imidlertid at det kan være hensiktsmessig å øke involvering av nivå 4-ledere, og 
at det tross gode resultater fortsatt er utfordringer på enkelte avdelinger. 
Det er en ambisjon å forbedre prosessen ytterligere til neste år. Et av 
forbedringspunktene er en overordnet risikovurdering. 



 
Vedtak 
1. HAMU kan ikke se at det har kommet frem vesentlige forhold i 

risikoanalysene til klinikkene som vil medføre store negative konsekvenser 
for arbeidsmiljøet ved klinikkene som følge av planlagte omstillinger i 
budsjett 2016. 

2. HAMU mener at arbeidsgiver har hatt en bred medvirkning og involvering i 
budsjettprosessen for 2016. 

 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen 
Gunnerød, Toril Krogsund, Bjørn 
Tolpinrud, Lillemor Sandberg, Torunn 
Viervoll, Anne Helene Lindseth 

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)  

Hanne Hagen (Akershus) 

Lars Bjørn Mehus (Akershus) 

 Fra administrasjonen: 

Prosjektleder Vigdis Bache Semb og 
helsefagsjef Elisabeth Kaasa (sak 61/15), 
avdelingssjef Olaf Bergflødt (sak 69/15), 
avdelingssjef Mona Grindrud, 
seksjonsleder Astrid Enberget og 
konsulent Liss Husum (sak 71/15), 
spesialrådgiver Martin F. Olsen, 
spesialrådgiver Per-Erik Holo (referent)  

Møtedato: 14.12.2015 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Kongsberg DPS 

Wergelandsveien 2  
3600 Kongsberg 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Franck Tore Larsen, Eric Johanssen 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 16. november =OK 

 Videreføring av påbegynte saker 
 

61/15 Møte med styret i desember 
Ut over de saker Kjell alt har spilt inn: Innspill fra Torunn – se vedlegg. Innspill fra 
Torill: Oppfordre styret til å følge med driften av sykebil for psykiatri. 
 
Vedtak: Torill setter dette sammen før møtet med styret 21.12. Martin sender ut en 
formell møteinnkalling til BU’s medlemmer. 

64/15 Handlingsplan: Besøksrunde i Vestre Viken – Brosjyre ”Hysj” 
Utsettes til neste møte. 

 Nye saker 
 

66/17 ”Hjem til hjem” v/prosjektleder Vigdis Bache Semb og helsefagsjef Elisabeth Kaasa 
Informasjon om status pr i dag – presentasjon ligger ved. 
Høringsrunden har startet og svarfrist 22.1. BU gis likevel svarfrist til 2.2.2016 pga 
tidspunkt for utvalgets neste møte. Prosjektleder kan om ønskelig delta og så på dette 



 
 
 

møtet. 
Vedtak: Toril har mottatt høringsdokumentene og videresender disse til BU’s 
medlemmer. Deres innspill sendes Toril før neste AU (18.1.2016) hvor forslag til svar 
utarbeides.  Dette behandles i møtet 1.2.2016 slik at det kan leveres dagen etter. 

67/15 Direktøren har ordet v/Martin F. Olsen  
Martin Olsen redegjorde for budsjett 2016. Drøftingsnotat for budsjett og mål 
2016 er vedlagt referatet. Totalbudsjett for 2016 er på 8 939 MNOK, hvorav 5 
780 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. Det er anbefalt vedtatt budsjettert 
overskudd på 150 MNOK. Investeringer utgjør 333 MNOK. De prioriterte mål 
2016 er:  

• Gode og effektive pasientforløp ved kreftbehandling 
(pakkeforløp) 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være mindre enn 65 dager i 2016 
• I 2016 skal veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling hver for seg være høyere enn veksten 
innen somatikk.  

 
Anskaffelser og ambulanser og MTU utover investeringsrammen kan 
gjennomføres ved inngåelse av leasingavtaler innfor rammen av 
driftsbudsjettet.  Forskning økes med 3 MNOK, fra 13 MNOK til 16 MNOK. Det 
etableres en vaktordning for dialysebehandling i foretaket i 2016, samt 
barnepoliklinikk ved Bærum sykehus.  Vestre Viken skal samlet gjennomføre 
effektiviseringer i budsjettet for 2016 på 0,7 %. 

 
68/15 Pasient og Brukerombudet har ordet 

Buskerud: 
• Helseforetaket har i en sak avdekket det som kan se ut som mangelfulle 

rutiner for hvordan informasjon om at pasient ikke kan møte til avtalt time 
skal mottas og behandles, for eksempel når beskjed gis via epost til 
postmottak. Bedt om avklaring. 

• Ved inngrep for åreknuter på Ringerike sykehus opereres kun et ben ad 
gangen basert på en risikovurdering. Andre sykehus i regionen opererer begge 
ben på en gang. På sykehusets hjemmeside er det også vist til at dette er en 
enkel behandling med lav risiko.  Bedt om ny utredning om operasjon av 
begge ben medfører en reell risiko og hvorfor det er ulik praksis i 
helseforetaket. 

• Smertepumpe (insulin) til et barn: Info til foreldre om at dette ikke kan levers 
før i 2016 pga kostnader medfører ikke riktighet.  God informasjon mangler ut 
i klinikken. 

• Fristbrudd PHR – bekymringsmeldinger om langvarig pasienter/døgn – får 
avgiftning og sendes så ut = behandlingsfrist oppfylt. Innleggelse kommer da 
senere. Fristavbrytende innleggelse uten reel behandling? Ombudet følger 
opp mulig systemsvikt i to enkeltsaker. 

• Klager på Gyn/fødeavdeling på Drammen sykehus: Manglende omsorg under 
fødsel. Avdelingssjef gir gode svar. 

• Møte med Brukerkontoret  – forklart hvordan Pasient og brukerombudet 
jobber. Viktig av Brukerkontoret er kjent med dette slik at pasienter som tar 
kontakt og har behov for bistand blir henvist til ombudet. 



 
 
 

  
Akershus: 

• Har fokus på BUP’ene - ser på klagebehandling og samhandling med 
kommunene. 

• Gruppa som arbeider med rus har besøkt Blakstad og sett på 
brukermedvirkning. Også sett på hvordan arkitektur påvirker behandling.  

• Pakkeforløp: Ser på samhandlingen mellom Bærum sykehus og pasienter som 
skal behandles ved OUS 

• Har sosial og eldreomsorg i tillegg (er kommunalt organ mens de øvrige er 
statlige). 

o Organisert i tre grupper (spesialisthelsetjenesten, 
kommunehelsetjenesten og rus, barnevern og sosialtjenester) 

 
Vedtak: Brukerutvalget takker for orienteringene, og ønsker å bli holdt orientert om 
utvikling/konklusjon saker hvor ombudet har bedt om avklaring og hvor det er en 
prosess i gang. 

69/15 Informasjon om Rusbehandling v/avdelingssjef Olaf Bergflødt 
Informasjon om ventetider. Øyeblikkelig hjelp ivaretas på Lier/Blakstad. 
Pasienter sendes etter stabilisering videre derfra til Akuttplasser i ARA. Ventetid på 
avrusing fra 2-3 dager opp til 10-12 uke. Økende press på avgiftningsplasser. 
Avgiftning er ikke akutt. 
Ønske om kortere ventetider.  
Ved planlagt behandling er det som regel ingen ventetid mellom avrusing og 
behandlingsplass. 
Fire koordinatorer som styrer pasientstrømmen. Tre uke = norm avrusningstid. 
Forholdsvis lang tid – prisen som betales er noe for langventetid. 
 Private behandlingsinstitusjoner krever ofte stort belegg som medfører ventelister. 
Fritt behandlingsvalg gir større valgmuligheter. Liste med oversikt skulle vært klar 1.1. 
– ennå ikke kommet. Problemet er trolig for lav pris.  
Ventetidene er likevel laver nå enn for 6-7 år siden. Hovedbehandlingen er nå 6 mnd 
av og til 12 mnd (mye kortere enn tidligere). 
Generelt godt samarbeid med kommunene. 
 

70/15 
 

Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg – se vedlegg 
Se vedlegg. 

71/15 Omvisning og informasjon om Kongsberg DPS v/avdelingssjef Mona Grindrud 
Presentasjon av enheten – se vedlegg. 
Vedtak: BU takker for innlegget. 

 Eventuelt 
• Logo for Brukerkontor 

o Utsatt til neste møte 
o Valg 2016: De involverte foreninger (FFO Buskerud, FFO Akershus og 

Kreftforeningen) har nå levert sine prioriterte innstillinger som er 
sendt styret for vedtak. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 17. desember 2015 

Tidspunkt: Kl 0830-1600 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Per Anders Oksum Styreleder   
Sigrun E. Vågeng Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Anne Cathrine Frøstrup    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar   Til kl 1300 
Peer Jacob Svenkerud   Forfall 
Truls Velgaard    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit    
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Konserndirektør Atle Brynestad, direktør medisin og helsefag Alice Beathe 
Andersgaard, viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, direktør teknologi og 
ehelse Thomas Bagley, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande og 
konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
Konstituering: 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
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Saker som ble behandlet: 
 
 

080-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
19. NOVEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 19. november 2015 godkjennes. 
 
 
 

081-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS, - OG ØKONOMIRAPPORT PER 
NOVEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

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

082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR 
SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS  

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar rapport fra kapasitetsprosjektet for sykehusområdene Oslo og Akershus til 

orientering. 
 

2. Styret tar til etterretning at prosjektrapporten sendes på høring med tre måneders 
høringsfrist.  
 

3. Basert på prosjektrapporten og innspill fra høringsrunden, ber styret administrerende 
direktør komme tilbake til styret med forslag til tiltak for å møte kapasitetsbehovene i 
sykehusområdene Oslo og Akershus.  
 

4. Styret støtter at arbeidet med å tilrettelegge for endringer i oppgavefordeling mellom 
sykehusene i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. 
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083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar vurderingen av sengekapasitet ved Akershus universitetssykehus HF til 
orientering. 
 
 
 

084-2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar utformingen av oppdrag og bestilling 2016 til etterretning. 
 
2. Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2016 (tall i millioner kroner): 
 

Akershus universitetssykehus HF 144
Oslo universitetssykehus HF 225
Sunnaas sykehus HF 22
Sykehusapotekene HF 26
Sykehuset i Vestfold HF 50
Sykehuset Innlandet HF 50
Sykehuset Telemark HF 15
Sykehuset Østfold HF -252
Sykehuspartner HF 15
Sørlandet sykehus HF 90
Vestre Viken HF 150

 
3. Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre foretaksmøter med helseforetakene i februar 

2016 for å gjøre oppdrag og bestilling bindende for helseforetakenes styrer. 
 
4. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå avtale med de private ideelle 

sykehusene som yter tjenester innen for Helse Sør-Øst RHFs ”sørge for”-ansvar 
etter samme oppsett som oppdrag og bestilling 2016 til helseforetakene. 
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085-2015 FORDELING AV FORSKNINGSMIDLER FOR 2016 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret slutter seg til innstilling vedtatt i Samarbeidsorganet for Helse Sør-Øst 
RHF og Universitetet i Oslo om fordeling av det øremerkede tilskuddet fra Helse- 
og omsorgsdepartementet til forskning for 2016. 

 
2. Styret vedtar fordeling og videreføring av strategiske forskningsmidler i regionen 

slik det fremgår av saksframlegget. 
 
 
 

086-2015 OPPDATERT REGIONAL IKT-STRATEGI 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret slutter seg til at oppdatert versjon av IKT-strategi legges til grunn for det videre 
arbeidet med utvikling av IKT i Helse Sør-Øst. 
 
 
 

087-2015 SYKEHUSPARTNER HF – INVESTERINGSRAMME OG 
GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE 
PERIFERIUTSTYR OG LAGRING 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir Sykehuspartner HF fullmakt til å investere opp til 185 
millioner kroner i periferiutstyr og lagring. Det godkjennes at disse investeringene 
finansieres ved finansiell leasing, forutsatt godkjenning av foretaksmøte i Helse Sør-Øst 
RHF. Det legges til grunn at fordelingen av investeringene mellom periferiutstyr og 
lagring blir i henhold til søknad fra Sykehuspartner HF og etter avklaring med Helse Sør-
Øst RHF. 
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088-2015 TREÅRIG LISENSAVTALE (ENTERPRISE AGREEMENT) MED 
MICROSOFT 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl, § 23 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner den fremforhandlede avtalen med Microsoft og gir administrerende 
direktør fullmakt til å signere denne. 
 
 
 

089-2015 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF – FORLENGELSE AV 
LEIEAVTALE FOR AREALER TIL OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF SIN VIRKSOMHET I 
FORSKNINGSVEIEN 2A 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF gir fullmakt til Oslo universitetssykehus HF til å utøve opsjon 
om forlengelse av eksisterende leieavtale for Forskningsveien 2A med ytterligere 5 år.  
 
 
 

090-2015 ÅRSRAPPORT 2015 OG REVISJONSPLAN 2016-2017 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret tar årsrapport 2015 til etterretning. 
 

2. Styret tar revisjonsplan 2016-2017 til orientering. Revisjonsplan 2015-2016 gjelder 
inntil nytt styre i Helse Sør-Øst RHF har behandlet ny revisjonsplan. 

 
 
 

091-2015 REVISJON AV STYRING OG OPPFØLGING AV 
SYKEHUSPARTNER HF - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST 
RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til etterretning. 
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2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF, gjennom arbeidet med oppdrag og 

bestilling 2016 til Sykehuspartner HF, følger opp at styringssignaler i størst mulig grad 
blir gitt som en del av oppdraget, og at de formelle overleveringene av 
styringssignaler ut over oppdrag og bestilling følges opp, blant annet gjennom 
tilleggsdokument til oppdrag og bestilling. 

 
 
 

092-2015 VALGKOMITEEN – STATUS FOR ARBEIDET MED 
OPPNEVNING AV NYE STYRER I HELSEFORETAKENE 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl § 23 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Valgkomiteens redegjørelse for status i arbeidet med oppnevning av nye styrer i 
helseforetakene tas til orientering. 
 
 
 

093-2015 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ARBEIDSAVTALE - 
LØNNSREGULERING 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offl § 23. B-protokoll. 
 
 
 

094-2015 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. Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 17. november 2015  
4. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15 

 
 
 
Møtet hevet kl. 15:00  
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Oslo, 17. desember 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 –– 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 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

Bærum 
 

Saker Tema 
Ringerike sykehus 
Intern service 
 
Beslutningssaker 
1. Oppdrag og bestilling 2016 
2. Årlig melding 2015 
3. Status strategi for 

pasientsikkerhet og kvalitet 
4. Virksomhetsrapportering 

 
5. BRK- idefaserapport 
Orienteringssaker 

• Oversikt over eksterne 
tilsyn 2015 

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

Tema 
 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og årsregnskap 

2015 
a. Status vedtak i styret 

2015 – inngår i 
årsberetning 

2. Virksomhetsrapportering 
 

Orienteringssaker 
• NVVS – konseptrapport  
• Strategisk kompetanseplan 
• Referater med mer 

o HSØ 
o HAMU 
o Brukerutvalg 
o SKU 

Tema 
 
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 
Bærum sykehus 
KMD 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering  
 1.tertial 2015 inkl. oversikt 
HMS  

2. Eksterne tilsyn 
3. Ledelsens gjennomgang 
4. Møteplan styret 2017 
5. 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 
Revisor til stede /årsberetning 

Lønnsoppgjør – 
hovedoppgjør/beredskap 
 

Reguleringsplan NVVS–områdeplan  
Kommunedialog helsesamarbeidet 
16. juni /Øvre Eiker? 

 

  



 

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

Styrets arbeid – høst 20151 pr 14.12. 2015 
Måned September Oktober November Desember  
Dato  
og tid 

26 
kl.10.00 -17.00 

24 
kl.08.00 -16.00 

28 
kl.12.00 -17.00 

19 
kl.10.00 -17.00 

Sted Hallingdal sjukestugu Haugesgate 89, Drammen 
(Avdeling for rus og avhengighet) 

Kongsberg Wergelandsgt 10 
Drammen 

Saker Tema 
Samhandling 
 
Beslutningssaker 
• 2. tertial 2016 

o PasOpp 2015 
 

Orienteringssaker 
• Referater med mer 
 
 
 

Tema 
Brukerutvalg 
Psykisk helse og rus/ARA 
 
Beslutningssaker 
• Virksomhetsrapportering 
• Orienteringssaker 
• Referater med mer 
• ØLP 2017-2020 – investeringer – 

konsekvensanalyser 
 

Tema 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  
• Virksomhetsrapportering 

  
  Orienteringssaker 

• Referater mm 

Tema 
Drammen sykehus 
PHT 
 
Beslutningssaker 

• Virksomhetsrapportering 
• Budsjett og mål 2017 

 
Orienteringssaker 
Medarbeiderundersøkelsen 2016 
Referater mm 

Merk Åpning av nybygg – markering 
Styret møtes søndag kveld 25.  
 

 Styreseminar budsjett 2017 Styreevaluering 2016 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 
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