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 Dato: 21. desember 2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Habiliteringsavdelingen, Drammen 

Dato: 21. desember 

Tidspunkt: Kl.10.00 – 16.55 

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 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektøer 
Frode Instanes Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Del 1 Kl.10.00 -11.30 Dialog med brukerutvalget 
 
Brukerutvalget har behandlet 71 saker i 2015.  Det har vært gode diskusjoner. Det er god 
kontakt med pasient og bruker ombudet i Buskerud og Akershus.  
 

1. Hvordan ta vare på og gi melding til meget syke pasienter på en omtenksom og 
skånsom måte? 
Det er vedtatt at det skal være kontaktlege for alvorlig syke pasienter,(de som har 
langvarige og kompliserte sykdomsforløp), pasientkoordinator. Hvordan dette skal 
løses praktisk i vårt foretak, er under forberedelse.  
Brukerutvalget planlegger en taushetspliktkampanje for å minne om dette ansvaret 
alle ansatte har i pasientbehandlingen. 
Det er viktig at foretakets verdier lever, og at det skjer opplæring og prosesser når 
det gjelder kommunikasjon. 
Styret vil få en sak om pasientkoordinatorer i 2016. 

2. Brukerutvalget ønsker at styret følger med på trygg transport for psykisk syke, en 
ambulansebil. Vestre Viken har fått midler til et prøveprosjekt et halvt år fra 1. 
februar 2016.  

3. Slagpasienter har hatt egen koordinator på slagavdelingen som har hjulpet ved 
utskriving til hjemmetjenesten i kommunene. Dette tilbudet er tatt bort ved 
Drammen sykehus for noen år siden. En etterlyser et ambulerende 
rehabiliteringsteam. Slagforumet var den gangen veldig viktig. 
En skal gå gjennom hele rehabiliteringsfeltet i Vestre Viken. Staten vil komme med 
et pakkeforløp for slagpasienter. Brukerorganisasjonene ønsker å komme mer med i 
dette arbeidet på sykehuset før utskriving av pasientene. 
Det skal lages individuell plan for disse pasientene. 
PasOpp viser at en sliter med utskrivningsfasen og samhandling i foretaket.  
Brukerutvalget er med på mange arenaer. Men det er et forbedringspunkt å bedre 
utskrivningsrutinene. Dette vil brukerutvalget jobbe med i 2016.  

4. SAMLOK samarbeidet endres med vedtak i politidirektoratet om at politimesteren 
skal lokaliseres til Tønsberg. Brukerutvalget mener at dette blir et dårligere tilbud 
for pasientene i Vestre Viken. Det kan ikke tas for gitt at vår AMK- sentral flytter 
med til Tønsberg. 

5. Pasientene møter forskjellige opplegg innen rehabilitering. Hvem kvalitetssikrer 
disse tjenestene?  
Det er HSØ som inngår avtalene med de private tjenesteleverandører. Vestre Viken 
går nå igjennom de ulike tilbudene. Vestre Viken bruker 300 MNOK på dette i året. 
Vestre Viken er det foretaket i HSØ som bruker private tilbydere mest. Kommunene 
i vårt opptaksområde har store variasjoner i bruk av rehabilitering. Vestre Viken må 
ha en gjennomgang både ut fra kvalitet og økonomi. Kanskje bør Vestre Viken eller 
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kommunene gjøre mer selv?  
6. Brukerutvalget bør bli bedre kjent internt i foretaket.  
7. Brukerkontoret (LHL) ved Drammen sykehus er heller ikke godt nok kjent. Brukere 

kan være en ressurs for hverandre. 
8. Samhandlingskonferansene i 2014 og 2015 har hatt tema Samvalg, kvalifisert 

samvirkning mellom pasient og lege når det gjelder pasientens behandling (den 
gode dialog).  
 
 

 
Del 2 kl.12.00 – 16. 55 
 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 53/2015 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte  
23. november  
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
Protokollene fra styremøte 23. november godkjennes.  
 
Prosjektdirektør Frode Instanes orienterte om status i planleggingen av nytt sykehus, 0-
alternativet og status i fremdrift. 
 
Saker som ble behandlet 
 
Beslutningssaker  
Sak 54/2015 Virksomhetsrapportering pr 30. november  
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av november. 
Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av november. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

1. Styret tar virksomhetsrapport per november til orientering. 
 
Sak 55/2015 Fullmakter i Vestre Viken 
 
 
Styrets enstemmige 
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. 
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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. 
 

Sak 56/2015 Budsjett og mål 2016 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis for budsjettprosessen 
fra mars 2015 og fram til dagens behandling. Endelig oppdragsdokument for 2016 kommer 
i foretaksmøte 18. februar 2016.  
 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om budsjettet for 2016 i Vestre Viken sett 
i sammenheng med budsjettet for HSØ samlet sett. 
 
Styrets enstemmige  
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 8 908 MNOK, hvorav 5 749 MNOK er basisrammetildeling fra HSØ. 
Styret vedtar budsjettet med et overskudd på 150 MNOK.   
 

2. Basisrammetildeling på 5 749 MNOK fra HSØ fordeles mellom klinikkene som 
følger:  

 
 

 
 

MNOK
Budsjett

2016
Drammen Sykehus 567
Bærum Sykehus 323
Ringerike Sykehus 195
Kongsberg Sykehus 114
Intern Service 917
Pyskisk Helse og Rus 1 470
Prehospitale Tjeneste 329
Medisinsk Diagnositikk 453
Stabene 345
Overordnet området 1 036
SUM 5 749
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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.  
 
 
Innenfor en investeringslikviditet på 333 MNOK fastsettes følgende 
investeringsrammer for 2016: 
 

 
 
 

6. Som supplement til investeringer godkjenner styret finansiell leasing med en total 
innkjøpsverdi på om lag 42 MNOK innenfor rammen av driftsbudsjettet.  

Det budsjetteres med å inngå kontrakter for leasing av ambulanser i tråd 
med flåteplan, erstatnings CT til Bærum, operasjonsrobot til Drammen 
sykehus, og ”steinknuser” til Bærum sykehus 

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

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

 
9. Det etableres i 2016 barnepoliklinikk ved Bærum sykehus.    

 
10. Klinikkene skal samlet gjennomføre effektiviseringer i budsjettet for 2016 på 0,7 %,  

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. 
 

11. 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. 
 

12. 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.  
 

13. 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. 

 
Sak 57 /2015 Samlokalisering av sykehuspsykiatrien til Blakstad 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 

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

2. 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. 
 
 
Sak 58/2015 Oppnevning av nye medlemmer til brukerutvalget 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
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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) 
 
 Sak 59/2015 Områdeplan for psykisk helse og rus   
 
Innledningsvis orienterte klinikkdirektør Kirsten Hørthe for arbeidet med områdeplanen 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret tar Områdeplan Psykisk helse og rus til orientering. 
 
Sak 60/2015 Medarbeiderundersøkelsen 2015 
 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll orienterte kort innledningsvis. 
 
Styrets enstemmige 
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.  
  
 
Sak 52/2015 Orienteringer   
 
Notat AMK sentralens framtid ble lagt fram for styret i møtet som punkt 5 i saken. 
Administrerende direktør orienterte om saken innledningsvis. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
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Lukket møte:  
 
Drøfting av forhold rundt foretaket. 
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 og 13.3, 
forvaltningsloven § 13.c 
 
Styreevaluering 2015 
 
Videre utvikling av Vestre Viken 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
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	Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte og talerett.
	Følgende fra administrasjonen møtte:

