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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   19. februar  
Møtetid:   kl.11.00 – 12.30 
 
Møtested:   Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,  

Hans Garders vei 15, Gardermoen 
 
 
PROGRAM    
Program:  Behandling av styresaker 
 
 
Lunsj   kl.12.30   
 
 

 
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: 12. februar 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 02. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 19. februar 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

3/2016 

Godkjenning av styreprotokoller 21. desember 2015 og 28. januar 2016 
 
Vedlegg: 

1. Styreprotokoll 21. desember 2015 
2. Styreprotokoll 28. januar 2016 

 

4/2016 

Årlig melding 2015 for Vestre Viken 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til Årlig melding for 2015  
2. Årsmelding 2015 for brukerutvalget  
3. Klinikkvise årsmeldinger 

 

5/2016 

Oppdrag og bestilling 2016 for Vestre Viken 
 
Vedlegg: 

1. Oppdrag og bestilling 2016 for Vestre Viken HF – foreløpig dokument 

6/2016 

Virksomhetsrapport per januar 2016 
 
Vedlegg: 
1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr januar 2016 

 
 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
7/2016 

Strategi for pasientsikkerhet og kvalitet i Vestre Viken 2014-2016 - status 
 
Vedlegg: 

1. Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet Vestre Viken 2014-2016 
2. Rapportering fra klinikkene – status 

 
 
8/2016 

Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2015 
 
Vedlegg: 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2015 
 

 
9/2016 

AMK sentralens framtid  
 

 
10/2016 

Orienteringer 
 
Vedlegg: 

1. Brukerutvalg referat 1. februar  
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2. Sentralt kvalitetsutvalg referat 2. februar 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 2. februar 
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar  
5. Foretaksprotokoll 18. februar (ettersendes) 
6. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 12. februar 2016 

 
 

ANDRE ORIENTERINGER 
 Administrerende direktørs orienteringer  

 

EVENTUELT 
  
  

 
 

 



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoller fra styremøte 21. desember 2015 og 28. januar 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  3/2016 19.02. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte  21. desember 2015 
2. Foreløpig protokoll fra styremøte 28. januar 2016 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokollene fra styremøtene 21. desember 2015 og 28. januar 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 12. februar 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 12.02.2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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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  
 
 
 
Drammen 21. 12. 2015 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
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 Dato: 28. januar 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

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

Dato: 28. januar  

Tidspunkt: Kl.13.00 – 14.45 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder - ikke til stede 
Trine Magnus   Styremedlem - kl.13 -14 på telefon 
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem - på telefon 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
 
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 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Rune A. Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver 
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
 
 
 



 
 
 

2 
 

 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 1/2016 Virksomhetsrapportering pr 31. desember 2015 
23. november  
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte innledningsvis om styringsindikatorene. 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om resultatene i desember 2015 for 
Vestre Viken og årsresultatene for 2015 i foretaksgruppen i HSØ pr nå. Endelig årsresultat 
kommer til behandling 15. mars. 
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Virksomhetsrapport for desember 2015 tas til orientering. Styret avventer endelig 
behandling av årlig melding og årsregnskap. 
 
 
Sak 2/2015 Status planarbeid nytt sykehus 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte innledningsvis om bakgrunn for saken.  
Prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen orienterte deretter om planstatus for nytt 
sykehus med utgangspunkt i presentasjon vedlegg 2 i saken. 
 
Det er innkalt til ekstraordinært styremøte 28. januar med bakgrunn i den orienteringen 
om konseptfaserapporten gitt i styremøtet 21. desember 2015 med særlig vekt på 0-
alternativet. Styret stilte spørsmål om muligheten til å innarbeide psykisk helse og rus 
(PHR) i et 0+ alternativ (0+- PHR). Prosjektet vil i dette ekstraordinære møtet i sak 2 gi 
nærmere orientering om 0 + alternativet/ ”Drammensalternativet”. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble lagt fram. 
 
 
 
Drammen 28. januar 2016 
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Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen        Trine Magnus  
   
 
Hildur Horn Øien        Geir Kåre Strømmen 
   
 
 
Harald Bergan   John Egil Kvamsøe    Line Spiten 
  



 

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 
 
 
Årlig melding 2015 for Vestre Viken 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 4/2016 19.02.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Forslag til Årlig melding for 2015  
2. Årsmelding 2015 for Brukerutvalget  
3. Klinikkvise årsmeldinger 

 
Ingress 
I henhold til vedtektene for Vestre Viken skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst 
RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for foregående 
år. Meldingen utarbeides etter mal fra Helse Sør-Øst RHF. Frist for styrebehandlet Årlig 
melding for 2015 er 29. februar 2016. 
 
Forslag til vedtak 
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2015 med de endringer som fremkom i 
styremøtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. februar 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 10. februar 2016 
Saksbehandler: Martin F. 

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

helsefag 

 
  



 

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 

 

 
 

 
 
Bakgrunn 
Ifølge § 14 i vedtektene for foretaket skal styret i Vestre Viken hvert år sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for 
foregående år. Frist for Årlig melding 2015 er 29. februar 2016. Meldingen utarbeides etter mal 
gitt av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Årlig melding fra helseforetakene danner grunnlag for Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF til 
Helse- og omsorgsdepartementet. En foreløpig rapportering ble avgitt til Helse Sør-Øst RHF 
innen fristen 20. januar 2016. 
 
Aktuelt 
I tillegg til innledning inneholder Årlig melding to deler: 

• Rapporteringsdel (del II) hvor det rapporteres på hvordan helseforetaket har svart opp 
mål for 2015 i ”Oppdrag og bestilling” og øvrige bestillinger/pålegg gitt i foretaksmøter.  

• Styrets plandokument (del III) skal være av strategisk og overordnet karakter og vise 
hovedtrekkene i fremtidig drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av det 
regionale foretaket som eier (del III).  

 
Årlig melding forutsettes utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte og brukerutvalget. Utkastet 
er gjennomgått med de foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud i dialogmøte, og det er 
mottatt innspill til dokumentet. Brukerutvalget har fått gjennomgått utkastet med mulighet til å 
fremme innspill. Brukerutvalgets årsmelding for 2015 er vedlagt Årlig melding 2015.  
 
Prosess ved utarbeidelse av Årlig melding kan illustreres slik: 
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Styret får nå vedlagte Årlig melding for 2015 til behandling. Plandelen bygger på tidligere 
utarbeidede planer i Strategi 2025, Økonomisk langtidsplan og vedtatt budsjett og mål for 2015, 
i tillegg til de regionale føringer om mål og årlig oppdrag. 
 
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og hver av klinikkdirektørene. 
Klinikkene har utarbeidet årsmeldinger hvor det er rapportert på grad av måloppnåelse i 
forhold til de måleparametre som er satt i driftsavtalene. Klinikkenes årsmeldinger er også 
vedlagt saken. 
 
Konklusjon 
Årlig melding for 2015 er utarbeidet etter eiers føringer. Administrerende direktør anbefaler at 
styret vedtar den fremlagte forslag til Årlig melding 2015, med de endringer som eventuelt 
fremkommer under styrets behandling av meldingen. Meldingen vil deretter bli sendt inn til 
Helse Sør-Øst RHF innen fristen 29. februar 2016. 
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DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

 
 
 

1. Innledning 
Om Vestre Viken - oppgaver og organisering 
Vestre Viken helseforetak ble opprettet 1. juli 2009 ved en fusjon av helseforetakene Sykehuset 
Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Ringerike sykehus HF og Kongsbergdelen, utskilt 
gjennom en fisjon, av Blefjell sykehus HF til Vestre Viken.  
 
Vestre Viken yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i alle kommunene i Buskerud og til 
Asker og Bærum kommuner. Somatiske helsetjenester har vært levert også til Jevnaker kommune 
i Oppland og til kommunene Svelvik og Sande i Vestfold fra foretaket ble etablert. Fra 1. januar 
2014 overtok Vestre Viken også ansvaret for helsetjenester innen psykisk helsevern og rus- og 
avhengighetsbehandling for Sande og Svelvik. Det samme skjedde for Jevnaker fra 1. januar 
2015. Prehospitale tjenester for kommunene Asker og Bærum utføres fortsatt av Oslo 
universitetssykehus.  
 
Den somatiske aktiviteten er fordelt på Bærum, Drammen, Ringerike og Kongsberg sykehus 
samt Hallingdal sjukestugu. Aktivitet innen psykisk helse og rus fordeler seg mellom 
sykehusavdelinger som ligger i Lier og på Blakstad, 5 Distriktspsykiatriske sentre (Asker, Bærum, 
Drammen, Ringerike og Kongsberg DPS), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, samt 
Avdeling for rus og avhengighet med 5 lokasjoner. 
 
Foretaket er organisert med 8 klinikker samt sentrale stabsavdelinger. Fire klinikker er organisert 
med utgangspunkt i de fire somatiske sykehusene, mens fire klinikker – klinikk for henholdsvis 
medisinsk diagnostikk, psykisk helse og rus, prehospitale tjenester og intern service – er 
organisert ut fra funksjoner på tvers av lokalisasjonene. Organisasjonskartet fremgår av figuren 
nedenfor.  
 
Vestre Viken hadde 9450 ansatte i gjennomsnitt for 2015. Tallet inkluderer alle som hadde gyldig 
arbeidsavtale med foretaket (inkluderer også timelønnede). Brutto månedsverk var i gjennomsnitt 
7050.  
 
Involvering av ansatte i virksomheten skjer blant annet gjennom foretakstillitsvalgte og 
foretakshovedverneombud, valgt av organisasjonene innenfor en avtalt ramme. Disse har deltatt i 
de formelle orienteringer og drøftinger. I tillegg har det vært avholdt møter med disse og øvrige 
tillitsvalgte på klinikknivå. Lokal samarbeidsavtale ble inngått i 2013.  
 
Vestre Viken’s Brukerutvalg har i 2015 jobbet i henhold til mandatet, som er i samsvar med 
regionale føringer. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer med møte- og 
talerett. I november 2015 ble ungdomsråd etablert. 
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Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 
 
Styret for Vestre Viken vedtok en strategiplan, Strategi 2025, i desember 2011. Strategiplanen, 
med enkelte senere justeringer har vært førende for utviklingen av foretaket.  
 
Vestre Viken legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin virksomhet. 
Visjonen er: ”Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, 
uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.” 
 
Verdigrunnlaget er de tre nasjonale verdier for helsetjenesten: 
• Kvalitet 
• Trygghet 
• Respekt 
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Mål for Vestre Viken i 2015 
 
Overordnede mål og virksomhetsidé for 2015 kan illustreres slik: 

Drive forskning 
og utdanning i 

samarbeid med 
utdannings-
institusjoner

Skape et 
attraktivt 

arbeidsmiljø med 
høy kompetanse 

Forvalte våre 
ressurser 

effektivt innenfor 
tildelte rammer

Gjennomføre 
oppdraget fra vår 

eier

Tilby likeverdige 
helsetjenester av 

høy kvalitet i 
befolkningen

Samhandle aktivt 
med våre 

samarbeids-
partnere

Mål for Vestre Viken HF

Oppdrag og bestilling 2015
Foretaksmøtet 12. februar

 
 
 
De overordnede mål for den kliniske virksomheten i 2015 har vært: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
o Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til gjennomsnittlig ventetid lavere enn 65 

dager ved utgangen av året.  
o Ingen pasienter skal oppleve fristbrudd. 
o Ingen langtidsventende over ett år ved utløpet av året  

• Implementering av pakkeforløp kreft ved utløpet av året 
o Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 %. 
o Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, 

uavhengig av type pakkeforløp er 70 %. 
o Klinikken er organisert med forløpskoordinator(-er) for kreftpasienter, med 

nødvendige fullmakter. 
• Klinikkene skal drive forbedringsarbeid for å forebygge og redusere 

helsetjenesteassosierte infeksjoner og etablerer egne mål for forbedringer i resultatene 
som inngår i prevalensundersøkelsen og Nasjonal Overvåking av Infeksjoner i Sykehus. 

• Pasienter får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning  
• 90 % av epikriser skal være sendt ut innen sju dager 
• Klinikkene deltar i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og rapporterer data som 

etterspørres i dette 
• 20 % av pasienter i aldersgruppen 18 år til og med 80 år med akutt hjerneinfarkt skal være 

behandlet med intravenøs trombolyse 
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Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll 
Kvalitetssystemet i Vestre Viken er i henhold til Internkontrollforskrift for helse- og 
omsorgstjenesten og Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Hensikten med 
kvalitetssystemet er å sikre god styring og kontroll med virksomheten. Det gjennomføres 
Ledelsens gjennomgang (LGG) en gang per år for å vurdere om system for internkontroll er 
virksomt, hensiktsmessig og effektivt. Klinikkene vurderer på avdelings- og klinikknivå om 
elementene i kvalitetssystemet fungerer som fortutsatt. På foretaksnivå sammenfattes klinikkenes 
LGG-rapporter og det gjøres en overordnet risikovurdering om elementene i kvalitetssystemet er 
i henhold til krav og interne behov. LGG framlegges for styret. 
 
Internkontroll er en del av administrerende direktørs apparat for virksomhetsstyring.  
Det revideres årlig en 3-årsplan for overordnede revisjoner. Planen er basert på resultater i 
kvalitetssystemet og kilder er avvik, klager, risikovurderinger, tilsyn og innspill fra klinikker og 
staber. Det er laget en samlet revisjonsplan for all revisjonsvirksomhet innen områdene kvalitet, 
HMS og legemiddelhåndtering. 
 
Fullmaktsstruktur for de ulike ledernivåene er etablert og vedtatt av styret. 
  
Det arbeides kontinuerlig med å få en kultur for åpenhet for å avdekke og forebygge feil og 
mangler. Det er god meldekultur i virksomheten og det meldes avvik og forbedringsområder fra 
alle klinikker og avdelinger. Vestre Viken har etablert en elektronisk tilbakemeldingsmulighet for 
pasienter/pårørende og samarbeidspartnere på internett som skal bidra til lav terskel for å melde 
feil og mangler. Systemet er en del av avvikssystemet og bidrar til at vi kan håndtere uønskede 
hendelser raskere og mer systematisk. 
 
Det rapporteres tertialvis til styret om eksterne tilsyn som er gjennomført og oppfølgingen av 
disse. Spesielle tilsyn presenteres i tillegg med handlingsplaner. 
 
Det arbeides med styrking av virksomhetens kompetanse på området risikostyring.  
Det rapporteres regelmessig til styret om styring og kontroll med budsjettoppfølging, mål for 
pasientbehandling mv.  
 
Klinikkene har månedlige møter med administrerende direktør med oppfølging av elementene i 
driftsavtalen. 
 
Det gjennomføres risikovurdering i forhold til måloppnåelse av Oppdrag og bestilling fra HSØ 
hvert tertial i klinikkene og resultatene sammenfattes i en overordnet risikovurdering for Vestre 
Viken. Risikovurderingene er en del av tertialvis rapportering til styret og er et gjennomgående 
verktøy i virksomheten. 
 
Medvirkning fra brukere og ansatte 
Brukerutvalget (BU) har vært etablert i overkant av seks år og har i samarbeid med ledelsen i 
Vestre Viken utviklet gode arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13 
punktene for brukermedvirkning vedtatt i HSØ. BUs egen årsmelding er vedlagt  
 
Vestre Viken har et aktivt Brukerutvalg bestående av 10 personer, 7 kommer fra FFO, 1 fra 
SAFO, 1 fra kreftforeningen og 1 fra rusorganisasjonene. Det har i 2015 vært møte ca. 1 gang i 
måneden, til sammen 11 møter. Leder og nestleder møter på styremøter og styreseminarer med 
møte- og talerett. 
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BU er representert sentralt i alle 8 klinikker med 2 personer i hver klinikk, i klinikkens 
kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter, samt i Vestre Vikens større prosjekter.   
 
BU er også representert i sentralt kvalitetsutvalg, pasientsikkerhetskampanjen og kvalitets- og 
helsefaglig læringsnettverk.   
 
BU er opptatt av at satsninger i samarbeid med helseforetaket på likemannsordninger, lærings- og 
mestringstilbud og brukerkontor videreføres og fortsatt utvikles. 
 
BU vier samhandlingsarbeidet oppmerksomhet og har representanter i overordnet 
kommunehelsesamarbeid og er representert i de lokale samarbeidsutvalg.  
 
I november 2015 etablerte Vestre Viken sitt ungdomsråd, som er organisert med koordinator og 
kontaktpersoner til avdelinger som behandler pasienter i ungdomsfasen. Ungdomsrådet har 
representasjon fra somatikk, inklusive habilitering og fra barne- og ungdomspsykiatri. Første 
ordinære møte i Vestre Vikens ungdomsråd ble gjennomført 13. januar 2016. I påvente av 
regional veileder avventes utarbeidelse av endelig mandat for ungdomsråd.  
 
Vestre Viken arbeider for å sikre de ansattes medvirkning på alle nivåer i organisasjonen. 
Medvirkning fra ansatte er organisert gjennom fagforeningene og vernetjenesten sin 
representasjon, ved ansattvalgte representanter i Vestre Viken sitt styre samt gjennom direkte 
deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper i utviklings- og omstillingsprosesser. 
 
Det er inngått lokale samarbeidsavtaler med henholdsvis fagforeningene og med vernetjenesten. 
De respektive avtalene klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, 
samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. Avtalene regulerer også hvordan 
ordningene skal være organisert samt hvor stort frikjøp den enkelte fagforening. For 
vernetjenesten er det utarbeidet en prosedyre samt en samarbeidsavtale som regulerer områder 
som går ut over arbeidsmiljøloven, samt frikjøp og utgifter til kurs og møter. I tillegg beskriver 
den hvordan Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, drøfting og medvirkningsplikt, samt de 12 
prinsipper for medvirkning i omstilling, skal oppfylles. Møtestruktur, deltakelse i styringsgrupper, 
arbeidsgrupper, prosjektgrupper med videre er satt i system.  
 
 

2. Sammendrag 

2.1. Positive resultater og uløste utfordringer 
Fristbrudd 
Andel pasienter som er behandlet etter frist var gjennomsnittlig 0,9 % i 2015, en reduksjon fra 1,7 
% i 2014. Andelen er således lav, og de fleste fikk time kort tid etter frist. Andelen er således 
tilfredsstillende. 
 
Ventetid 
I 2015 var Vestre Vikens målsetning å nå det nasjonale målet om en gjennomsnittlig ventetid for  
pasienter avviklet fra ventelisten på < 65 dager ved utløpet av året. Målet ble nådd. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter for hele året var 68 dager mot 76 dager året før. 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende er betydelig redusert i løpet av året, og alt tyder derfor på 
at foretaket kan holde en ventetid på linje med målet fremover. 
 
Andre kvalitets- og styringsindikatorer 
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Prevalens av sykehusinfeksjoner ble redusert til 3,5 % i 2015 mot 4,5 % året før. Det er således 
en tydelig forbedring, men fortsatt noe fra målet på < 3 %. 
 
Andel pasienter som får timeavtale samtidig med bekreftelse på mottatt henvisning har økt 
gjennom året, og er ved utgangen av 2015 vel 80 %. 
 
 

2.2. Evaluering av egen virksomhet og organisering 
 
I tillegg til omtalen under dette punktet, vises det til omtale under de enkelte punkter hvor det er 
redegjort for resultater i 2015. 
 
Organisasjon 
Organisasjonsmodellen fra 2012 med lokal ledelse ved de somatiske sykehusene er videreført. 
Organisasjonsmodellen er ytterligere styrket gjennom den pågående lederopplæringen og 
lederutviklingen. 
 
Omstilling 
Fra 1. januar 2015 overtok Vestre Viken også ansvaret for psykiatri og rus for Jevnaker 
kommune. Dermed har foretaket ansvaret for alle spesialisthelsetjenester innen sykehusområdet.  
 
På grunn av svært dårlig bygningsmasse er det vedtatt at psykiatrisk avdeling i Lier skal fraflyttes. 
og virksomheten der flyttes til Blakstad i påvente av nytt sykehus i Vestre Viken. Dette arbeidet 
har fortsatt i 2015. I løpet av 2015 er sikkerhetspsykiatri og alderspsykiatri samlet på Blakstad. 
 
Vestre Viken har videre fulgt opp Samhandlingsreformen med tilpasning av bemanning i forhold 
til oppgaver. 
 
Prosjekt ”Nytt sykehus i Vestre Viken” 
Arbeidet med nytt sykehus i Vestre Viken er videreført. Vestre Viken ferdigstilte idéfaserapport 
for foretaket i 2013 som ledd i tidligfaseplanleggingen av nytt sykehus. Konseptfasen er i ferd 
med å sluttføres, og planlegges endelig styrebehandlet i styret for Vestre Viken i april 2016, og i 
styret for Helse Sør-Øst i juni 2016.  
 
Organisasjonsutvikling 
Lederutvikling har i 2015 blitt videreført og fulgt opp i forhold til tidligere, slik at det omfatter 
både nivå 3- og nivå 4-ledere.  
Medarbeiderundersøkelsen i 2015 hadde en svarprosent på 74 %. Handlingsplaner utarbeides for 
å følge opp nødvendige forbedringstiltak. 
 
Effekter 
Beskrives under de enkelte områder i del II. 
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DEL II: RAPPORTERINGER 

3. Rapportering i forhold til oppdrag og bestilling 2015 

3.1. Visjon, verdigrunnlag og mål for helseforetaksgruppen 
• Helse Sør-Østs visjon 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 

For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 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. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var 68 dager i 2015. Dette er en betydelig 
reduksjon sammenliknet med 2014 hvor ventetiden var 76 dager. Mot slutten av 2015 var 
ventetiden kommet ned til målet om en gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter på 
under 65 dager. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) er blitt redusert fra ca. 350 pasienter 
ved start av 2015 til om lag 80 ved årets slutt.  
Andel fristbrudd var gjennomsnittlig 0,9 % i 2015, mot 1,7 % i 2014. Andel fristbrudd er 
således redusert til et lavt antall, i årets siste måned var det 0,4 %. Det arbeides med å 
redusere fristbruddene ytterligere.. 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. 
Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire prevalensundersøkelser var 3,5 % i 2015, mot 4,5 % i 
2014. Det er således en tydelig nedgang, og lavere enn regionalt gjennomsnitt. Det er 
imidlertid fortsatt en del over måltallet på 3 %, og det må fortsatt arbeides videre for 
ytterligere å redusere andelen. Helseforetaket følger opp de tiltak for å redusere 
sykehusinfeksjoner som ligger i Pasientsikkerhetsprogrammet. Det er utfordrende å nå målet.  
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. 
Andelen pasienter som mottar timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning har 
ligget på vel 70 % gjennom 2015, mot 60 % i 2014. Ved utgangen av året er andelen pasienter 
som mottar timeavtale i første brev steget til vel 80 %. Mange avdelinger har vist tydelige 
forbedringer. Det er i avtalene med klinikkene om driften i 2016 definert videreført 
forventning om økt målinnfrielse.  
• Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for 

egen enhet. 
Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen i 2015 viser at det fremdeles gjenstår et stykke 
arbeid før alle medarbeidere opplever at de er involvert i oppfølgingsarbeidet. Resultatene 
totalt for Vestre Viken i 2015 viser en økning på 2 prosentpoeng fra 2014, men det er 
allikevel kun 56 % av de som har svart som opplever at de har vært involvert i oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen.  
Det er stor forskjell på opplevelse av involvering mellom enhetene.  
Alle enheter skal etablere handlingsplaner ved forbedringstiltak etter undersøkelsen, med frist 
for ferdigstillelse 1.mars 2016. 
Det er grunn til å anta at den reelle andelen for opplevd involvering er høyere. Dette da den 
enkelte medarbeider definerer begrepet ”involvert i oppfølgingsarbeidet ”på ulik måte, hvilket 
igjen gir utslag på svaret som gis. Det er imidlertid ikke nok til at vi kan fjerne fokus på 
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arbeidet med å øke andelen av den grunn. Det er også viktig i forhold til ambisjonen om å 
øke svarprosenten på undersøkelsen ytterligere ved neste gjennomkjøring. Den enkelte 
ansatte skal oppleve at etterarbeid og igangsatte tiltak fører frem.. 
• Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 
Regnskapsresultat viser et overskudd på 226,8 MNOK i 2015, mot 166 MNOK på samme tid 
i 2014.  Dette er om lag 20 MNOK bedre enn budsjettert og bidrar til å øke det økonomiske 
handlingsrommet.  Resultatutvikling ligger foran forutsetningene som er lagt til grunn i 
økonomisk langtidsplan (ØLP).   
 
I ØLP har Vestre Viken som forutsetning en årlig produktivitetsøkning på 1-1,5 %. 

3.2. Resultatoppnåelse for mål 2015 

3.3. Tildeling av midler 
Drift og investering 
• Vestre Viken skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de kommer pasientene til gode. 

Vestre Viken skal i 2015 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 
 

Rapportering for tildelte midler 2015 

Basisramme Tildeling: 5 633414 
Resultat1: 5 633 415 

- herav forskning i basis Tildeling: 4905 
Resultat1: 4 905 

Statlige tilskudd Tildeling: 4089 
Resultat1: 4 089 

ISF-refusjoner (des I. rapportering) Tildeling: 2106767 
Resultat1:  2 112 090 

I alt 
Tildeling: 7744270 
Resultat1: 7 749 594 

 
 

• Vestre Viken skal avsette nødvendige midler til utbygging og drift av kommunale øyeblikkelig hjelp tilbud i henhold til 
avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommuner i helseforetakets opptaksområde. 
Det ble budsjettert i 2015 med totale kostnader på 33,3 MNOK knyttet til oppbygging av 
øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene.  I prognosen for 2015 er det totale estimert kostnader 
på 33,3 MNOK knyttet til kommunale øyeblikkelig hjelps plasser.  Dette er i tråd med 
budsjett og avtalte utbyggings- og opptrappingsplaner med kommunene i opptaksområdet.   

 
• Virksomheten innen ”Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er gitt fra Helse Sør- Øst 

RHF. Midler til finansiering av ”Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen over, men kommer i tillegg. 
Det ble budsjettert i 2015 med totalt inntekter på 31,3 MNOK.  I prognosen er inntekter 
knyttet til raskere tilbake aktivitet estimert til 30,9 MNOK, litt i underkant av budsjett. 

 
Resultat 
• Årsresultat 2015 for Vestre Viken HF skal være på minimum 200 millioner kroner. 

Foreløpig regnskapsresultat viser et overskudd på 226,8 MNOK.  Dette er 26,8 MNOK 
bedre enn budsjett. 

 
Likviditet og investeringer 
• Foretakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og investeringer. 
• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2015 skal ikke benyttes til investeringer 

i 2015 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 
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• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering av nye 
investeringsforpliktelser. 

• Egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretningen skal salderes innenfor helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler i 
2015. 
Vestre Viken styrer likviditet i tråd med konsernets retningslinjer.  Dette innebærer blant 
annet at overskudd i inneværende år benyttes til investeringer i etterfølgende år, og at 
egenkapitalinnskuddet til pensjonsinnretning salderes innenfor tilgjengelig investeringsmidler.  
 
Vestre Viken gjennomfører månedlig rapportering på investeringsprosjekter inklusive 
fastsettelse av prognosen.  Prognosen benyttes for å sikre at totale investeringer for året ikke 
overskrider finansieringsrammer, og på denne måten ta høyde for resultatrisiko ved pågående 
investeringsprosjekter før etablering av nye.  

 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
• Vestre Viken skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 
• Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt ut over gjeldende 

ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for dette behovet. 
Vestre Vikens likviditet har vært godt innenfor den avtalte kreditrammen i hele året.  
Overskudd og salg av eiendom som er bedre enn budsjettert har bidratt til at likviditeten er 
noe bedre enn opprinnelig budsjettert i siste halv år.  Det har ikke vært nødvendig for Vestre 
Viken å søke om utvidet kassekreditt i løpet av 2015. Grafikken nedenfor viser prognosen for 
2015. 
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3.4. Aktivitet 
• Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2015. 
• Aktiviteten i 2015 skal være innrettet for å ivareta mål om tilgjengelighet og mål om høyere vekst innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. 
Foreløpig resultat for 2015 viser en aktivitet som er bedre enn budsjett for både somatikk og 
psykisk helse og rus.  
 



VEDLEGG 1 
 

12 
 

Rapportering av aktivitet 2015 Somatikk VOP BUP TSB 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og 
bilo. legem.) i henhold til ”sørge-for”-ansvaret 

Krav: 101624    
Resultat1: 102867    

Pasientbehandling - sørge for 

- Antall utskrevne pasienter, døgnbehandling Krav: 65597 3150 120 515 
Resultat1: 66530 3 522 124 538 

- Antall liggedøgn døgnbehandling Krav: 242618 82000 3400 17152 
Resultat1: 240913 84 722 4 522 17 233 

- Antall dagbehandlinger Krav: 29824 - - - 
Resultat1: 31420 0 0 0 

- Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Krav: 331875 116376 78520 25880 
Resultat1: 349527 117 204 86 770 25 704 

 
 
Det er i 2015 budsjettert større vekst innenfor somatikk enn for pasientbehandling innenfor 
psykisk helse og rus, målt som økning i antall polikliniske konsultasjoner.  Budsjettert vekst i 
somatikk var på 5,4 % mot 3,8 % i PHR.  Faktisk vekst i 2015 viser en større vekst i PHR i 
2015 enn somatikk. Faktisk vekst i PHR er 8,8 %, mot 8,1 % i somatikk. 

 

3.5. Pasientenes helsetjeneste 
• Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. 

Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter var 68 dager i 2015. Dette er en 
betydelig reduksjon sammenliknet med 2014 hvor ventetiden var 76 dager. Mot slutten av 
2015 nådde foretaket målet om en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager. Antall 
langtidsventende (ventet > 1 år) er blitt redusert fra ca. 350 pasienter ved start av 2015 til om 
lag 80 ved årets slutt. Gjennomsnittlig ventetid for ventende er også blitt betydelig redusert i 
løpet av året, og er nå i underkant av 70 dager. Til grunn for forbedringen ligger 
aktivitetsøkning og en rekke andre ventetidsreduserende tiltak. 

• Vestre Viken skal gjennomføre tiltak for å redusere variasjoner i effektivitet og ventetid mellom sykehusene, herunder 
sikre læring mellom avdelinger og sykehus ut fra kunnskap om beste praksis og særskilt vurdere hvilke konkrete tiltak 
som er nødvendig for å redusere ventetider og øke effektiviteten hos enheter som er mindre effektive enn gjennomsnittet, 
implementere faglige retningslinjer og standardisere pasientforløp, identifisere flaskehalser i pasientbehandlingen og 
konkrete tiltak for å avhjelpe disse, sikre tiltak for bedre planlegging og organisering slik at kapasiteten ved 
poliklinikker og operasjonsstuer samt utstyr utnyttes bedre gjennom døgnet samt identifisere tiltak for hvordan private 
aktører kan benyttes mer målrettet. 
I forlengelse av oppdrag og bestilling fra Helse Sør-Øst for 2015, hadde adm. direktør dialog 
med hver enkelt klinikk om de særlige utfordringer som er innen arbeidet med 
ventetidsreduksjon. I denne dialog er fastsatt ventetidmål for hver klinikk, slik at 
helseforetaket i sum har levert i henhold til kravet om 65 dagers gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter. Antall pasienter som venter på behandling er samtidig redusert med om 
lag 16 % i løpet av 2015. Det er dialog med og mellom klinikkene om utnyttelse av 
helseforetakets samlede behandlingskapasitet. Det har lykkes der det er kapasitet, men 
erfaringen er at det er innen grenspesialiteter med få spesialister samt innen hjertemedisin og 
fordøyelsessykdommer at kapasiteten er mest begrenset. Klinikkene følges gjennom hele året 
på ventelistearbeidet. Vestre Viken deltar også i det fagspesifikke tilgjengelighetsarbeidet som 
koordineres regionalt. Etter første halvår 2016 vil det regionalt bli fastsatt hvilke fagområder 
som skal gis styringsmessig prioritet for å styrke samlet kapasitetsutnyttelse. Vestre Viken vil 
inngå i arbeidet som også vil innebære systematiske sammenlikninger mellom sykehus av 
gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp i 
styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 2016. 

• Det regionale helseforetaket er pålagt å legge fram for departementet en plan med konkrete tiltak for å redusere ventetider 
og implementere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer for hvert enkelt helseforetak og regionen 
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samlet, innen 1. april 2015. Departementet vil legge planene til grunn for oppfølgingsmøtene gjennom 2015. 
Helseforetaket vil i eget brev bli gitt nærmere anvisning om hvordan en slik plan skal utarbeides og frist for innsending av 
bidrag til Helse Sør-Øst RHF. 
Helseforetaket har hatt en god utvikling med reduksjon av gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter i 2015 – dette har vært forankret i lokale innsatsplaner i helseforetaket. 

• Ingen fristbrudd. 
Andel fristbrudd var gjennomsnittlig 0,9 % i 2015 mot 1,7 % i 2014. I desember var andelen 
fristbrudd 0,4 %. Andelen er således relativt lav. Ny pasient- og brukerrettighetslov trådte i 
kraft per 1. november, og retningslinjer for melding av sannsynlige eller reelle fristbrudd til 
www.fristbruddportalen.no er implementert i foretaket. 

• Det skal etableres flere standardiserte pasientforløp i henhold til nasjonale retningslinjer. 
I tillegg til at nasjonale retningslinjer tas i bruk for etablering av flere standardiserte 
pasientforløp, har helseforetaket i forlengelse av Oppdrag- og bestiller dokumentene for 
2013-2014 videreført arbeidet med pasientforløp. Det er i samarbeid med 12 kommuner og 
med brukere, på initiativ fra Overordnet samarbeidsutvalg, etablert samarbeid om fire 
pasientforløp - prosjektet Pasientforløp hjem til hjem. Formålet med pasientforløpsarbeidet er å 
skape trygge, forutsigbare og effektive pasientforløp med god pasientbehandling. Aktuelt er 
pasientforløpene hoftebrudd, KOLS og risikofylt alkoholforbruk på høring blant 
samarbeidspartene. Pasientforløpene i sin helhet skal være tilgjengelige på Vestre Vikens 
hjemmeside med lenke til hver enkelt kommunes hjemmeside. Tilsvarende skal kommunene 
legge til rette for lenking til Vestre Viken. For å sikre at kommunens informasjon til en hver 
tid er oppdatert skal den enkelte kommune oppdatere egne tilbud og rutiner som inngår i 
pasientforløpet. Klinikk for psykisk helse og rus har et pågående samarbeid med noen 
kommuner om et pasientforløp for pasienter med sammensatte problemstillinger innen 
psykisk helse og rus. Arbeidet fortsetter i 2016. 

• Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp skal være 70 prosent. 
Om lag 67 % av nye kreftpasienter i pakkeforløp for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft er ved de sist oppgitte nasjonale tall registrert i et definert pakkeforløp. Vestre 
Viken er således nær målet. En faktor som har påvirket har vært spørsmålet om hvordan 
pasienter som får stilt kreftdiagnosen hos avtalespesialist skal behandles, men dette er nå blitt 
avklart etter dialog med Helsedirektoratet. 

• Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp skal være 70 
prosent. 
Nasjonale målinger for perioden mai – august 2015 for Vestre Viken viser at andel pasienter 
innen de fire forløpene brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft som har 
gjennomført innen definert standard forløpstid er 62%. Det er litt under landsgjennomsnittet 
i målingene så langt. Vestre Viken behandler et stort volum av pasienter for brystkreft og gir 
tilbud å kombinere operasjonen med brystrekonstruerende kirurgi. I utgangspunktet ligger 
ikke dette tilbud til grunn for de nasjonalt definerte målepunkter. Valg om å kombinere 
operasjon for brystkreft med brystrekonstruksjon forlenger tid til oppstart av behandling med 
noen dager, men den økte ventetid innebærer ingen utvidet risiko for pasienten. Videre vider 
våre egne virksomhetstall at størsteparten av pasienter i pakkeforløp med tykk- og 
endetarmskraft har startet behandling innen standard forløpstid. Det gjelder også lungekreft 
og prostatakreft. 

• Pasienter som henvises til pakkeforløp skal få god informasjon fra sykehuset om forventede forløpstider for de ulike fasene 
i pasientforløpet. Terminologien i de nasjonale pakkeforløpene skal være førende for alle informasjonstekster. 
I helseforetakets svarbrev til pasienter henvist for alarmsymptomer for kreft, vises til 
eksisterende informasjon vedrørende forventede forløpstider. På web-siden til helseforetaket 
er også informasjon om pakkeforløpene, inklusive pasientinformasjon fra Helsedirektoratet, 
tilgjengelig. 

• Sykehus som utreder og behandler kreftpasienter skal ha forløpskoordinatorer med nødvendige fullmakter. 

http://www.fristbruddportalen.no/
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Alle avdelinger ved sykehusene som utreder og behandler kreftpasienter har oppnevnt 
forløpskoordinator med nødvendige fullmakter. 

• Alle helseforetak som behandler kreft skal ha kontaktinformasjon til forløpskoordinatorer tilgjengelig på internett slik at 
både pasienter som er henvist til pakkeforløp og fastleger vet hvor de skal henvende seg. 
Kontaktinformasjon for forløpskoordinator er tilgjengelig på helseforetakets hjemmeside på 
internett. 

• Helseforetaket skal delta i arbeidet med å videreutvikle prostatasentrene i regionen slik at det sikres kvalitet i den 
kirurgiske kreftbehandlingen. 
Vestre Viken, Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold utgjør et virtuelt prostatasenter. 
En egen ukentlig poliklinikkøkt er rettet mot disse pasientene. I 2015 er det utarbeidet felles 
retningslinjer for utredning av prostatakreft, og de ulike foretakene tilstreber å registrere pas 
på samme måte. I 2016 vil det spesielt arbeides med felles rutiner for aktiv overvåking, 
ytterligere forbedret registrering og felles forskningsprosjekter. Vestre Viken er allerede i gang 
med å knytte seg opp mot Telemark som har et prosjekt  med prospektiv registrering rundt 
prostatectomi.  
 

• Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid. 
Helseforetaket offentliggjør resultater fra pasienterfaringsundersøkelser på sine nettsider. 
Resultatene av den nasjonale undersøkelsen for 2014 (PasOpp 2014) ble offentliggjort i 
begynnelsen av månedsskiftet august/september. Resultater presenteres og gjennomgås i 
brukerutvalget, i sentralt kvalitetsutvalg og i styremøter, med henblikk på å nytte resultatene i 
systematisk forbedringsarbeid. Hovedinntrykket av undersøkelsen er at Vestre Viken scorer 
som landsgjennomsnittet, og fremdeles er det små forskjeller fra tidligere år. Ingen verdier er 
signifikant forskjellige fra landsgjennomsnittet - noen verdier ligger nominelt litt under. 
Scoren på de enkelte parametre er for de fleste områder bedret litt siden undersøkelsen i 
2013, men ingen av disse endringene er signifikante. For hele perioden 2011-2013 er 
signifikante forbedringer for faktorene pleiepersonalet, legene, informasjon og organisering, 
sammenliknet med hele perioden 2011-2014, i likhet med Helse Sør-Øst og landet som 
helhet. Vestre Viken har størst bedring i verdiene fra 2013 til 2014, og i hele perioden 2011-
2014 er på ”ventetid” - 5 prosentpoeng over landsgjennomsnitt. Innen området 
pasientsikkerhet  ses ingen bevegelse fra tidligere år. 

• Alle helseforetak som har barneavdelinger skal opprette ungdomsråd. 
Helseforetaket konstituerte ungdomsråd 23. november 2015. Ungdomsrådet i Vestre Viken 
er sammensatt av ungdom med erfaring fra barne- og ungdomsavdelinger, fra 
habiliteringsområdet og fra barne- og ungdomspsykiatri. 

 

3.6. Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status skal ha nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet. Helseforetaket skal 

bidra til dette ved å rapportere til disse i henhold til krav. 
Det rapporteres til medisinske kvalitetsregistre i henhold til krav, men det er behov for videre 
arbeid for at rapporteringen skal bli mer komplett. . 

• Helseforetaket skal bidra i Helsedirektoratets arbeid med daglig oppdaterte data i Norsk pasientregister. 
Foretaket avventer videre arbeid i Helsedirektoratet. 

• Helseforetakene skal formidle og kommunisere kvalitetsresultater og uønskede hendelser til pasienter, pårørende og 
offentligheten på egnet måte.’ 
Kvalitetsresultater og uønskede hendelser presenteres på internett. 

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå. Innen psykisk helsevern skal distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri prioriteres. Veksten 
måles blant annet gjennom endring i kostnader, årsverk, ventetid og aktivitet.  
Foretaket har fokus på at aktiviteten innenfor psykisk helse og rus (PHR) skal vokse mer enn i 
somatikken i tråd med den gylne regel.   
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Antall pasientbehandlinger i psykiatrien har hatt en vekst på 8,0 % i 2015, mens vekst i antall 
behandlinger innenfor somatikk er på 4,8 %.   
 
Ventetid for avviklet helsehjelp innenfor psykisk helse og rus er 46 dager mot 57 dager 
innenfor somatikk. 
 
Årsverk i 2015 PHR har vokst med 2,2 %, mens somatikken har hatt en vekst på om lag 3,1 
%.   Veksten i PHR preges av pågående prosess for samlokalisering av sykehus psykiatrien på 
Blakstad, og flytting fra Lier i tråd med plan.  Kostnadsveksten i stor grad henger sammen 
med endring i årsverk, da lønn er den største kostnadsdrivere i klinikkene. 

 
• Helseforetaket skal, på grunnlag av de store ulikhetene i behandlingstilbudene innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (jf. RHF-styresak 058-2014) vurdere samlet ressursinnsats, struktur og innhold som 
grunnlag for den videre utvikling av tjenestetilbudet.  
Klinikken har utarbeidet en områdeplan for psykisk helse og rus., vedtatt i styret i Vestre 
Viken 21.12.15. En viktig del av områdeplanen er å utvikle og vedlikeholde gode 
samarbeidsnettverk med kommunene, både på systemnivå og rundt brukerne. Likeledes legger 
planen føringer for å arbeide kontinuerlig med å utvikle og vedlikehold forpliktende og gode 
samarbeidsrutiner,  godt samarbeidsklima og god kunnskap om kompetanse og ressurser  
tilgjengelig internt i foretaket og klinikken. 
 
Det er inngått avtaler med kommunene om henvisning, behandling og utskrivning fra psykisk 
helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne samt tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Avtaleteksten er overordnet og felles for alle fagområdene.  
Asker kommune har fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet og har utarbeidet en ny 
samhandlingsmodell med oppstart i 2016 mellom Asker DPS og kommunene Asker, Røyken 
og Hurum. Prosjektet involverer Vestregionen.Målgruppe er pasienter med omfattende behov 
for tjenester innen psykisk helse og rus fra både kommunene og spesialisthelsetjenesten.   

• Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder 
behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene.  
Klinikken har startet opp arbeidet med å utrede ulike former for behandlingstiltak uten 
medikamenter. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for dette arbeidet. 

• Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette sine tjenestetilbud slik at personellet 
jobber mer ambulant og samarbeider nærmere med kommuner, skoler, barnevernet og fengslene. Legespesialister og 
psykologer inngår i det ambulante arbeidet ved distriktspsykiatriske sentre.  
Viser til områdeplanen, jf andre bombepunkt. I planen er området barn og unge et 
satsningsområde og tiltak skal følges opp i de lokale samarbeidsutvalgene (LSU). 
 
Alle DPS’ene og BUPA har alledere etablert ambulant virksomhet i ulik grad. 

• Helseforetaket skal starte innføring av et nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern etter modell fra 
Storbritannia, i samarbeid med Helsedirektoratet, jf. Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-
2017.  
I Vestre Viken  følges nasjonsale retningslinjer for selvmordsforebygging. Alle døgnenheter i 
klinikk for psykisk helse og rusbehandling, DPS’ene og sykehuspsyskiatarien, deltar i 
pasientsikkerhetsprogrammet: ”forebygging av selvmord”.Klinikken arrangerer 4 kurs i 
selvmordsforebygging i 2016. Dette er oppfølging av tilsvarende kurs fra tidligere år. 

• Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i sykehus. 
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Tabell: Andel årsverk ved distriktspsykiatriske sentre skal økes i forhold til antall årsverk innen psykisk helsevern i 
sykehus 

        
        
 

2014 Andel 2015 Andel Vekst 14-15 
  Sykehus 613,4 50,5 % 625 50,1 % 1,9 % 
  DPS 602,4 49,5 % 622,1 49,9 % 3,3 % 
  

 
1215,8 

 
1247,1 

    
        Forutsetninger: 

       - I kategorien sykehus er alle årsverk ved avdelingene Lier og Blakstad tatt med, unntatt 
årsverkene ved Strandveien boliger 
-  I kategorien DPS er alle årsverk som er organisert inn under DPS'ene tatt med inkludert 
ruspoliklinikker og årsverk knyttet til områdefunksjoner 
- Årsverk innen barne- og ungdomspsykiatri og avdeling for rus og avhengighet er holdt 
utenfor 

• Andel tvangsinnleggelser for helseforetaket skal reduseres sammenliknet med 2014. 
Redusert fra 20,4% til 20,1% per 2. tertial.  Det er kontinuerlig fokus på muligheten for økt 
bruk av frivillighet, både i forhold til innleggelsesformalitet og behandling. I tillegg jobbes det 
mye med å redusere bruk av tvangsmidler. Arbeidet fortsetter i 2016, bl.a. ved 
spørreundersøkelse og fokusintervjuer blant leger i klinikken omkring holdninger, 
lovforståelse mv. Det er under utarbeidelse e-lærings kurs i samarbeid med praksiskonsulenter 
som også retter seg mot fastleger og legevakt. 

• Det skal være etablert rutiner som sikrer at pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling får 
behandling for somatiske lidelser og tilsvarende at pasienter som behandles for somatiske lidelser også får tilbud om 
behandling for psykiske lidelser og/eller rusproblemer. 
Klinikken har etablert liaisontjenester ved alle somatiske sykehus. Klinikken deltar i 2 
prosjekter knyttet til prosjektene behandlingsforløp fra hjem til hjem. Ett av disse dreier seg om å 
sikre akutttilbud innen rusbehandling for pasienter som tas i mot akutt ved somatisk sykehus 
med rusreltart problematikk 

• Helseforetaket skal forberede ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep eller videreføre 
eksisterende robuste kommunale overgrepsmottak gjennom avtaler fra 2016. Det skal avgis en særskilt rapportering med 
plan for arbeidet innen 1. april 2015 til Helse Sør-Øst RHF.  
Overgrepsmottak for voksne videreføres ved legevakten i Drammens regionen IKS og ved 
Asker og Bærum legevakt gjennom avtaler fra 010116. Barn henvises OUS Ullevål som før. 

• Det skal etableres kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens barnehus og barneavdeling, og 
avsettes ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger som ikke har Statens barnehus i sitt opptaksområde. 
Vestre Viken har etablert et sosialpediatrisk team innen legestaben på 2 overleger og 2 LIS 
leger. Det er et tidkrevende og økende behov for denne spesialkompetansen, og det vurderes å 
tilføre ytterligere ressurser til dette viktige arbeidet. Vestre Viken samarbeider med OUS i 
saker med mistanke om seksuelle overgrep. 
  
Vold og mishandling av barn/unge undersøkes ved Barne- og ungdomsavdelingen ved 
Drammen sykehus. 

•  Tilbudet i gynekologiske avdelinger til abortsøkende kvinner som henvender seg direkte til sykehus skal styrkes. 
Er gjennomført. 

• Helseforetaket skal påse at pasientadministrative rutiner sikrer god ivaretakelse av nye pasientrettigheter som følge av 
endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreft. Endringer i 
pasient- og brukerrettighetsloven trer i kraft i løpet av annet halvår 2015. Helseforetaket skal ta i bruk reviderte 
prioriteringsveiledere i 2015. 
Er gjennomført. 
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• Helseforetaket skal holde seg oppdatert om beslutninger som blir gjort i Beslutningsforum og sørge for at klinisk praksis 
er i tråd med beslutningene. Det skal ikke tas i bruk metoder som er avvist av Beslutningsforum. 
Fagdirektør informerer internt til aktuelle fagområder om beslutningene i Beslutningsforum. 
Metoder som er avvist i Beslutnignsforum er ikke tatt i bruk,  

• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker blant annet 
avvik som kan knyttes til helseforetakenes databehandlingsansvar. Helseforetakets oppfølging av Riksrevisjonenes 
rapport må også omfatte systemer for å håndtere bortfall av IKT i kjernevirksomheten. 
Følges opp i samråd med Helse Sør-Øst. Vestre Viken vil i fellesskap med det regionale 
helseforetaket i løpet av 2016 gjennomføre et regionalt standardiseringsprosjekt for 
elektronisk pasientjournal som vil svare opp de forhold som er påpekt i Riksrevisjonens 
rapport. 

• Helseforetaket skal drive kontinuerlig forbedringsarbeid innen legemiddelområdet og, i samarbeid med Sykehusapotekene, 
medvirke til å sikre gode og effektive pasientforløp og arbeidsprosesser for å oppnå god pasientsikkerhet og økt effektivitet. 
Pasientgrupper som spesifikt har behov for informasjon og oppfølging av legemiddelbehandling gjennom sykehusoppholdet 
og ved utskrivning skal prioriteres. 
For legemiddelområdet generelt er i samarbeid med Sykehusapotekene tatt i bruk 
forbedringsmetodikk hvor risikoområder avdekket fra tidligere farmasøytiske tilsyn er 
gjenstand for fokuserte forbedringstiltak som følges opp med målinger.  Helseforetaket har 
integrert farmasøytisk rådgivning i implementeringsarbeidet med samstemning av 
legemiddellister i pasientsikkerhetsprogrammet med VIMPEL (Vestre Vikens Implementering 
av Legemiddelsamstemming). Oppfølgingsrevisjon på området samstemming er gjennomført 
ved flere klinikker i 2015, og vil bli videreført i 2016. 

 

3.7. Personell, utdanning og kompetanse 
• Det skal etableres tilstrekkelig antall utdanningsstillinger for legespesialister, herunder i den nye spesialiteten i rus- og 

avhengighetsmedisin som skal gjennomføres i henhold til Helsedirektoratets rammeverk. 
Avdeling for rus- og avhengighetsmedisin har stillinger for lege i spesialisering. 
Spesialistutdanningen er under oppbygning i tråd med nasjonale føringer, men 
avdleingen/klinikk for psykisk helse og rus er ikke godkjent som utdanningsinstitusjon ennå. 
Behov for utdanningsstillinger i øvrige spesialiteter vurderes fortløpende.  

• Det skal utvikles strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstjenester i 
regionen. Helseforetaket skal bidra i dette arbeidet. 
Vestre Viken har tjenesteavtaler med alle 26 kommunene i sykehusområdet om 
kompetanseutveksling. Avtalene følges opp både sentralt i Vestre Viken og fra de enkelte 
klinikker gjennom samarbeid i de lokale samarbeidsutvalgene. I 2015 har vi særskilt ivaretatt 
disse avtalene gjennom systematisk samarbeid om pasientforløp hjem til hjem. Samarbeidet er 
gjennomført som læringsnettverk og konkret utvikling av felles pasientforløp for 
pasientgruppene for hoftebrudd, kols, skadelig alkoholbruk og for pasienter med 
sammensatte problemer innenfor psykisk helse og rus. Dette arbeidet følges opp videre i 
2016.  
 
Vestre Viken har i samarbeid med Kommunehelsesamarbeidet implementert ALERT 
(kompetanse for tidlig identifisering av sykdomsforverring) til kommunene i sykehusområdet. 
Siste kommune får opplæring nå i januar 2016. Alle kommuner har fått instruktøropplæring, 
og instruktørene inngår i instruktørnettverket i Vestre Viken. 

 
• Det skal etableres kompetansenettverk i klinisk rettsmedisin i samarbeid med de institusjonene som i dag ivaretar 

rettspatologi og klinisk rettsmedisin. 
Vestre Viken utfører ikke rettmedisinske obduksjoner. Foretaket deltar ikke i noe formalisert 
nettverk innen klinisk rettsmedisin. 
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3.8. Forskning og innovasjon 
• Vestre Viken skal bidra til realiseringen av tiltak som er foreslått i HelseOmsorg21 og som prioriteres av Helse Sør-

Øst RHF i dialog med de andre regionale helseforetakene. 
Vestre Viken vil være positive til å bidra i realiseringen av tiltak som prioriteres i HSØ. 

 
Forskning 
• Vestre Viken skal ta delta i nasjonale forskningsnettverk som er faglig relevante for helseforetaket. 

Vestre Viken leder et regionalt nettverk på brystkreftforskning. (”A regional network on 
breast cancer research – for better diagnosis and treatment”) Vestre Viken er deltakere i to 
nettverk på hjerteforskning og psykiske lidelser. 
I tillegg samarbeider forskere i Vestre Viken aktivt med forskere både nasjonalt og 
internasjonalt. 

• Vestre Viken skal legge til rette for styrket brukermedvirkning i forskning. 
Vestre Viken har brukere i forskningsutvalget. Det er også brukere inn i enkelte 
forskningsprosjekter, samt i regionale nettverk (se over). 

 
Innovasjon 
• Vestre Viken skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre helseforetak/sykehus 

blir vurdert. 
Vestre Viken rapporterer på 8 pågående innovasjonsprosjekter, 3 av disse er i samarbeid med 
andre helseforetak. Samarbeid med andre foretak blir vurdert i alle innovasjonsprosjekter 

• Vestre Viken skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
Vestre Vikens tilstreber å bruke nyanskaffelser for fremming av innovasjon. 
 

3.9. Styringsparametre 2015 
Styringsparametre Mål Status (og reg ionens gj.snitt) 
Tilgjengelighet og brukerorientering HF RHF 

snitt 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten, somatikk 
Bes spesielt om kommentarer knyttet til: 
 - Tiltak med å redusere ventetider for prioriterte og ikke-
prioriterte pasienter 
- Langtidsventere (ventetid over 1 år) 
- Tiltak for å forhindre variasjon i effektivitet og ventetider 
- Bruk av private leverandører på Helse Sør-Øst avtaler 
 

Under 65 
dager  3. tert. 2015: 

 
67,6 

 
68,4 

Kommentarer: 
 Ventetiden for avviklede er blitt gradvis redusert gjennom 2015, og ved utløpet av året er målet 
om < 65 dager nådd. Antall langtidsventende er redusert fra om lag 350 ved utløpet av fjoråret til 
om lag 80 pasienter ved utløpet av 2015. Ventetid for ventende og antall ventende er begge 
betydelig redusert. Reduksjonen er gjennomført ved aktivitetsøkning og spesifikke tiltak knyttet til 
områder med lang ventetid. Foretaket har ikke gjort egne avrop på avtaler med private 
leverandører i 2015.     
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Andel fristbrudd for rettighetspasienter - avviklede, 
somatikk 0 % 3. tert. 2015: 

 
1,2 % 

 

 
5,3 % 

 
Kommentarer: 
 Samlet gjennom året har andel fristbrudd somatikk vært 1,0 %, lavere enn året før. I årets to siste 
måneder var den hhv 0,7 og 0,4 %. Andelen er således relativt lav. Fristbruddene følges tett opp 
for ytterligere reduksjon.  

Andel kreftpasienter som registreres i et definert 
pakkeforløp 70 % 3. tert. 2015: 63 % 73 % 

Kommentarer: 
 Andelen er noe lavere enn målsetting. Det har vært en problemstilling knyttet til registrering av 
kreftpasienter som starter sitt forløp hos avtalespesialister, dette er nå avklart med 
Helsedirektoratet. Det forventes bedring andel fremover, men vil bli fulgt tett. 

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen definert 
standard forløpstid, uavhengig av type pakkeforløp 70 % 

 
3. tert. 2015: 
 

 
  62 % 

 

 
64 % 

 
Kommentarer: 
 Andelen er noe lavere enn målet. I videre arbeid vil flaskehalser bli identifisert og arbeidet med. 
Jfr, også omtale i tekst over. 
Kvalitet og pasientsikkerhet HF RHF 

snitt 

Brukererfaringer for inneliggende pasienter som får 
behandling i somatiske sykehus 

Kunnskapssenterets rapport for resultater ved norske 
sykehus (2015). Foretaket bes kommentere egne 
resultater sett opp mot RHF-resultatet. 

Kommentarer: 
Helseforetaket offentliggjør resultater fra pasienterfaringsundersøkelser på sine nettsider. 
Resultatene av den nasjonale undersøkelsen for 2014 (PasOpp 2014) ble offentliggjort i 
begynnelsen av månedsskiftet august/september. Resultater presenteres og gjennomgås i 
brukerutvalget, i sentralt kvalitetsutvalg og i styremøter, med henblikk på å nytte resultatene i 
systematisk forbedringsarbeid. Hovedinntrykket av undersøkelsen er at Vestre Viken scorer som 
landsgjennomsnittet, og fremdeles er det små forskjeller fra tidligere år. Ingen verdier er 
signifikant forskjellige fra landsgjennomsnittet - noen verdier ligger nominelt litt under. Scoren på 
de enkelte parametre er på de fleste områder bedret siden undersøkelsen i 2013, men ingen av 
disse endringene er signifikante. For hele perioden 2011-2013 er signifikante forbedringer for 
faktorene pleiepersonalet, legene, informasjon og organisering, sammenliknet med hele perioden 
2011-2014, i likhet med Helse Sør-Øst og landet som helhet. Vestre Viken har størst bedring i 
verdiene fra 2013 til 2014, og i hele perioden 2011-2014 er på ”ventetid” - 5 prosentpoeng over 
landsgjennomsnitt. Innen området pasientsikkerhet ses ingen bevegelse fra tidligere år. 
 

Sykehusinfeksjoner Under 3 % Per mai 2015: 
 
3,7 % 

 
4,2 % 

Kommentarer: 
Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire prevalensundersøkelser var gjennomsnittlig 3,5 % i 2015, 
mot 4,5 % i 2014. Det er således en tydelig nedgang, og lavere enn regionalt gjennomsnitt. Det er 
imidlertid fortsatt en del over måltallet på 3 %, og det må fortsatt arbeides videre for ytterligere å 
redusere andelen. Helseforetaket følger opp de tiltak for å redusere sykehusinfeksjoner som ligger 
i Pasientsikkerhetsprogrammet. Det er utfordrende å nå målet.  
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Andel tvangsinnleggelser psykisk helsevern voksne 2. tert. 
2015 

 
20,1 % 
 

20,4 % 

Kommentarer: 
Det er kontinuerlig fokus på muligheten for økt bruk av frivillighet, både i forhold til 
innleggelsesformalitet og behandling. I tillegg jobbes det mye med å redusere bruk av 
tvangsmidler. Arbeidet fortsetter i 2016, bl.a. ved spørreundersøkelse og fokusintervjuer blant 
leger i klinikken omkring holdninger, lovforståelse mv. 
 

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen 
som har fått behandling med trombolyse 20 % 2. tertial 2015 18,1 % 13,3 % 

 
 Andel pasienter som får trombolyse er noe under målet. En viktig faktor er at mange pasienter 
ikke kommer inn i sykehus innenfor nødvendig tidsvindu på 4,5 timer. Vestre Viken har drevet 
aktiv pasientinformasjonskampanje for å gjøre befolkningen oppmerksom på at det er viktig å 
komme raskt til sykehus. Det er etablert rutiner for AMK og ambulansetjenesten, 
”trombolysetelefoner” og andre interne rutiner for å sikre rask respons fra spesialisthelsetjenesten 
og raskt pasientforløp når pasienter tar kontakt.  
  
Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på 
slagenhet    2. tertial 2015 97,3 % 91,4 %  

Kommentarer: 
 Andelen er høy, og viser at rutinene fungerer. 
 
Overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus     2014 95,4 % 95,1 %    
Kommentarer: 
 Vestre Viken som foretak ligger på landsgjennomsnittet. 
 

Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre 

  
Kunnskapssenterets rapport for resultater fra 
pasienterfaringsundersøkelsen (2014). Foretaket bes 
kommentere egne resultater sett opp mot RHF-
resultatet. 

  
  

Kommentarer: 
DPS’ene i Vestre Viken scorer som gruppe langt bedre enn gjennomsnittet på RHF nivå. Dette 
gjelder både resultatene i 2014 og forbedring fra 2011. Spesielt har det vært stor bedring i 
fastlegenes opplevelse av tilgjengelighet og mulighet for hjelp i akuttsituasjoner. 
 

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling 

  
 Kunnskapssenterets rapport for resultater fra 
pasienterfaringsundersøkelsen (2014). Foretaket bes 
kommentere egne resultater sett opp mot RHF-
resultatet. 

  
  

Kommentarer: 
Deltaker fra Vestre Viken var ARA Tyrifjord. Svarprosent 95. Pasienter i stor grad godt fornøyd 
med hvordan de blir tatt i mot. 89 % i stor grad eller noen grad fornøyde – høyere score enn 
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RHF nivå. Ønske om større grad av individualsamtaler, mindre gruppebehandling. Behov for mer 
hjelp til fysiske plager. God hjelp for psykiske plager. Aktivitetstilbud ok. Behov for å styrke 
forberedelse til tiden etter utskriving. Høy grad av tilfredshet med større forståelse for 
bakgrunnen og betydningen av sine rusproblemer. 
 
Den gyldne regel 
Bes spesielt kommentarer knyttet til: 
- hvordan foretaket jobber målrettet mellom 
tjenesteområdene for å etterleve prioriteringsregelen 
- Sammenheng mellom faktisk aktivitet 2015 og 
bemanningsvekst på tjenesteområdene 
- Underliggende faktorer som forklarer utviklingen 
 

  
Foretakets egne vurderinger om hvordan man har 
støttet opp om regionens mål om høyere vekst innen 
psykisk helsevern og rusbehandling. Vurderingen 
skal gjelde både aktivitet, bemanning, kostnader og 
ventetider 

  
  

Kommentarer: 
  
Indikatorer gyldne regel Somatikk PHR
Aktivitetsvekst 4,9 % 8,0 %
Endring årsverk 2,9 % 2,0 %
Ventetid for avviklet helsehjelp 57 46
Vekst kostnader 5,8 % 3,6 %  
 
Antall pasientbehandlinger i psykiatrien har hatt en vekst på 8,0 % i 2015, mens vekst i antall 
behandlinger innenfor somatikk er på 4,9 %.   
 
Ventetid for avviklet helsehjelp innenfor psykisk helse og rus er 46 dager mot 57 dager innenfor 
somatikk. 
 
Årsverk i 2015 PHR har vokst med 2,0 %, mens somatikken har hatt en vekst på om lag 2,9 %.   
Veksten i PHR preges av pågående prosess for samlokalisering av sykehus psykiatrien på 
Blakstad, og flytting fra Lier i tråd med plan.  Kostnadsveksten i stor grad henger sammen med 
endring i årsverk, da lønn er den største kostnadsdrivere i klinikkene. 
 
Både innenfor somatikken og psykisk helse og rus har foretaket i 2015 levert en høyere 
pasientbehandling enn det som var forutsatt i budsjettet og i oppdrag og bestilling.  
 
Målt i pasienttilbud gjennom ventetid og aktivitetstall er den gylne regel fullt ut ivaretatt. Dette er 
ivaretatt uten en tilsvarende økning av ressurser og bemanning gjennom effektivisering. Denne 
effektiviseringen er muliggjort delvis gjennom investeringer og pågående omstillinger innen 
klinikk for psykisk helse og rus. Samlet sett inngår investeringene på Blakstad og Asker DPS som 
en del av foretakets målrettede arbeid for ivaretakelse av gylne regel. Dette arbeidet vil videreføres 
i 2016 og 2017 med ytterligere investeringer på Blakstad og i Drammen DPS. 
 

3.10. Organisatoriske krav og rammebetingelser 
Styring og oppfølging 
• Regjeringen har iverksatt arbeid med å redusere tidstyver. Det skal særlig legges vekt på tiltak som bidrar til å realisere 

pasientens helsetjeneste. Helseforetaket bør løpende vurdere forenklinger av sine egne rapporteringskrav. Helseforetaket 
skal gi tilbakemeldinger til Helse Sør-Øst RHF på rapporteringskrav som blir stilt fra departementet og andre 
myndigheter som blir oppfattet som uhensiktsmessige. 
Helseforetaket har ved flere anledninger anbefalt at krav til risikovurdering av oppdrag og 
bestilling per 3. tertial skal opphøre. Risikovurderingen vil på dette tidspunkt ikke ha noen 
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korrigerende effekt, ettersom oppdraget på dette tidspunkt skal være sluttført eller manglende 
målinnfrielse bør være varslet eier tidligere. 

• Helseforetaket skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. St. 27 (2013–
2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Helseforetaket skal føre en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk som også 
bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos leverandører, også i andre land, 
har forsvarlige vilkår. 
I forlengelse av Vestre Vikens vedtatte HR-strategi er det under utarbeidelse en strategi som 
skal følge opp den nasjonale satsingen på planleggingen for fremtidig kompetansebehov i 
helsesektoren, hvor det er lagt opp til en tredeling av strategiarbeidet hhv på nasjonalt nivå, 
regionalt nivå og foretaksnivå.  
 
Ved kontraktsinngåelser inngår klausuler som stiller krav til at leverandør sikrer arbeidstakere 
arbeidsvilkår i samsvar med norsk lov. Klausulinnfrielse følges opp av stedlig prosjektleder, 
fortrinnsvis gjennom avdeling for eiendomsforvaltning.  

• Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Helseforetakets styre skal ha en aktiv rolle for å sikre 
at den samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, standardisering på flere områder og 
erfaringsoverføring basert på beste praksis. 
Helseforetaket følger innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet, herunder også 
området ledelse av pasientsikkerhet. Virksomhetens reviderte Strategi for kvalitet og 
pasientsikkerhet for perioden 2014-2016 med tiltaksplaner går inn i siste år før fornyet 
revisjon. Status i strategiarbeidet følges opp i ledelseslinjen og skal etter planen rapporteres til 
styret primo 2016.    

 
Miljø, etikk og samfunnsansvar 
• Det vises til rapporten ”Miljøledelse i spesialisthelsetjenesten, statusrapport 2011-2014”. Helseforetaket skal videreføre 

arbeidet i 2015 i tråd med anbefalingene og med helhetlig og samordnet tilnærming til de nasjonale miljømålene. 
Vestre Viken har etablert miljøledelse etter krav gitt i NS-EN-ISO14001:2004. Periodisk 

revisjon 1 viser at vi har et miljøstyringssystem som i stor grad er i overensstemmelse med 
standardens krav. Systemet er med på å sikre at vi tilfredsstiller relevante krav i lover og 
forskrifter, og at vi når fastsatte mål. Viktige elementer i miljøledelsessystemet i Vestre 
Viken: 

- Det er fastsatt tydelige og målbare miljømål ved helseforetaket 
- Det er etablert gode systemer for resultatoppfølging 
- Lederavtalene har tydelig forankret oppfølging av miljømål og handlingsplaner 
- Miljøstyringssystemet er integrert og samordnet med elementene i foretakets internkontroll-/ 

kvalitetssystem 
• Helseforetaket skal sikre at det blir satt relevante miljøkrav i anskaffelser og at det blir gjort målinger/registreringer som 

dokumenterer omfanget av anskaffelser hvor det er stilt miljøkrav. 
Vestre Viken har i sine anskaffelser miljøkrav der det er relevant å stille den type krav, disse 
blir evaluert. I 2015/16 etableres det en rutine ved Innkjøpsavdelingen for å kvalitetssikre at 
miljøkrav blir ivaretatt i samsvar med vedtatte retningslinjer.  

• Regjeringen har som målsetting å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Mange 
helseforetak har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg og det er forventet at antallet bygg med oljefyr er redusert til 50 
innen 2018 for hele landet. Det legges til grunn at helseforetaket intensiverer sine tiltak for å sikre målsettingen om 
utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. 
I løpet av 2018 vil fyring med olje som grunnlast være utfaset i Vestre Viken. 

 
• Det vises til RHF-styresak 094-2014 som pålegger helseforetakene å følge opp, og rapportere på, tiltak beskrevet i 

Helse Sør-Øst antikorrupsjonsprogram. 
• Formelt ledelsesfokus: Gjennom klinikkvise lederavtaler ble alle ansatte pålagt å 

gjennomføre Helse Sør-Øst e-læringskursene “Dilemmatrening antikorrupsjon” og 
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“Etiske retningslinjer – overordnet” med krav om måloppnåelse på 80 % hvor det er 
oppnådd 20 % i 2015. Det blir fulgt opp videre i 2016. Temaet misligheter og korrupsjon 
er tatt opp på ledermøter på nivå 1, 2 og 3, samt for nyansatte, tillitsvalgte og 
verneombud. Temaet misligheter og antikorrupsjon er tatt opp på ledermøter på nivå 1, 2 
og 3, samt møter med tillitsvalgte og verneombud, og på introduksjonsdager for 
nyansatte. 

• Systematisk tilnærming og risikovurdering: Det ble brukt ett årsverk i sentral stab i 
2015 til å følge opp antikorrupsjonsprogrammet til Helse Sør-Øst og arbeide systematisk 
mot misligheter og korrupsjon. Fra 2016 blir det styrket med minimum et halvt årsverk. 
Det er etablert et mislighetsnettverk på tvers av sentrale stabseneheter, og det ble 
gjennomført en mislighetsrisikoworkshop med deltagere fra sentral stab og klinikkene. 
Det ble i 2015 gjennomført en revidering av fullmaktsstrukturen i henhold til 
konsernrevisjonsrapport og egen revisjonsplan. Det er utarbeidet nye retningslinjer for 
ansettelse av nærstående og for reiser i oppdrag for Vestre Viken. Avtalelojalitet 
gjennomgås i månedlige møter med klinikkene. 

• Informasjon: Varslingsordningen i Vestre Viken er kommunisert via intranett, internt 
nyhetsblad, på introduksjonsdager og lederopplæring. Det har blitt gitt tverrfaglig 
informasjon til klinikkdirektørenes ledergrupper 

 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
• Helseforetaket skal etablere digitale tjenester for kommunikasjon med pasienter og innbyggere, herunder bidra til 

samordning av helseforetakenes nettsider på samme plattform som www.helsenorge.no. Helseforetakene skal bidra med 
både medisinskfaglig kompetanse for utvikling av pasientrettet informasjon og med fagressurser i oppbygging og utvikling 
av fellesløsninger. 
Det er etablert regionale løsninger som Min journal, Digipost og E-resept 

• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker flere avvik. 
Enkelte av avvikene kan knyttes til de elektroniske pasientjournalene og de pasientadministrative systemene. 
Helseforetaket skal ha systemer og rutiner som sikrer effektiv og transparent oppfølging og lukking av avvikene påpekt 
av Riksrevisjonen og rapportere til Helse Sør-Øst RHF fra dette arbeidet. Det skal rapporteres særskilt om avvik som 
ikke er lukket. Det vises også til tidligere styringskrav om etablering av systemer og om styrets ansvar for oppfølging. 
Den viktigste delen av denne oppfølgingen er forbedring av sikkerhet rundt pasientjournalen. 
Dette arbeidet skjer i det regionale programmet Digital Fornying der Vestre Viken deltar. 
Vestre Viken vil gjennomføre regional standardisering av elektronisk pasientjournal i 2016. 

• Ny lov om pasientjournal og ny helseregisterlov gir økte muligheter for informasjonsutveksling mellom virksomhetene og 
mellom helsetjenesten og innbyggerne. Helse Sør-Øst RHF er gjennom foretaksmøte bedt om å bidra i det nasjonale 
arbeidet med informasjonssikkerhet, inkludert arbeidet med tjenester for autentisering (identitetsforvaltning), autorisering 
(tilgangsstyring) og logganalyse (avdekking av ulovlige oppslag i behandlingsrettede helseregistre). I dette ligger også 
kvalitetssikring og bruk av innholdet i relevante administrative registre i sektoren, blant annet Adresseregisteret. 
Helseforetaket skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 
Helseforetaket tar del i dette arbeidet. Det er frigjort ressurser for å jobbe med regionale 
programmer og prosjekter i denne sammenheng, f.eks. Plattform – felles regional IDM 
(identitetsstyring) gjennom Infrastrukturmoderniseringsprogrammet.  

• Helseforetaket skal gjennom lokale områdeplaner understøtte gjennomføringsplan 2015 for Digital fornying. 
Det lages områdeplan for 2016 som er avstemt med leveranseplanen til Sykehuspartner. 
Standardisering av arbeidsprosesser og teknologiske løsninger er i henhold til planen gjennom 
satsningen Digital Fornying. Regionalt senter for kliniske systemer ved OUS skal gjennom 
nettverksmodell med de andre HF`ene ivareta det funksjonelle perspektivet i den 
kontinuerlige forbedringen av systemer og arbeidsprosesser. 

 
• Helseforetaket skal, i samarbeid med Sykehuspartner, bidra til å redusere applikasjonsporteføljen med 20 prosent 

sammenliknet med porteføljen per 1.januar 2015. 

http://www.helsenorge.no/
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Vestre Viken har desember 2015 klart å redusere applikasjonsporteføljen med 14,5 %. 
Teknologi og eHelse har satt reduksjon med 20 % som nytt mål for 2016. (Resultatet 2015 
var 305 tjenester i januar mot 261 tjenester desember). 

 
 
Beredskap 
• Riksrevisjonens rapport fra 2014 om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013, påpeker avvik og 

anbefalinger knyttet til beredskap innen IKT, vann og strøm. Helseforetaket skal følge opp anbefalingene i 
Riksrevisjonens rapport. 
Anbefalingene i Riksrevisjonens rapport fra 2014 følges opp ved at foretaket følger det 
regionale arbeidet som gjøres i regi av HSØ. Dette arbeidet ble gitt i oppdrag fra HSØ i brev 
til alle helseforetakene datert 17.11.2014. På bakgrunn av dette ble det etablert et prosjekt 
"Kritisk infrastruktur -driftsløsninger og beredskap". Det har i 2015 vært avholdt 2 møter i 
prosjektet. Det ble i siste møte vedtatt at det skal utarbeides en modul for felles infrastruktur 
og enhetlig metode for ROS-analyser på dette området. En arbeidsgruppe, hvor Vestre Viken 
deltar, er nedsatt og avventer innkalling til første møte tidlig i 2016.  
Det har blitt gjort forbedringsarbeid i foretaket innenfor følgende områder i 2015: 
 

- Styrking av nødstrømssystemene ved Drammen og Ringerike sykehus 
- Oppstart av prosjektering av nytt nødstrømssystem ved Bærum sykehus 
- Etablering av lik driftsberedskap ved foretakets sykehus gjeldende drift av varme og 

nødstrøm 
- Det er beredskapsplaner på alle områdene innen kritisk infrastruktur (IKT, Vann, 

Strøm) 
 
Foretaket vil delta i det videre arbeidet med forbedret beredskap innen kritisk infrastruktur i 
2016. 

 
Innkjøp og logistikk 
• Helseforetaket skal utarbeide en tids- og aktivitetsplan med ressursallokering. Planen skal inneholde endringer som 

kreves for å oppnå målbildet som settes i prosjektet “Utvikling av Helse Sør-Øst forsyningssenter”, gapanalyse av 
internforsyning hvor forholdet mellom helseforetakets praksis og beste praksis synliggjøres samt tiltaksplan for å dekke 
gapene i analysen av internforsyning. 
Etter at oppdragsdokumentet var klart satte HSØ med bistand fra HF’ene opp et arbeid med 
å lage en mal for disse gapanalysene. Dette var nødvendig for at det enkelte HF skulle kunne 
lage en ensartet analyse av dagens praksis i forhold til det man besluttet var å betrakte som 
beste praksis. 
Denne metoden og malen var ikke ferdig utarbeidet før på høsten 2015. Innkjøpsavdelingen 
har på grunnlag av denne malen gjennomført en gapanalyse for de 4 somatiske sykehusene i 
Vestre Viken. 
På grunnlag av disse analysene er det under utarbeidelse en tiltaksplan som skal gjennomføres 
i 2016. 

 

3.11. Øvrige styringskrav 
Sykehusbygg HF 
• Sykehusbygg HF er i 2014 etablert som helseforetak eid felles av landets regionale helseforetak. Foretaksmøtet for Helse 

Sør-Øst RHF har lagt til grunn at de regionale helseforetakene trapper opp virksomheten i Sykehusbygg HF i tråd med 
intensjonene med etableringen og benytter Sykehusbygg HF i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. Dette gjelder for 
alle prosjektfaser, også for prosjekter som allerede er under gjennomføring. Helseforetakene i Helse Sør-Øst skal benytte 
Sykehusbygg HF under planlegging i alle byggeprosjekter over 500 mill. kroner. 
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Vestre Viken er i avslutningen av arbeidet med konseptfasen for nytt Drammen Sykehus. 
Sykehusbygg HF vil overta neste fase i denne prosessen og gjennomføre prosjektet. Det er 
ikke pr dags dato andre pågående prosjekter i Vestre Viken som har budsjett på 500 millioner. 
Vestre Viken benytter også Sykehusbygg HF i større avhendingssaker. 

• Helseforetaket skal benytte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg for arealregistreringer og bidra til at 
Sykehusbygg HF kan ha oppdatert database for klassifiserte sykehusarealer i løpet av 2015. 
Vestre Viken oppdaterte den nasjonale klassifiseringsdatabasen for sykehusbygg i 2014. All 
klinisk virksomhet, samt noe av DPS’ene ble da registrert. Det gjenstår registrering av 83.500 
m2 eide og leide psykiatribygg, det vil si 27 % av eiendomsmassen. 
I forbindelse med vedlikehold og oppgraderingsprosjektet på Bærum, Ringerike og 
Kongsberg blir nå alle ovennevnte tall kvalitetssikret, og eventuelle endringer vil bli meldt inn 
for oppdatering i Nasjonal database.  

• Helseforetaket skal også bidra til at database for tilstandsregistrering av bygg er oppdatert i løpet av året, for å 
dokumentere helseforetakets pålagte tilstandsbasert vedlikehold. 
Databasen for tilstandsregistrering på vedlikehold av bygningsmassen i Vestre Viken ble 
oppdatert siste kvartal i 2014. Dataene har i 2015 blitt oppdatert fortløpende etter ferdigstilte 
vedlikeholdsprosjekter. 
I forbindelse med et stort vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekt som nå gjennomføres på 
Bærum, Ringerike og Kongsberg vil databasen bli oppdatert i 2016 for de tre somatiske 
sykehusene. 

 
Fullmaktstruktur 
• Vestre Viken skal ha etablert en fullmaktsstruktur som er i samsvar med de regionale retningslinjene og tilpasset 

helseforetakets behov. 
Vestre Viken har gjennomført oppdraget (styresak 055/2015). Fullmaktsstrukturen skal 
implementeres innen juni 2016. 
Vestre Viken har tydeliggjort styrets delegasjon til administrerende direktør i eget dokument. 

• 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. 
Vestre Viken har etter beste evne i arbeidet med å revidere fullmaktsstrukturen søkt å 
forebygge rollekonflikter som kan oppstå ved delegering av fullmaktene. 

• Fullmakter som går ut over de anbefalte fullmaktsnivåene i Fullmakter i Helse Sør-Øst skal begrunnes særskilt og 
behandles i tråd med retningslinjene. 
Avvikende fullmaktsnivåer er begrunnet særskilt om fullmakten er lempet i forhold til Helse 
Sør-Østs retningslinje. 

• Styret i helseforetaket skal gjennomgå fullmaktsstrukturen minimum ved oppnevnelse av nytt styre og når det gjøres 
endringer som styret forventes å være kjent med. 
Fullmaktstruktur ble behandlet i styresak 055/2015, jfr over. 

• Fullmaktshavere skal formelt være gjort kjent med fullmakter som tilhører sin stillings ansvarsområde. 
For 2016 skal dokumentet Fullmakter i Vestre Viken legges ved driftsavtalen for ledere på 
nivå 2 – 4. I tillegg er planen egne lederkurs for fullmakter for å sikre enhetlig forståelse av 
fullmaktene. 

 

4. Rapportering i forhold til andre krav stilt i 2015 
 
Pasientbetaling som kan kreves av pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk time 
• Helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling må påse at det utvises skjønn mht. å innkreve gebyr 

fra rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser. 
Det er for de aktuelle pasientgrupper utarbeidet egne retningslinjer som beskriver prosess og 
dokumentasjon som grunnlag for ikke-møtt vurdering, herunder dokumentasjon i journal 
dersom særlig skjønn må utvises.   
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Planleggings- og timetildelingshorisont ved poliklinikker 
• Alle helseforetak og sykehus som gir tilbud om poliklinisk behandling bes om innføre en planleggingshorisont for 

bemanning og timetildelingshorisont ved poliklinikkene i regionen på minimum seks måneder innen 1. januar 2016. Det 
vises i den forbindelse til endringene i pasient- og brukerrettighetsloven hvor det framgår at pasientene i første svarbrev 
etter vurdering av henvisning til spesialisthelsetjenesten skal få timeangivelse for oppstart helsehjelp. 
Kravet til at pasienter får tildelt time i første svarbrev ved bekreftelse av behov for helsehjelp 
er definert til 100 % for samtlige klinikker i driftsavtalene som inngår for 2016. Flere 
poliklinikker er godt i gang med arbeidet, selv om det forventes å være utfordrende å innfri 
100 % tildeling i første brev. Det er forventet høy grad av målinnfrielse i 2016. Ved utløpet av 
2015 får om lag 80 % av alle pasienter tildelt time i første svarbrev.  

 
Kvalitet og pasientsikkerhet 
• Helseforetak og sykehus skal iverksette tiltak for å rekruttere og beholde blodgivere. Det vises til Helsedirektoratets 

rapport “Blodgiversituasjonen i Norge. Forslag til tiltak som kan bidra til et bærekraftig tilbud for blodgivning” (IS-
2129). 

Vestre Viken er tilnærmet selvforsynt med blod. Foretaket har som mål å tappe litt mer i 2016. 
Foretaket har fokus på å: 

• sikre god tilgjengelighet i forhold til parkering og skilting 
• ha brukervennlig åpningstid, utvider med noe mer ettermiddagstapping 
• gi god informasjon på Internett med link til GiBlod.no 
• ha en oppdatert Facebook-konto, med hensikt å henvende oss til yngre personer som 

ønsker å bli blodgivere 
• ha god dialog med lokalpressen 
• rekruttere nye givere ved bedriftsbesøk, stands på kjøpesenter og informere nyansatte 

medarbeidere i Vestre Viken 
 
Mål for rekruttering av nye blodgivere i Vestre Viken for 2015 var 1000. Resultatet ble 1500 nye 
givere.  
 
Omstillingsprosesser 
• Helseforetak og sykehus skal kommunisere godt om resultater, utfordringer og omstillingsprosesser i eget foretak til 

berørte parter og offentligheten generelt. Arbeidet skal samordnes med øvrig innsats for å etablere løsninger for elektronisk 
kommunikasjon. 
Vestre Vikens virksomhetsrapport blir hver måned sendt våre samarbeidspartnere, medier og 
lagt ut på foretakets nettsider. Dette for at oppdatert informasjon skal være lett tilgjengelig. 
Det er stor interesse omkring Nytt sykehus i Vestre Viken i befolkningen. Foretaket 
publiserer fortløpende informasjon om framdriften i arbeidet. 
Pasientinformasjonen gjennomgår i disse dager en total gjennomgang, og skal være klar i godt 
tid før Vestre Viken blir en del av Helsenorge.no 

 
Lærlinger 
• Det forutsettes at helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst er kjent med Regjeringens strategi og etterlever de krav som 

følger av denne. 
Foretaket følger opp regjeringens strategi. Ved Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus er 
etablert til sammen 6 praksisplasser for helsefagarbeiderlærlinger. Ved Bærum sykehus er 
plassene etablert i nært samarbeid med Asker og Bærum kommuner. Drammen sykehus har 
17 helsefagarbeiderlærlinger som i 2015 har praksis for å ta fagbrev. Det ble tatt opp 16 nye 
ambulansefagarbeiderlærlinger. 
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5. Andre rapporteringer for 2015 
 

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 

6. Utviklingstrender og rammebetingelser 

6.1. Faglig og demografisk utvikling 
 
Demografisk utvikling og behov for spesialisthelsetjenester 
 Vestre Viken leverer spesialisthelsetjenester til ca. 477 000 mennesker fordelt på 26 kommuner i 
4 fylker. Kommunene har meget ulik størrelse. De tre kommunene Asker, Bærum og Drammen 
utgjør vel halvparten av innbyggerne i Vestre Viken. Befolkningen vil øke til ca. 535.000 
innbyggere i 2025 og til ca. 551.000 innbyggere i 2030. Samtidig vil befolkningen bli eldre. 
Behovet for spesialisthelsetjenester vil derfor øke mer enn befolkningsøkningen. Det forventes 
samtidig at utviklingen med kortere liggetider, dreining fra døgnbehandling til dag- og poliklinisk 
behandling vil fortsette.  
 
I økonomisk langtidsplan 2015-18 er beregnet en årlig vekst innen somatiske helsetjenester målt 
som DRG-poeng på 1-1,5 % årlig. Da økningen vil være større innen dag- og poliklinisk 
behandling enn for døgnbehandling, vil økning i antall behandlede pasienter være høyere. Det 
forventes at antall pasienter behandlet poliklinisk vil øke med ca. 5 % årlig i perioden.  
 
Innen psykisk helsevern og rus arbeides for en tilsvarende aktivitetsutvikling. Det forutsettes 
videre dreining mot større ressursbruk ved de distriktspsykiatriske sentrene og mindre i 
sykehuspsykiatrien. 
 
Samhandlingsreformen har nå vært effektiv i 4 år. Den har ført til at antall liggedøgn for 
utskrivningsklare pasienter er blitt betydelig redusert. Reformen skal også medføre redusert antall 
innleggelser og redusert behov for polikliniske tjenester i spesialisthelsetjenesten, ved at flere 
pasienter tas hånd om i kommunene. Det er spesiell oppmerksomhet knyttet til bruken av 
kommunale øyeblikkelig hjelp plasser (kommunale akutte døgnsenger). Det forventes 62 plasser 
når tilbudet blir fullt utbygd i 2016, hvor tilbudet er lovpålagt. Til nå har utnyttelse av plassene 
vært lavt. Det er derfor viktig fortsatt å utvikle disse plassene slik at de brukes som forutsatt. 
 
Aktivitetsøkningen i Vestre Viken vil bli møtt innenfor dagens strukturer i foretaket. Det er ikke 
planlagt nye funksjonsfordelinger mellom klinikkene i foretaket i de nærmeste årene. 
 
Medisinske behandlingsformer endres i tråd med både økt medisinsk kunnskap og teknologiske 
fremskritt. Det forventes en stadig utvikling av diagnostiske og terapeutiske metoder. Et enkelt 
eksempel er utvikling innen prostatakreftdiagnostikk hvor MR i løpet av kort tid har fått en bred 
plass i utredning, og utstyr for mer målrettet biopsitaking ut fra MR-funn er på vei inn i 
rutinediagnostikk. Nye legemidler, særlig knyttet til kreftbehandling, utvikles stadig. Utviklingen 
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stiller krav til kompetanseutvikling, organisatorisk utvikling og økonomisk handlingsrom for 
investeringer i takt med nyvinningene.   
 
 

6.2. Forventet økonomisk utvikling 
 
I budsjettet for 2012 erkjente styret at den økonomiske omstillingen ville ta minimum 2 år og 
godtok en sentral risiko på 100 - 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 2016 -2019 forutsettes det at overskuddet øker 
til 280 MNOK pr år innen 2019. Samlet er det planlagt med et overskudd på 880 MNOK for 
planperioden 2016 – 2019. 
 
For å oppnå målet i ØLP om økt investeringsnivå og bærekraft til investering i nytt sykehus og 
oppgradering og vedlikehold av øvrige sykehusbygg, må foretaket gjennomføre ytterligere 
økonomiske omstillinger.  For budsjett 2016 er det stilt krav om økt kostnadseffektivitet til 
klinikkene samlet på om lag 0,7 %, i tråd med effektiviseringskravet i Statsbudsjettet.  Det er for 
de somatiske sykehusene planlagt med 2,2 % økning i arbeidsproduktivitet (målt som årsverk pr 
DRG). 
 
En bedret økonomisk situasjon har gjort det mulig i 2013-2014 å foreta 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.  
 
I budsjettet for 2016 har styret vedtatt følgende disponeringer: 

• 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.  

• 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. 

 
Det er i budsjettet senere år forutsatt at stabene får en budsjettmessig større utfordring enn de 
pasientnære klinikkene, dette er videreført i budsjett 2016. 
 
Investeringsbudsjettet har en ramme på 333 MNOK i 2016. 
 
Vurdering ved utgangen av 2019 og frem mot planlagt innflytting i nytt sykehus 
Innen utgangen av 2019 vil en stabil bærekraftig økonomi være etablert, med et tilstrekkelig 
investeringsnivå ifølge dagens analyser. Som følge av samhandlingsreformen er inntekter fra 
utskrivningsklare pasienter stabilt, og det forutsettes at kommunene har overtatt en større andel 
av øyeblikkelig hjelp tilbudet. Behovet for sengeplasser og antall døgnbehandlinger 
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opprettholdes, da det forventes at frigjort kapasitet brukes til å møte økt behov grunnet 
befolkningsvekst. Vridning fra døgn til dag/poliklinikk er lagt til grunn for hele planperioden. 
Bemanning i 2019 skal være ned på et nivå som er riktig dimensjonert i forhold til aktivitetsnivået 
i foretaket. Dette betyr i hovedsak at det planlegges med samme bemanningsnivå som for 
inneværende år (2016). 
 
Resultatene som er lagt til grunn for planperioden frem til 2019 krever en bedring i 
arbeidsproduktiviteten på om lag 1,5 prosent per år i hele perioden.  
 
Ikke disponert investeringslikviditet er frem til 2019 planlagt med om lag 250 MNOK.  I 
perioden frem mot 2022 bidrar økte overskudd og et planlagt lavere investeringsnivå i de siste 
årene forut for at man tar i bruk nytt sykehus, til å øke sparingen(ikke disponert 
investeringslikviditet) til om lag 1,2 mrd ved utgangen av 2021. 
 

6.3. Personell- og kompetansebehov 
 
Vestre Viken skal være en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for å beholde, utvikle og 
rekruttere fagpersonell til både kortsiktig og langsiktig behov.  
 
I hovedtrekk knytter fremtidens kompetansekrav seg til økt spesialisering, økt tilgang på og 
implementering av ny klinisk kunnskap, økt behov for fleksible løsninger for pasienter og 
pårørende slik at også mer avansert oppfølging av spesialisthelsetjenester gjøres nærmere 
hjemmet. Det vil bli krav til mer spesialisert kompetanse hos helsearbeidere, større behov for 
teknologisk kompetansestøtte og krav til raskere opplæring i nye behandlingsformer. I 
samhandlingsreformen vektlegges kravet om kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten til 
kommunene. 
 
Et av de viktigste målene i Nasjonal helse- og sykehusplan er “Nok helsepersonell med riktig 
kompetanse”. Kompetanse er i tillegg et av fire fokusområder foretakets HR-strategi.   
 
En del av denne kompetansen kan skaffes gjennom rekruttering, men ennå viktigere blir satsing 
på styrt, systematisk kompetanseutvikling. Vestre Viken skal legge til rette for 
kompetanseutvikling av medarbeidere. Dette vil, kombinert med medarbeidernes ansvar for egen 
læring, gjøre oss i stand til å møte nye utfordringer. 

 
Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Det satses bredt på 
flere områder innen kompetanse, herunder etter- og videreutdanning av helsepersonell, 
lærlingeordninger, hospitantordninger, praksisplasser og turnusplasser.  
 
I Vestre Viken er det iverksatt en rekke tiltak som vil imøtekomme fremtidig kompetansebehov 
og redusere sårbarhet:   
 

• Det har vært og er en langvarig satsning på helsefagarbeiderlærlinger og 
ambulansefaglærlinger. Kapasiteten for ambulansefaglærlinger er noe økt i 2015, og det er 
høsten 2016 planlagt oppstart av ny klasse ved Lier videregående skole i ambulansefag.  
   

• Utvikling av sertifiseringsprogrammer i tråd med akuttmedisinske føringer, for å sikre 
stadig oppdatering av kompetanse for ambulansearbeidere i prehospital virksomhet. 
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• Regelmessig videreutdanning av sykepleiere innen anestesi, intensiv, operasjon, barn og 
kreft, samt sykepleiere og vernepleiere innen psykisk helse samt innen rusfeltet. Det er 
startet utdanning av avanserte kliniske sykepleierspesialister knyttet til akuttmottaket ved 
Drammen sykehus i samarbeid med Høyskolen i Sør-Øst Norge. Utdanningskapasiteten 
er konsentrert mot aktuelle og fremtidig rekrutteringsutfordringer. 

 
• Satsning på ulike videreutdanninger/terapiutdanninger for å støtte 

reorganiseringer/omstillinger/tilpasninger og nærhet til spesialisthelsetjenester innen 
psykisk helse og rus. 

 
• De kliniske avdelinger jobber aktivt med å optimalisere sin status som 

utdanningsavdeling, dels for å bidra til alle typer spesialistutdanning, men også for å 
videreutvikle attraktive, kliniske miljøer for leger i spesialisering. 

 
• Systematisk lederutvikling - og opplæring pågår kontinuerlig på alle nivåer for å sikre 

proaktiv forståelse av utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde.  
 

• Foretaket har målrettet bruk av e-læring som opplæring av pasienter, pårørende og 
kommunalt helsepersonell. Opplæring i “tidlig identifikasjon av sykdomsforverring” er 
gjennomført i alle 26 kommuner i helseområdet. Det er gjennomført kurs i for 300 
deltakere, hvorav 70 % er ansatt i samarbeidende kommuner. På denne måten har vi 
styrket kompetanseutveksling og kompetansebygging mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.  
 

• Foretaket er i sluttfasen av første fase i prosjekt Pasientforløp hjem-til-hjem. Det er 
gjennomført 4 læringsnettverk med til sammen 145 deltakere fra de fleste klinikkene i 
foretaket samt 12 kommuner.  

 
Vestre Viken har identifisert sårbare fagområder fremover både på kort og lang sikt. Dette er 
gjort i forbindelse med arbeidet med strategisk kompetanseplan for foretaket. Flere fagmiljøer er 
relativt små og derfor sårbare på grunn av dette.  
 
Leger: På kort sikt er det særlig sårbart innen radiologi, herunder intervensjonsradiologi, 
nukleærmedisin, medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin og mikrobiologi. 
Likeledes innen psykisk helse og spesielt innen rusbehandling.  
 
Psykologspesialister: Det er generelt rekrutteringsproblemer, særlig til de små fagmiljøene, og det 
forventes å være en utfordring både på kort og mellomlang sikt.  
 
Spesialsykepleiere: Operasjons- og intensivsykepleiere er det mest sårbare på kort sikt og også på 
mellomlang og lengre sikt. Anestesisykepleiere i noe mindre grad, men videre rekruttering må 
sikres. Man må også være oppmerksom på rekruttering til andre spesialsykepleiegrupper. 
 
Ambulansearbeidere: Fremtidig behov for ambulansearbeidere vil øke grunnet endrede 
turnusforhold for denne gruppen.  
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6.4. Bygningskapital og øvrige investeringsområder – 
status og utfordringer 

 
Vestre Viken har gjennom 2015 arbeidet med to store utredninger; Nytt Vestre Viken Sykehus 
(NVVS) og Vedlikeholdsplan for Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK).  
 
Konseptfasen for NVVS skal etter planen behandles i styret i mars og endelig i mai 2016. På 
styremøtet i mars 2016 skal idefasen for BRK også behandles. Begge planene er laget på 
bakgrunn av utviklingsplanen for Vestre Viken HF. 
 
Vestre Viken vil arbeide videre med planlegging av utvikling av DPS byggene. Dette vil også være 
basert på utviklingsplanen. 
 
Vestre Viken har et investeringsprogram for 2016 på 333 MNOK. Dette er planlagt slik at det 
investeres i riktig retning i forhold til de langsiktige målene. Et hovedprosjekt er å få flyttet resten 
av virksomheten på Lier til henholdsvis Thorsberg og Blakstad.  
 

7. Planer for utviklingen 
 
Utrednings- og planarbeid: 
I 2014 forelå Helse Sør-Øst’s ”Analyse for aktivitets- og kapasitetsbehov 2030 i Helse Sør-Øst”. 
Det henvises til disse utredningene for ytterligere data om fremtidig utvikling. 
 
Vestre Viken ferdigstilte idéfaserapport for foretaket i 2013 som ledd i tidligfaseplanleggingen av 
nytt sykehus. Konseptfasen er i ferd med å avsluttes og konseptfaserapporten vil bli endelig 
behandlet i styret for Vestre Viken i april 2016. Styrets anbefaling vil bli oversendt Helse Sør-Øst 
RHF og planlegges behandlet i styret for det regionale foretaket i juni 2016.  
 
Plan for oppgradering og vedlikehold av sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg (BRK) er 
organisert i et utviklings- og oppgraderingsprosjekt for sykehusbyggene. Idéfaserapporten skal 
være ferdig første kvartal 2016, og målet er å ferdigstille konseptfasen i 2016, slik at forprosjekt, 
detaljprosjekt og bygging av delprosjekter kan starte i 2017. 
 
Det planlegges samling av de psykiatriske sykehusavdelinger på Blakstad slik at avdelingen ved 
Lier kan fraflyttes. Det skal også arbeides med utvikling av de fem distriktspsykiatriske sentrene. 

Pasientbehandling 

Styret vedtok i 2011 strategiplan for perioden fram mot 2025. Her er det lagt strategi for utvikling 
av pasienttilbudet i årene fremover, planen er grunnlaget for utviklingen av pasienttilbudet.   
 
Økonomisk langtidsplan (ØLP) for perioden 2016-19 ble vedtatt i styret 27.04.15 (sak 18/2015) 
og budsjett og mål for 2016 ble vedtatt i styremøte 21.12.15 (sak 56/2015). 
 
Oppdrag og bestilling for 2016 ble mottatt i foretaksmøte 18.02.16 og vil være førende for 
utviklingen det nærmeste året.. 
 
Helsetjenestene innen VVHF skal organiseres etter pasientenes behov. Tjenestene skal 
dreies fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for 
pasienter, og i tråd med god faglig praksis. Økt bruk av dagkirugi og poliklinisk aktivitet 
(utredning og behandling) blir sett som ”nøkkelen” til å redusere ventetider ytterligere. 
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Til grunn for pasientbehandlingen ligger de nasjonale målene for tjenesten som skal: 

• være virkningsfulle (føre til helsegevinst) 
• være trygge og sikre (unngå utilsiktede hendelser) 
• involvere brukerne og gi dem innflytelse 
• utnytte ressurser på en god måte 
• være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 
Overordnede mål for Helse Sør-Øst knyttet til pasientbehandling er: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
• Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 
• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 

 
Ved utløpet av 2015 har foretaket oppnådd det nasjonale målet om en gjennomsnittlig ventetid 
for avviklede pasienter på < 65 dager. Det planlegges med økt aktivitet i 2016 og det forventes at 
gjennomsnittlig ventetid vedvarende skal være < 65 dager. 
 
I løpet av året har andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt 
henvisning økt til vel 80 %. Sentralt i dette er kortere ventetid og lengre planleggingshorisont på 
poliklinikkene. Det planlegges økning til vel 90 % med time i første brev. 
 
I alt er 28 pakkeforløp implementert i løpet av året. Arbeidet med disse forløpene vil fortsatt ha 
stor oppmerksomhet i 2016 for å sikre innfrielse av nasjonale målkrav. Nasjonalt arbeides det 
med pakkeforløp også på andre områder, og det vil bli fulgt opp i foretaket i årende fremover. 
 
Det er i praksis ingen fristbrudd ved utgangen av 2015 (0,9 %) – i 2016 er målet om ingen 
pasienter skal oppleve fristbrudd er videreført. Dette ses i sammenheng med endringer i pasient- 
og brukerrettighetsloven som ble iverksatt fra 01.11.2015 og retten til fritt behandlingsvalg. 
 
Mål for sykehusinfeksjoner er en reduksjon til under 3 % mot 3, 5 i snitt for 2015. Spesielt vil 
oppmerksomhet rettes mot tiltak for å redusere de alvorligste infeksjonene. Tiltak innenfor 
pasientsikkerhetsprogrammet er en viktig del av dette 
 
Somatisk virksomhet: 
Vestre Viken har gjennom flere år dreid aktivitetsveksten fra døgn- til dagbehandling. Dette 
videreføres i 2015. Økningen i DRG-aktivitet har vært større enn planlagt i 2015. Det planlegges 
for ytterligere økning i 2016 og i årene videre. I ØLP for 2016-19 er det planlagt med 7 % økning 
i antall behandlede pasienter i perioden innen somatikk. 
 
Det planlegges ikke endringer i funksjonsfordeling av pasienttilbud innen somatisk virksomhet i 
årene fremover.   
  
Psykisk helsevern og rus: 
Vestre Viken overtok ansvaret for psykisk helsevern og rus for Jevnaker kommune 01.01.2015.  
 
Det er i tråd med føring fra eier planlagt for knapt 8 % økning i poliklinisk aktivitet innenfor 
psykisk helse og rus i 2016 sammenliknet med 2015. Det planlegges for videre vekst i årene 
fremover. 
 
Styret for Vestre Viken har besluttet å avvikle bygningsmassen ved Lier sykehus. I den 
forbindelse arbeides med sammenslåing av de to psykiatriske sykehusavdelinger ved henholdsvis 
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Lier og Blakstad og midlertidig lokalisering av all sykehuspsykiatri på Blakstad sykehus inntil nytt 
sykehus i Vestre Viken er bygget. 
  
Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet: 
Styret vedtok i 2014 en revidert strategi for kvalitet og pasientsikkerhet for perioden 2014-16. 
Den bygger på ”Regional strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 2014-16” vedtatt av styret i 
Helse Sør-Øst i desember 2013. 
 
Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet er grunnleggende arbeid i foretaket. Virksomheten skal 
være i kontinuerlig forbedring og har legget til rette for at kompetanse og enkel 
forbedringsmetodikk er kjent av alle. Kultur og holdninger hos ansatte vil bidra til at tjenester og 
tilbud er i kontinuerlig forbedring. Kvalitetssystemet med avvikssystem, interne revisjoner, og 
risikovurderinger gir god oversikt over svikten i systemene og bidrar til at ledere på alle nivåer 
medvirker til kontinuerlig forbedring. Tilbakemelding fra brukere gjennom nasjonale og egne 
brukerundersøkelser inkludert klager brukes aktivt. Pasienter /brukere og pårørende spiller en 
aktiv rolle i egen behandling. IKT-systemer og forbedrede forløp legger til rette for dette. 
 
Egne målinger skal brukes aktivt i arbeidet med å forbedre pasientbehandlingen og det skal 
kunne hentes ut data fra DIPS som sikrer god kontroll med driften og sikrer mer optimalisert 
behandling. Vestre Viken skal bidra med data i nasjonale og fagspesifikke registre og dataene kan 
hentes ut elektronisk i pasientjournalen. Resultatene fra registrene skal benyttes i 
forbedringsarbeidet. 
 
Vestre Viken har et regionalt oppdrag med å drive læringsnettverk i kontinuerlig forbedring for 
foretakene i regionen. Parallelt har foretaket etablert en infrastruktur for arbeid med kontinuerlig 
forbedring. Denne infrastrukturen inneholder elementer som kompetanseutvikling, veiledning, 
system for målinger, forankring og skal bidra til holdningsendring hos ansatte i forhold til at alle 
har en viktig rolle i forbedringsarbeidet. 
 
Sentralt i kvalitetsarbeidet står tiltak knyttet til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 
Programmet skal redusere antall pasientskader og sikre trygge tjenester. Programmet har to 
overordnede føringer; det skal være brukerorientert og ha fokus på å øke ansattes kompetanse på 
pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring. 
 
Samhandling: 
Vestre Viken har et omfattende samarbeid med de 26 kommunene som er i vårt opptaksområde. 
Avtaleverk er etablert og revideres ved behov. Lokale og ett overordnet samarbeidsutvalg er 
etablert. Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter. Et viktig område fremover blir 
videreutvikling av de kommunale plasser for øyeblikkelig hjelp. 
 
I løpet av 2015 er områdeplan for psykisk helse og rus utarbeidet etter en bred prosess med 
involvering av kommunene. Denne danner et godt grunnlag for videreutvikling av tjenestene 
innen psykisk helse og rusbehandling.  
 
Forskning og innovasjon 
Styret vedtok i 2014 ”Forskningsstrategi for Vestre Viken for perioden 2014–2017” Den bygger 
på den regionale forskningsstrategien. 
 
Følgende fire hovedmål gjelder: 

1. Forsknings- og innovasjonsaktiviteten skal øke i kvalitet og omfang. 
2. Forskningsaktiviteten skal føre til bedret utredning eller behandling av pasientene og skal i 

økende grad anvende det brede pasientgrunnlaget i klinikkene. 
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3. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid skal tilstrebes. 
4. God forskningsformidling skal ha prioritet. 

 
Det er mål om å oppnå:  

•  Flere doktorgradsstipend  
• Bedre ordninger for frikjøpt tid til forskning  
• Flere D-stillinger  
• Flere forskerstillinger  

 
Forskerkompetanse skal vektlegges ved ansettelser i faglig ledende stillinger. Det skal stimuleres 
til økt utnyttelse av ideer for bedre pasientbehandling. Finansiering av 
kommersialiseringsprosjekter i tidlig fase skal stimuleres. 
 
De siste årene har det vært en økende forskningsaktivitet ved foretaket. Kontakt med 
universitetene, høgskolemiljøene og forsknings- og utviklingsarbeid i kommunene skal 
videreutvikles Foretaket har nå 5 kombinerte stillinger tilknyttet Universitetet i Oslo. Det arbeides 
med å fremme forskning med utgangspunkt i pasientnære kliniske problemstillinger og 
tverrfaglige forskningsprosjekter. 
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DEL IV: VEDLEGG 

8. Vedlegg 1: 
 

• Årsmelding fra Brukerutvalget 



ÅRSMELDING FRA BRUKERUTVALGET VESTRE VIKEN 2015 

Sammensetning  

Brukerutvalget har i 2015 bestått av følgende representanter: 

1.  Toril Krogsund Leder     FFO Buskerud 
2.  Anne Helene Lindseth Nestleder   FFO Akershus 
3.  Lillemor Sandberg      FFO Buskerud 
4.  Torunn Viervoll      FFO Akershus 
5.  Arne Moe       Kreftforeningen 
6.  Kjell Jensen       FFO Buskerud 
7.  Bjørn Tolpinrud      FFO Buskerud 
8.  Rune Hansen Gunnerød     FFO Buskerud 
9.  Franck Tore Larsen     SAFO 

    10.   Eric Johanssen       RIO 
 
Utvalgets leder og nestleder har inngått i Arbeidsutvalget sammen med 
sekretær og representant fra administrerende direktørs stab. Disse har i 
felleskap satt opp saksliste for Brukerutvalgets møter. 
 
Utskiftning av representanter var omfattende i 2015 og det ble fem nye 
medlemmer ved inngangen til perioden. Tre av disse kom fra FFO Buskerud, en 
fra SAFO og en fra RIO. Tidligere utvalgsleder Jørgen Korsvik takket for seg etter 
tre perioder. Ny leder ble Toril Krogsund som ble valgt for to år mens Anne 
Helene Lindseth ble valgt som nestleder for ett år for å unngå samtidig skifte av 
leder og nestleder.  
 
Aktivitet 
 
Brukerutvalget har hatt 10 plenumsmøter og behandlet 71 saker. Leder og 
nestleder har deltatt på helseforetakets styremøter som observatører med 
tale- og forslagsrett i saker som angår pasienttilbudet. Leder- og nestleder er 
fast representert i Sentralt kvalitetsutvalg og Overordnet samarbeidsutvalg. 
Alle medlemmer har deltatt jevnlig på møtene i klinikkenes kvalitetsutvalg, på 
ulike ledermøter og eventuelt i annen virksomhet dersom det har vært ønske 
om det fra klinikkenes side. Også fast deltagelse i Forskningsutvalget, i de lokale 
samarbeidsutvalgene og i de kliniske etikkomiteene ved to klinikker har vært 
viktige bidrag fra Brukerutvalget. 
 



Etisk kvalitet, ivaretagelse av taushetsplikten og hensynsfull informasjons-
formidling ved alvorlig sykdom, er tema utvalget har vært opptatt av i 2015. 
Det samme gjelder driften av Brukerkontoret ved Drammen Klinikk, PasOpp 
undersøkelsene generelt og resultatene vedrørende utskrivning og samhand-
ling spesielt. Dette har vært drøftet både på Brukerutvalgets møter og i andre 
sammenhenger. Nevnte områder vil bli fulgt opp i kommende periode og det er 
blant annet planer om en kampanje vedrørende taushetsplikten. 
 
Utviklingsplaner for Vestre Viken 
 
Leder og et medlem har deltatt i styringsgruppen for nytt sykehus i Vestre 
Viken. Flere har bidratt i skisseprosjektets arbeidsgrupper og i planer 
vedrørende oppgradering av de andre klinikkene i helseforetaket. Hele 
Brukerutvalget har fått god informasjon fra prosjektansvarlige og fra ledelsen i 
året som har gått. Utvalgets fokus har vært på framdrift samt gode løsninger 
for pasienter, pårørende og ansatte. Etter at rammer for nytt sykehus ble 
fastsatt, har oppmerksomheten blitt rettet mot dimensjonering og 
problemstillinger rundt dette har vakt bekymring hos Brukerutvalget så vel som 
hos tillitsvalgte.   
 
Prosjekter og annen medvirkning 
 
I samarbeid kvalitetsavdelingen har Brukerutvalget bidratt i flere prosjekter og 
arbeidsgrupper: Oppfølging av prosjektet som kalles Kontinuerlig forbedring, 
Pasientsikkerhetsprogrammet, Kommunikasjonsprosjektet, Pasientforløp hjem 
til hjem KOLS, Pasientforløp hjem til hjem psykisk helse og rus, Trygg transport 
av psykisk syke, og arbeidet med sammenslåing av sykehusene Blakstad og Lier. 
Det har også blitt innspill og engasjement i forbindelse med utvikling av 
veileder for brukerkontor og likepersonsarbeid og rundt etablering av Vestre 
Vikens ung- domsråd. 
 
Konferanser 
 
Brukerutvalgets leder og nestleder deltok på den årlige begivenheten Nasjonal 
Helsekonferanse. Også på Samhandlingskonferansen som gikk over to dager, 
var utvalget godt representert. To medlemmer gjennomførte innføringskurset 
Praktisk etikk i helsetjenesten etter oppfordring fra klinisk etisk komité. 
Konferanser og kurs ga utbytte for brukerrepresentantene som deltok.  
 
Samarbeid med pasientombudet 



 
Pasient- og brukerombudet i Buskerud har deltatt jevnlig på Brukerutvalgets 
plenumsmøter og representanter fra ombudet i Oslo og Akershus har deltatt på 
et møte. Samarbeidet har vært nyttig og bidratt til økt oppmerksomhet på 
pasientenes opplevelser og enkelte ganger på svikt i klinikkenes rutiner. Som 
følge av dette har utvalget tatt initiativ til dialog med ansvarlig ledelse og 
anmodet om gjennomgang av rutiner og systemer. 
 
Samarbeidet med ledelsen 
 
Brukerutvalget legger vekt på et tett samarbeid med foretaksledelsen og 
opplever at denne på sin side legger vekt på å bruke utvalgets ressurser. Dette 
forholdet har gjort Brukerutvalgets arbeid i 2015 godt og meningsfylt. 
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INNLEDNING 
 
Det inngås årlige driftsavtaler mellom administrerende direktør og hver av klinikkdirektørene. 
Driftsavtalene består av en kontrakt og med konkrete måleparametre i vedlegg. Rapporteringen 
i årsmeldingen er knyttet til grad av måloppnåelse i forhold til måleparameterne.  
 
Utvalgte sentrale måleparametre utgjør klinikkenes måltavler og rapporteres til 
foretaksledelsen og styret i den månedlige rapporteringen. Driftsavtalene og måleparameterne 
følges opp i jevnlige oppfølgingsmøter mellom administrerende direktør og klinikkdirektørene.  
 
Måleparameterne er like for de somatiske klinikkene. For de andre klinikkene er et utvalg 
måleparametre tilpasset klinikkenes drift og ansvarsområder. Felles for alle klinikker er 
måleparametre knyttet til økonomi og HR og bemanning samt logistikk og innkjøp. 
Måleparametre og målkrav er tilpasset både krev fra HOD, HSØ gjennom oppdrag og bestilling 
samt internt bestemte målkrav i Vestre Viken.  
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DRAMMEN SYKEHUS   
 

 
 
  
Drammen sykehus hadde i 2015 et negativt budsjettavvik på 0,05 % i forhold til budsjettert 
omsetning. Kostnadene har i dette et budsjettavvik på -11,9 MNOK og inntektssiden et 
budsjettavvik på 11,1 MNOK. Lønnsområdet har et negativt budsjettavvik på 9,5 MNOK, 
varekostnader og andre driftskostnader avviker med 2,4 MNOK. Hoveddelen av inntektssvikten 
knyttet til stor vekst i poliklinisk behandling, men om planindeks hadde vært oppnådd skulle 
den polikliniske inntekten vært 8,5 MNOK høyere. 
 
Klinikken får med dette en balansert styringsfart inn mot 2016, men produktivitetskrav i 
budsjettet gjør at det kontinuerlige forbedringsarbeidet må fortsette.  
 
Sykefraværet har etter langsiktig målrettet arbeid, hatt en positiv utvikling de to siste tertialer. 
Dette er viktig både for pasientkvalitet, arbeidsmiljø og økonomi. 
 
Klinikken hadde en del innkjøpsavtaler som gikk ut og måtte reforhandles i 2015, og målet for 
andel avtalehandel er derfor ikke innfridd. Arbeidet for å forbedre innkjøpsindikatorene 
fortsetter i 2016.   
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Det er i 2015 behandlet 18 537 flere pasienter enn budsjettert og 24 194 flere enn i 2014 ved 
Drammen sykehus. Veksten i DRG poeng som følge av dette er på 3,3 % fra 2014 til 2015, men 
burde vært vesentlig større om planindeks hadde blitt innfridd. Produktiviteten målt i antall 
DRG poeng pr månedsverk er uendra fra 2014.  
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*Langtidsventere og time i første brev er målt pr desember 
 
Drammen sykehus har et kontinuerlig og målrettet fokus på ventetider og null fristbrudd. Flere 
avdelinger har gjennomført 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, i desember, er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 60 
dager, antall langtidsventende over ett år er 29 pasienter og antall ventende over seks måneder er 
mer enn halvert fra januar til desember. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt 
vært 0,7 %. Andel pasienter som tildeles time sammen med bekreftelse av mottatt henvisning har 
også gjennom året hatt en positiv utvikling, i desember er andelen 79,5 %. 
 
Alle pakkeforløp for kreft er implementert, og forløpskoordinatorer er etablert for de 28 forløpene.  
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BÆRUM SYKEHUS 
 

 
 
Bærum sykehus leverte et underskudd på 9,9 MNOK i 2015. Klinikken har et positiv 
inntektsavvik på 6,7 MNOK som skyldes høyere pasientbehandling enn planlagt og et negativt 
kostnadsavvik på 16,7 MNOK. Høyere kostnader enn budsjett består i hovedsak av følgende: 

• -3,9 MNOK - Lønnskostnader 
• -5,5 MNOK - Innleie fra eksterne vikarbyråer 
• -7,3 MNOK – Varekostnader 

 
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.  
Merforbruket på lønn må ses i sammenheng med høyt belegg tidlig på året med påfølgende 
økning i senger og bemanning. Siste kvartal har klinikken en resultatforbedring på 0,67 MNOK 
på lønnskostnadene. 
 
For å redusere ventelister, ventetid og langtidsventende og dermed også forberede klinikken til 
”Fritt behandlingsvalg”, er det benyttet ekstra ressurser, i form av ekstraarbeid utover normal 

Måleparametre driftsavtale for 2015

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Økonomi
Resultat MNOK 0 -9,9

HR og bemanning
Brutto årsverk Antall 941,5 946
Sykefravær totalt Andel 7,1 % 6,6 %
Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene Antall

7 500 6 715
Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – 
faste

Andel
38,0 % 38,1 %

Andel fast ansatte Andel 64,0 % 66,0 %
Andel medarbeidere som har besvart årets 
medarbeiderundersøkelse

Andel
80,0 % 86,0 %

Andel medarbeidere som har vært involvert i 
oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel

55,0 % 45,0 %
Gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale Andel

65,0 % 61,0 %
Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 83 % 76 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av total 
innkjøp

Andel 82 % 78 %
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arbeidstid, for å redusere etterslepet av ventende pasienter. Klinikken vil ha fjernet etterslepet i 
løpet inneværende år og skal da kunne avvikle dyre ekstraprosjekter. 
 
Sykefraværet er bedre enn målsettingen for 2015. 
 
Hele 86 prosent av Bærum sine ansatte har svart på årets medarbeiderundersøkelse og gir et 
godt grunnlag for arbeid med arbeidsmiljø gjennom 2016. 
 

 
 
På Bærum sykehus er det i 2015 behandlet 8320 flere pasienter enn i 2014 hvilket utgjør en 
økning på 8,2 prosent. Målt i DRG poeng er veksten på 1801 DRG poeng mot fjoråret og 187 DRG 
poeng foran målet. 
Antall fristbrudd har hatt en positiv utvikling gjennom 2015 og kun 0,4 prosent av pasientene 
opplevde fristbrudd i desember. 
 

Måleparametre driftsavtale for 2015

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold Antall 20 074 20 114
Dagopphold antall Antall 4 639 5 226
Dagkirurgi Antall 3 274 3 502

Poliklinikk konsultasjoner med ISF refusjon
Antall

84 061 81 108
Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon Antall 4 613 5 294
Antall DRG-poeng Antall 27 252 27 439
Raskere tilbake DRG-poeng Antall

62 24
Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 90,0 % 88,9 %
Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen

Andel
55,0 % 64,6 %

Fristbrudd
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i 
perioden

Andel
0,0 % 2,3 %

Antall fristbrudd for rettighetspasienter totalt Antall
0 93

Henvisninger - mottatte
Andel henvisninger vurdert innen 3 dager Andel

74,0 % 75,9 %
Andel henvisninger vurdert innen 10 dager Andel

97,5 % 98,0 %
Andel henvisninger vurdert innen 30 dager Andel

100,0 % 99,8 %
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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 og videre med 3,7 prosent fra 2014 til 2015. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til 2015 
er på hele 15,4 prosent.  
 

 
 

Måleparametre driftsavtale for 2015

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Ventetid
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter totalt Antall dager

66,0 63,0
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter med 
rett til prioritert helsehjelp

Antall dager
45,0 41,2

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter uten 
rett til prioritert helsehjelp

Antall dager

80,0 90,5
Ingen langtidsventende over ett år Antall pasienter

0 38
Korridorpasienter
Andel korridorpasienter Andel 1,0 % 1,5 %
Sykehusinfeksjoner
Sykehusinfeksjoner, prevalensen Andel 3,0 % 4,7 %
Timeavtale
Andel pasienter som får timeavtale i første 
innkallingsbrev

Andel

70,0 % 77,3 %
Pakkeforløp kreft
Andel kreftpasienter som registreres i et 
definert pakkeforløp

Andel

70,0 %

Svares ut på 
VV-nivå

Andel pakkeforløp som er gjennomført innen 
definert standard forløpstid

Andel

70,0 %

Svares ut på 
VV-nivå

Nasjonale kvalitetsindikatorer
20% av pasienter med hjerneslag mellom 18 
og 80 år skal ha fått trombolyse

Andel

20,0 % 16,0 %
Implementere antikorrupsjonsprogrammet i 
HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse  Sør-Østs 
etiske retningslinjer"

Andel

80,0 % 18,0 %
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse  Sør-Østs 
dilemmatrening"

Andel

80,0 % 20,0 %
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Klinikk Bærum sykehus jobber kontinuerlig med å redusere ventetidene og at ingen pasienter 
skal oppleve fristbrudd. Det har vært gjennomført et betydelig forbedringsarbeid på flere av 
sykehusets poliklinikker i løpet av 2015. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er 63 dager i gjennomsnitt for hele 2015 og har 
gjennom året blitt redusert fra 71 dager i januar til 53 dager i desember. Antall ventet over 12 
måneder er redusert fra 94 i januar til 38 i desember, mens antall ventet over 6 måneder er 
redusert fra 508 i januar til 247 i desember. 
 
Andel pasienter som får time i første brev var 70,7 prosent i januar og 87,4 prosent i desember. 
Arbeidet med reduserte ventetider og ingen fristbrudd videreføres i 2016. 
 
Antall ansatte ved klinikk Bærum som gjennomfører e-lærings kurs i 
antikorrupsjonsprogrammet i Helse Sørøst skal økes i 2016. 
 
Bærum sykehus ble i nasjonalt hjerneslags-kvalitetsregister bedømt til å være blant de fremste 
på hjerneslagsbehandling bedømt ut fra de 11 kvalitetsparametrene som registreres nasjonalt. 
 
Bærum sykehus var ett av 4 norske sykehus som i nasjonale kvalitetsregistre hadde en 
signifikant bedre 30 dagers overlevelse enn norske sykehus generelt i siste aktuelle måling fra 
2014 (som er siste og nylig publiserte resultat). 
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RINGERIKE SYKEHUS   
 

 
 
Ringerike sykehus leverte et overskudd på 6,4 MNOK i 2015. Årsaken til overskuddet er høy 
aktivitet, og relativt god kostnadskontroll til tross for langt høyere aktivitet enn planlagt. Det er 
gjennomført flere forbedringstiltak rundt behandlingslinjer og pasientflyt som igjen har økt 
produksjonen uten å øke kostnadene. 
 
Sykehuset har hatt en ekstra oppgave knyttet til asylanttilstrømningen i vårt område, og i den 
forbindelse har det vært laget egne behandlingslinjer mellom mottak og sykehus. Arbeidet har 
inkludert alle involverte parter, herunder kommuner og diverse mottak. 
 

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Økonomi

Resultat* MNOK 0  6 430

HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 542 538
Sykefravær totalt* Andel 6,5 % 6,1 %
Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall 3 417

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse 
– faste

Andel 43 %

Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel 65 % 69 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 55 % 61 %

Gjennomført utviklings-
/medarbeidersamtale

Andel 72 % 72 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 93 % 91 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
total innkjøp

Andel 86 % 83 %
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Klinikken har hatt meget høy aktivitet i 2015. Det er behandlet 3300 flere pasienter enn året før 
og 1500 flere enn budsjett. Målt i DRG er det produsert 1052 flere DRG-poeng enn 2014, og 687 
DRG-poeng mer enn budsjettert. 
Produktivitet målt i DRG poeng per brutto månedsverk viser en vekst på 5,5% i forhold til 
budsjett og 5,7% i forhold til 2014. 
 
Det jobbes aktivt med oppdaterte frister og ventetider på HELFO sine nettsider, og det har gjort 
at sykehuset har rekruttert flere pasienter både innenfor og utenfor eget opptaksområde. 
 

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Aktivitet somatikk
Heldøgn avdelingsopphold Antall 12 013                     12 358                     
Dagopphold antall Antall 4 314                       4 646                       
Dagkirurgi Antall 1 681                       1 792                       
Poliklinikk konsultasjoner med ISF 
refusjon

Antall 46 594                     47 299                     

Poliklinikk kontakter uten ISF refusjon Antall 2 292                       3 066                       
Antall DRG-poeng* Antall 14 508                     15 195                     

Raskere tilbake DRG-poeng Antall 48                             47                             

Styringsindikatorer
Epikrise
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 90 % 92 %

Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen

Andel 60 % 67 %

Fristbrudd*

Andel fristbrudd avviklet i perioden Andel 0 % 0,8 %

Antall fristbrudd for rettighetspasienter 
totalt

Antall 0 3

Henvisninger - mottatte

Andel henvisninger vurdert innen 3 dager Andel 80 % 74 %

Andel henvisninger vurdert innen 10 
dager

Andel 100 % 97 %

Andel henvisninger vurdert innen 30 
dager

Andel 100 % 99 %
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Gjennomsnittlig ventetid i 2015 var langt lavere enn det nasjonale målet på 65 dager. Snittet for 
2015 var 56 dager, og i desember var gjennomsnittlig ventetid 49 dager. 
 
Som en følge av at klinikken kun har enerom på sengetun, vil det ikke være mulig å unngå 
korridorpasienter. Snitt for 2015 var 3,7%, og andelen varierer gjennom året. Høyest var januar 
med 6,6%, og lavest var oktober og desember med 1,3%. 
 
Snitt andel pasienter som får time i første brev var 75% i 2015. Her var laveste andel i mai med 
65%, mens høyeste andel var i desember med 88%.  
 
Andel gjennomførte e-læringskurs i antikorrupsjonsprogrammet skal økes i 2016. 
 
 

  

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Ventetid*
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
totalt

Antall dager 55 56

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
med rett til prioritert helsehjelp

Antall dager 50 43

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
uten rett til prioritert helsehjelp

Antall dager 60 68

Korridorpasienter*
Andel korridorpasienter Andel 2 % 3,7 %

Sykehusinfeksjoner*
Sykehusinfeksjoner, prevalensen Andel <3% 1,5 %

Timeavtale*

Andel pasienter som får timeavtale i 
første innkallingsbrev

Andel 70 % 77 %

Nasjonale kvalitetsindikatorer

20% av pasienter med hjerneslag mellom 
18 og 80 år skal ha fått trombolyse

Andel 20 % 20 %

Implementere 
antikorrupsjonsprogrammet i HSØ
Gjennomføre e-læringskurs: "Helse  Sør-
Østs etiske retningslinjer"

Andel 80 % 26 %

Gjennomføre e-læringskurs: "Helse  Sør-
Østs dilemmatrening"

Andel 80 % 28 %
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KONGSBERG SYKEHUS    
 
Resultater og mål for 2015 vises i tabellene nedenfor.   

 
 
Kongsberg sykehus har i 2015 et negativt budsjettavvik på 3,9 MNOK. Dette tilsvarer et avvik på 
1,4 % av budsjettert omsetning. Det er et positivt avvik på inntekter med 3,2 MNOK og et 
negativt avvik på kostnader med 7,2 MNOK. Klinikken har arbeidet med kostnadsreduserende 
tiltak gjennom 2015 for å sikre riktig styringsfart inn i 2016. Det er planlagt en aktivitetsøkning i 
2016 som gir økte ISF-inntekter. 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.  
 
Det har i 2015 vært 7,2 brutto årsverk mer i fødselspermisjon enn budsjettert. I tillegg har det 
vært høyere sykefravær enn budsjett i første halvår. Det har også vært høyere refusjoner på 
disse områdene. Klinikken har fokus på nærvær, og har et pågående prosjekt i samarbeid med 
Nav, bedriftshelsetjenesten og arbeidstakerorganisasjonene.  
 
Årets medarbeiderundersøkelse viser en fortsatt positiv utvikling for klinikken. Det er 
forbedring på flere indikatorer. Fra 2012 til 2015 har arbeidsglede økt fra 69 til 81 og 
jobbtilfredshet fra 68 til 81.  
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Klinikken ligger noe lavere på bruk av avtaler og innkjøpssystem enn målet. Dette vil det være 
økt fokus på i 2016.  
 

 
 
Det har vært høyere aktivitet på døgn, dagopphold og poliklinikk enn plan i 2015. Det har vært 
lavere aktivitet på dagkirurgi. Det er et positivt avvik på 165 DRG-poeng.  
 

 
 
Det har vært 0,7 % fristbrudd i 2015. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at 
klinikken unngår fristbrudd.  
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** Gjennomsnittlig ventetid: Kirurgi er ikke med i tallene pga avhengighet av venteliste Drammen sykehus.  
 
Klinikken oppnår planen på mange av styringsindikatorene i 2015. Klinikkdirektøren vil i 2016 
fortsette med månedlige oppfølgingsmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 og 
avdelingsoverlegene der økonomi, aktivitet, HR-tall og styringsindikatorer følges opp.  
 
Det har vært 2,3 % andel korridorpasienter i 2015. Klinikken har en prosedyre for hvordan 
dette skal håndteres og vil fortsatt følge opp dette.  
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En del medarbeidere har i 2015 gjennomført e-læringskurs om antikorrupsjonsprogrammet i 
HSØ. Klinikken vil følge opp dette videre i 2016. 
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INTERN SERVICE 
 
Resultater og mål for 2015 vises i tabellen nedenfor.   

 
 
Klinikkdirektør har månedlige møter med sine avdelingssjefer hvor disse parameterne er fulgt 
opp gjennom året. Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under. 
 
Økonomi: 
Intern Service har et underskudd i 2015 på 9,9 MNOK. Hovedårsaken til resultatet er todelt. IKT 
området, herunder tjenesteavtalen med Sykehuspartner har et underskudd i år på 4,3 MNOK. 
Dette skyldes i hovedsak at flere prosjekter innenfor prosjektet digital fornying har en framskutt 
framdriftsplan i forhold il planen. Øvrig drift hadde et underskudd i 2015 på 5,7 MNOK som 
skyldes økte kostnader til driftsbygninger og medisinskteknisk utstyr samt til 
behandlingsmidler som pasientene bruker hjemme. Vedlikeholdet øker på grunn av gammel 
bygningsmasse og utstyr, samt stramme investeringsrammer som gjør at nødvendige endringer 
i bygningsmasse og utskifting av utstyr skjer i en lavere takt.  
 
For behandlingsmidler skyldes merforbruket økt forbruk av driftsmateriell til diabetespasienter. 
Analyser viser at det er flere brukere i 2015 enn i fjor, men økningen er ikke større enn forutsatt. 

Måleparametre driftsavtale for 2015    

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Økonomi
Resultat* MNOK 0 9 950
HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 550,1 546,5
Sykefravær totalt* Andel 9,0 % 9,2 %

Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene

Antall 500 927

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse 
– faste

Andel  25,0% 26 %

Andel fast ansatte Andel  85,0% 78 %
Andel medarbeidere som har besvart 
årets medarbeiderundersøkelse

Andel 80 % 76 %

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 80 % 70 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 76,0 % 78,0 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av 
total innkjøp

Andel 51,0 % 41,0 %
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Kostnadsveksten relaterer seg derfor til bruk av dyrere materiell enn tidligere. Det er samme 
utvikling i andre helseforetak i landet. 
 
Lønnsområdet har vist positiv utvikling og er bedre enn plan for 2015.   
 
HR og bemanning: 
Intern Service har for 2015 i gjennomsnitt utlønnet 546 brutto månedsverk. Dette er lavere enn 
målet og skyldes lavere sykefravær enn forutsatt og gjennomførte tiltak for å redusere 
lønnskostnadene. 
 
Sykefraværet i klinikken var i 2015 på 9,2 %.  Dette er om lag på samme nivå som mål for 2015 
og resultatet for 2014. Et sykefravær på om lag 9,0 % i en virksomhet som inkluderer renhold og 
andre serviceavdelinger er lavt sett opp mot nasjonale tall.  
 
Antall brudd på Arbeidstidsbestemmelsene for 2015 er høyere enn fjoråret og planen for i år. 
Økningen er innenfor de fleste avdelinger som har arbeidstid utover ordinær dagtid. Dette 
området vil ha fokus neste år, med mål om å redusere antallet brudd med ca 45 % fra resultat 
2015.  
 
For øvrige HR og bemanningsparametre er det små avvik fra planen.  
 
Innkjøp og logistikk: 
Både indikator for kjøp på avtale og bruk av innkjøpssystem er vesentlig forbedret fra 2014. 
Resultatene er imidlertid under målsetting for 2015 når det gjelder bruk av innkjøpssystemet. 
Analyser av årsaker er gjennomført og følgende tiltak er gjennomført for å bedre resultat neste 
år:  

• Spesialrutiner for enkelte typer innkjøp (hastesaker og faste utgifter) 
• Bevisstgjøring og opplæring av de som foretar innkjøp 
• Videre analyser for å avdekke behov for avtaler og svikt i datakvalitet 
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Styringsindikatorer KIS: 
Opplæring – antall gjennomførte kurs av e-læringskurset ”Ytre miljø innføring” 
Til sammen 57 % av de ansatte i klinikken har gjennomført introduksjonskurset for ytre miljø 
pr. 2015. Resultatet er 7 % høyere en målsetning satt for Vestre Viken. Intern Service hadde et 
høyere mål enn dette, som ikke ble nådd. Klinikken vil kommunisere målet tydeligere, og legge 
bedre til rette neste år, for å øke gjennomføringsgraden ytterligere.  
 
Reduksjon av antall kjørte km (tjenestereiser) 
Antall kjørte km viser et positivt resultat på 10 % i forhold til planen for 2015. Det er 
gjennomført et prosjekt der bilflåten i Vestre Viken samt etablerte rutiner rundt regler for bruk 
av bil i forbindelse med tjenestereiser ble gjennomgått og revidert. Dette er hovedårsaken til det 
gode resultatet for 2015.   
 
Andel eiendomsprosjekt ferdigstilt i henhold til fremdriftsplan (eiendom): 
Det måles hvor stor andel av eiendomsprosjektene som faktisk blir gjennomført innenfor 
planene. Målsettingen for 2015 var at 80 % av prosjektene skulle være gjennomført innenfor 
tidsplanen. Resultatet var noe lavere og skyldes at midler måtte omprioriteres til prosjekter som 
ble noe dyrere samt havarier som oppstod i løpet av året. 
 

Måleparametre driftsavtale for 2015    

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Styringsindikatorer KIS

Opplæring - antall gj.ført elæringskurset 
"Ytre miljø innføring"

Antall 400 334

Antall kjørte km (tjenestereiser) Antall 167 024 151 157
Andel eiendomsprosjekt ferdigstilt iht 
fremdriftsplan

Antall 80 % 74 %

Redusere antall IKT tjenester i 
tjenestekatalog med Sykehuspartner 

Antall 250 261

Energiforbruk (kwh) pr mnd pr m2 -
oppvarmet areal

Antall 306 310

Personaltøy pr brutto månedsverk 
beh.personell

Andel 378 367

Responstid sentralbord -alle samtaler 
(andel besvart innen 45 sek)

Andel 89 % 80 %

Sorteringsgrad avfall -totalt Andel 36,0 % 33,7 %
Andel utestående MTU 
oppdrag/plantallet

Andel 100 % 103 %

Mat: Antall middager ift antall liggedøgn -
somatikk

Andel 1,39 1,16

Mat: Antall middager ift antall liggedøgn -
psykiatri

Andel 1,63 1,43
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Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalog med sykehuspartner (IKT) 
Vestre Viken har for 2015 redusert applikasjonsporteføljen med 14,5 %. Vestre Viken har ikke 
nådd helt i mål med 20 %. Det vil derfor gjøres en ny systematisk gjennomgang av programmer, 
og planlegging med Sykehuspartner for videre forløp. Utfordringen er at det kommer til nye 
avtaler i forbindelse med etablering av nye tjenester.  
 
Energiforbruk (KwH) pr måned pr m2 oppvarmet areal 
Resultatet er noe høyere enn planen. Det er iverksatt tiltak for å redusere energiforbruket men 
temperaturforhold deler av året gjør at resultat for 2015 likevel blir høyere.   
 
Personaltøy pr brutto månedsverk behandlingspersonell 
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. Resultatet for 2015 viser at klinikken er bedre enn 
målet.  
 
Klinikken går periodevis igjennom resultatene med klinikkene for å sikre en best mulig 
utnyttelse.    
 
Responstid sentralbord - alle samtaler 
Det ble startet opp måling av responstiden på samtaler til sentralbordet i VVHF primo 2013. Det 
er gjennomført arbeid med reviderte bemanningsplaner for å sikre mer spisset bemanning i 
forhold til faktisk trafikk samt oppfølgning med personalgruppen i forhold til kvalitet på 
overføring av samtaler, behandlingstid per samtale og påloggingstid per operatør. Målet for 
2015 ble ikke nådd, som følge av høyere sykefravær enn forutsatt.   
 
Andel avfall som sorteres 
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på 
avfall. Sorteringsgraden for 2015 ble lavere enn målet som ble satt. 
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, men 
så langt viser det seg at det tar lengre tid enn planlagt å gjennomføre dette fullt ut i hele 
organisasjonen. 
 
Antall middager i forhold til antall liggedøgn somatikk og psykiatri 
Resultat for antall middager i forhold til liggedøgn ble noe bedre enn plan for 2015 både for 
somatikk og psykiatri. Innenfor psykiatrien beregnes det normalt 1,5 porsjon sammenlignet 
med somatikken som serverer 1,0 porsjon pr pasient. Dette er hovedårsaken til at mål og 
resultat er høyere innenfor psykiatrien. Klinikken har etablert samarbeid med øvrige klinikker 
for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket.  
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Resultater og mål for 2015 vises i tabellen nedenfor.  Områder der målet ikke er nådd i 2015 
kommenteres særskilt.  Kommentarene skal inkludere en kort beskrivelse av tiltak som er 
igangsatt for å oppnå målet, og når klinikken forventer at målet skal nås (tidsplan). 
 

Måleparametre driftsavtale for 
2015       

Måleområde Enhet 
Mål 
2015 

Faktisk 
2015 

Økonomi       
Resultat* MNOK 0 3,991 
HR og bemanning       
Brutto årsverk* Antall 1844 1830 
Sykefravær totalt* Andel 7,0 % 7,8 % 
Antall brudd på arbeidstids-
bestemmelsene 

Antall 7500 11361 

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 % 
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – 
faste 

Andel 30 % 29,3 % 

Andel medarbeidere som har besvart årets 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 80 % 70 % 

Andel medarbeidere som har vært 
involvert i oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse 

Andel 100 % 58 % 

Andel medarbeidere gjennomført 
utviklings-/medarbeidersamtale 

Ande 100 % 73 % 

Innkjøp og logistikk       
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum 

Andel 77 % 78%  

Bruk av innkjøpssystem som andel av total 
innkjøp 

Andel 48 %  26% 

Aktivitet PHR       
Utskrevne pasienter døgnbehandling* Antall 3785 4184 
Liggedager døgnbehandling Antall 102552 106477 
Oppholdsdager dagbehandling Antall 0 0 
Poliklinikkonsultasjoner* Antall 220776 229678 
Raskere tilbake, konsultasjoner Antall 1320 979 
Raskere tilbake, pasienter unike individer Antall 120 161 
Styringsindikatorer       
Epikrise       
Andel epikriser sendt innen 7 dager Andel 100 % 78,9 % 
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Andel epikriser sendt/gitt på 
utskrivningsdagen 

Andel 20 % 30,2 % 

Fristbrudd*       
Andel fristbrudd for rettighetspasienter i 
perioden 

Andel 0 % 1,0 % 

Antall fristbrudd for rettighetspasienter 
totalt ved månedens slutt 

Antall 0 61 

Utskrivningsklare pasienter       
Antall sykehusopphold for utskrivingsklare Antall 30 994 

Antall liggedager etter utskrivingsklar Antall 350 2515 
Totalt antall liggedager Antall 102552 106477 

Ventetid*       
Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
med rett til prioritert helsehjelp VOP 

Antall dager <50 47 

Gj.snittl.ventetid avviklet for pasienter 
med rett til prioritert helsehjelp TSB 

Antall dager <50 74 

Gj. Snittlig ventetid for oppstart av 
behandling for pasienter med rett til 
helsehjelp BUP 

Antall dager <50 36 

Gj.snittl.ventetid for oppstart av 
behandling for pasienter med rett til 
prioritert helsehjelp BUP 

Antall dager 

<50 36 
Antall med ventetid over 12 måneder Antall 0 0 
Andel med registrert hovedtilstand       
Andel med registrert hovedtilstand VOP Andel 100 % 92,7 % 
Andel med registrert hovedtilstand BUP Andel 100 % 98,4 % 
Andel med registrert hovedtilstand TSB Andel 100 % 97,4 % 
Tvungent psykisk helsevern       
Tvungen innleggelse i psykisk institusjon Andel   19,4 % 

Beleggsprosent akuttenheter       
Beleggsprosent akuttenheter Andel 85 % 80,1 % 

Timeavtale sammen med henvisning       
Andel med timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottat henvisning 

Andel 90 % 81,6 % 

Klinikkspesifikke indikatorer       
Beleggsprosent akuttenheter sykehus Andel 85 % 83,4 % 
Beleggsprosent akuttenheter DPS Andel 85 % 74,1 % 
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Kommentarer: 
 
Sykefravær 
Tiltak: Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå. 
 
Antall brudd på arbeidstidsbestemmelser 
Det har vært høyere antall brudd enn målkravet spesielt ved Blakstad og Lier. Det har vært en 
utfordrende driftssituasjon med høyt belegg begge steder til dels med svært krevende pasienter 
i begynnelsen av året. 
 
Tiltak: Høsten 2015 har klinikken hatt et utstrakt samarbeid med HR om bemanningsplaner og 
rutiner for riktig registrering av arbeidstid. Det forventes at dette vil gi resultater utover i 2016. 
 
Involvering i oppfølging av medarbeiderundersøkelser 
Tiltak: Individuell oppfølging av ledere på nivå 3 og 4. Tilbud om lederstøtte i gjennomføring. 
 
Andel medarbeidere gjennomført utviklings-/medarbeidersamtale 
Tiltak: Individuell oppfølging av ledere på nivå 3 og 4. 
 
Bruk av innkjøpssystem 
Tiltak: Få bistand fra innkjøp til å identifisere evt. vare-/tjenestegrupper som peker seg ut, og 
bidra med opplæring for å forbedre anskaffelsesrutinene. 
 
Epikriser 
Tiltak: I klinikkens revisjonsplaner har enkelte avdelinger planlagt gjennomføring av 
internrevisjon med fokus på epikriser. 
 
Andel med registrert hovedtilstand 
Tiltak: Det jobbes med individuell oppfølging og etablering av gode rutiner for å sikre at alle 
bilder i DIPS blir riktig utfylt.  Avvik identifiseres og følges opp på seksjonsnivå.  
 
Timeavtale sammen med henvisning 
Tiltak: Det jobbes med individuell oppfølging og etablering gode rutiner for å sikre riktig 
registrering. Avvik identifiseres og følges opp på avdelingsnivå. 
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Resultater og mål for 2015 vises i tabellen nedenfor.   
 

 
 
 

Måleparametre driftsavtale for 2015    

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Økonomi
Resultat* MNOK 0 6,4

HR og bemanning
Brutto årsverk* Antall 303,5 311,9
Sykefravær totalt* Andel 8,0 % 8,0 %

Antall brudd på arbeidstids-bestemmelsene Antall 950 710

Etablerte bemanningsplaner Andel 100 % 100 %
Andel deltid av korrigert stillingsstørrelse – 
faste

Andel 18 % 17 %

Andel fast ansatte Andel 70 % 55 %
Andel medarbeidere som har besvart årets 
medarbeiderundersøkelse

Andel 100 % 84 %

Andel medarbeidere som har vært involvert i 
oppfølging av forrige 
medarbeiderundersøkelse

Andel 100 % 60 %

Innkjøp og logistikk
Bruk av avtaler som andel av total 
innkjøpsvolum

Andel 76 % 63 %

Bruk av innkjøpssystem som andel av total 
innkjøp

Andel 54 % 35 %
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Måleparametre driftsavtale for 2015    

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Aktivitet PHT
Antall oppdrag med Ambulanse Antall 41 157 39 867
Antall kjørte km med Ambulanse ekskl. 
Notodden og Rjukan

Antall 1 766 029 1 738 988

Aktivitet - AMK. Telefonhenvendelser inn og 
ut. ANTALL 

Antall 160 951 139 853

AMK Antall telefonhenvendelser til linje 113. Antall 29 469 28 333
Luftambulansetjenesten (LAT) : Antall 
henvendelser om oppdrag

Antall 794 753

Luftambulansetjenesten (LAT) : Oppdrag med 
helikopter

Antall 605 624

Pasientreiser Turer Antall 181 685 176 393
Pasientreiser Rekvisisjoner Antall 236 500 229 612
Samkjøringsgrad alle transportører Andel 2 1,96

Måleparametre driftsavtale for 2015    

Måleområde Enhet
Mål
2015

Faktisk
2015

Styringsindikatorer
Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for tettbebygde strøk er innen 
20 min (anbefalt 12 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene

Antall 7,0 5,8

Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for grisgrendte strøk er innen 30 
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene

Antall 17,0 14,3

Antall kommuner hvor gjennomsnittet av 
responstider for grisgrendte strøk er innen 40 
min ( anbefalt 25 min ) for 90 % av 
akuttoppdragene

Antall 7,0 4,9

Pasientreiser skal svare telefonen 05515 
innenfor nasjonale krav 90 sekunder

Antall sekunder 90,0 82,7

Pasientreiser Servicegrad (QOS) Andel 80 % 73 %
Beleggsprosent Helse 3, bruk av bårer Andel 80 % 68 %

Andel  nødsamtaler ved AMK sentralen 
besvart innen 10 sekunder

Andel
90 % 85,6 %
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Kommentarer: 
 
Økonomi 
Driftsresultatet for 2015 viser 6,4 MNOK i overskudd. Avdeling for pasientreiser, AMK, 
luftambulansetjenesten og klinikkledelsen har alle et positivt driftsresultat. Ambulansetjenesten 
har et resultat omtrent i 0. Hovedårsaken til overskuddet i pasientreiser er at 
samkjøringsgraden har økt til 2,0 på kommunekryssende turer og at aktivitetsveksten 
hovedsakelig har kommet på kommuneinterne turer, som er turer med kortere avstander og 
lavere kostnader per reise.  Nettokostnadene til pasientreiser har økt med 6 MNOK i forhold til 
2014.   
 
Alle avdelinger innenfor Prehospitale Tjenester har arbeidet med tiltak for å nå målet om 
resultat i balanse.  
 
 
HR og bemanning 
Gjennomsnittlig brutto årsverk ligger på 312 årsverk, 8 årsverk høyere enn budsjett. 
  
Sykefraværet for perioden jan-nov 2015 ligger på 8,0 % som budsjettert og 1,6 % lavere enn i 
2014. Sykefraværsoppfølging på de avdelinger/ ambulansestasjoner hvor sykefraværet er høyt, 
har stort fokus. 
 
Det er satt stor fokus på å besvare medarbeiderundersøkelsen og svarprosenten har gått opp til 
90 %. 
 
 
Innkjøp og logistikk 
Klinikken vil fortsatt jobbe med å benytte innkjøpssystemet ved innkjøp. 
 
Aktivitet 
Antall ambulanseoppdrag har økt med 1,0 % og 407 oppdrag fra 2014. Antall oppdrag har økt 
mest i distrikt 2 og gjelder ambulansestasjonene Geilo, Gol, Ringerike, Hemsedal og Nesbyen. 
Ambulansestasjonen i Kongsberg, på Modum og på Sætre viser også aktivitetsvekst.   
 
Antall telefonsamtaler inn og ut fra AMK har gått noe ned. Antall 113 samtaler er 29 469 for 
2015.  
 
Antall rekvisisjoner og antall turer som er bestilt via pasientreiser i Vestre Viken viser en økning 
på 11 140 turer og 6,7 % i forhold til 2014. Kommuneinterne turer viser en økning på 11 120 og 
9,5 % økning. Pasientreiser fortsetter arbeidet med å bedre samkjøringsgraden. 
 
Styringsindikatorer 
Klinikken har ikke nådd målene for responstider for 2015. For 2016 har klinikken iverksatt 
tiltak for å bedre responstidene i de områdene hvor målet ikke ble nådd i 2015.  
 
Klinikken vil fortsette å rapportere responstider på grisgrendte og tettbygde strøk.  
Sannsynligvis blir prehospital responstid innført som en nasjonal kvalitetsindikator for 
spesialisthelsetjenesten i løpet av 2016.  
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I 2015 har klinikken levert data til hjertestansregisteret. Tilbakemeldinger fra 
hjertestansregisteret er at kvaliteten på data fra klinikken er god. Foreløpig er det ikke 
hensiktsmessig å benytte data fra hjertestansregisteret som en styringsindikator. 
 
Andel nødsamtaler ved AMK sentralen besvart innen 10 sekunder har økt de siste måneder og lå 
på 90,4 % i desember. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 

 
 
 
 

• • • • VESTRE VIKEN • 

Måleparametre driftsavtaJe for 2015 

Mål Faktisk 

Måleområde a Enhet a 2015 a 2015 a 
Økonomi 

Resultat* M NOK o 14,5 

HR og bemanning 

Brutto årsverk* Ant all 579, 2 578, 1 

Sykefravær t o t a It * Andel 6,30 % 7,30 % 

Antall brudd på arbeidst ids- Ant all 2433 2590 

best emmelsene 

Etablerte bemanningsplaner Andel * * 

Andel deltid av korrigert stillingsst ørrelse Andel * * 

- faste 

Andel fast ansatte Andel * * 

Andel medarbeidere som har besvart Andel 85% 70 % 

årets medarbeiderundersøkelse 

Andel medarbeidere som har vært Andel 63% 53% 

involvert i oppfølging av f orrige 

medarbeiderundersøkelse 

Innkjøp og logistikk 

Bruk av avtaler/ avtaledekning som andel Andel 70 % 69 % 

av innkjøp via def inerte kont i 

Bruk av innkjøpssyst em som andel av Andel 94% 79 % 

innkjøp via def inerte konti 

Bildediagnostikk 
VENTETIDER: CT uker 8 8,3 

VENTETIDER: MR uker 8 14,1 

VENTETIDER: BOS .. uker 6,0 12,2 

VENTETIDER: BOS pakkeforløp. - - -

AKTIVITET: polikliniske undersøkelser .. antall 168 987 166173 

AKTIVITET: inneliggende undersøkelser antall 73 004 75 022 
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Klinikken har holdt budsjett på de fleste måleparametrene for 2015. Klinikkdirektør har 
månedlige oppfølgingsmøter med avdelingssjefene hvor avdelingenes parametre følges opp.  
Måleparametre med vesentlige avvik kommenteres spesielt under. 
 
Økonomi 
Klinikkens resultat for 2015 viser et overskudd 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). I tillegg har klinikken hatt et underforbruk på 
lønnskostnader. Avviket skyldes et lavere lønnsoppgjør enn budsjettert og en økning i 
sykerefusjonene uten tilhørende vikarkostnader da det for flere avdelinger ikke vært tilgjengelig 
vikarressurser i markedet på kort sikt. 
 
HR og bemanning 
Brutto årsverk for 2015 er i henhold til budsjett, 578 årsverk mot budsjettert 579 årsverk.  
 
Sykefraværet for 2015 (pr. november) har vært høyere enn måltallet. 7,3 % sykefravær mot 
måltallet 6,3 %. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) var på 2,5 % og langtidsfraværet på 4,7 %. 
Sammenlignet med 2014 viser sykefraværsprosenten en økning på 1,0 % -poeng, hvorav økning 
ligger i langtidsfraværet. 
 
Antall AML-brudd ligger 6,5 % over målsettingen for 2015. Avviket er knyttet til innføringsfasen 
av automasjonsløsning på laboratoriet på Bærum. 
 
Andel medarbeidere som har besvart årets medarbeiderundersøkelser og som har vært 
involvert i oppfølgingen av undersøkelsen ligger på 70 % og 53 % mot et mål på 85 % og 63 %. 
Klinikkledelsen vil ha fokus på dette fremover og vil i 2016 opprettholde målene for 2015. 
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Innkjøp og logistikk 
Parameteren for avtaledekning er i henhold til budsjett, mens parameteren for systembruk 
ligger under målsettingen. Klinikken vil i 2016 fortsette fokuset på å få registrert leverandører 
og avtaler inn i systemet. 
 
Aktivitet i avdelingene 
Den generelle trenden for klinikken viser en aktivitetsøkning fra 2014.  
 
Mikrobiologi 
Avdeling for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 9 % sammenlignet med 2014 og 
en økning på 4,6 % i forhold til måltall for 2015. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har 
økt med henholdsvis 14 % mens de polikliniske analysene har hatt en økning på 7 % 
sammenlignet med 2014. Økningen i aktivitet skyldes oppstart av ny analysemetode (Malditof) 
og økt aktivitet (influensadiagnostikk). 
 
Medisinsk biokjemi 
Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 11 % sammenlignet med 
2014 og måltall for 2015. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med 10 % mens 
polikliniske pasienter har hatt en økning på 12 %. Økningen i poliklinisk aktivitet skyldes, i 
tillegg til en generell aktivitetsvekst, innføringen av ny metode for å analysere vitamin-D.  
 
Bildediagnostikk 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning på 2,8 % sammenlignet med 
2014, og er i henhold til måltallet for 2015. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning på 3,5 
% sammenlignet med 2014 mens inneliggende aktivitet har økt med 2,8 %. Avdelingen ser 
fortsatt en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og 
poliklinisk aktivitet, men vridningen er størst for inneliggende. 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, herunder MR hvor ventetiden i snitt har ligget på 14 uker i 2015 mot et mål på 8 
uker.  
 
Gjennomsnittelig ventetid på Brystdiagnostisk senter måles i antall uker som normal prioriterte 
pasienter (poliklinisk) venter på en undersøkelse. Ventetiden i 2015 har i snitt vært på 12,2 
uker. Målet for 2015 var satt til 6 uker. Økningen i ventetid skyldes innføring av nye 
pasientadministrative systemer (DIPS) i forbindelse med oppstart av kreftpakkeforløp-
registrering, relativt høyt sykefravær samt stor økning av aktivitet med rettighetspasienter 
(prioriterte pasienter). For prioriterte pasienter er ventetiden fortsatt mellom 1-2 uker.  
Det vil være stort fokus på aktiviteten på BDS i 2016 da seksjonen er en viktig bidragsyter inn i 
kreftforløpene.   
 
Immunologi og transfusjonsmedisin 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har hatt en økning i antall blodtappinger på 1,8 
% sammenlignet med 2014 og måltallet for 2015. Målet for antall blodtappinger i avdelingen er 
å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt, 
må blod og blodprodukter kjøpes. Overskudd av blod kan i liten grad selges på grunn av 
begrenset etterspørsel fra andre sykehus i landet.  
 
Patologi 
Gjennomsnittlig svartid for normalprioriterte analyser (histologiske prøver) ved Avdeling for 
patologi var i 2015 på 11,6 dager. Gjennomsnittlig ventetid for normalprioriterte analyser i 2014 
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var 12 dager. Måltallet for 2015 var 10 dager. En kombinasjon av økt aktivitet og økt arbeid 
knyttet til hver enkelt prøve, har medført økte svartider. I tillegg har det vært noe ufrivillig 
ledighold av stillinger gjennom året. Avdelingen har 1- 3 dager på svartider på prioriterte 
analyser (ø-hjelp og svar til pakkeforløp).  
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DEFINISJONER 
 

 
 

 

Økonomi - Driftsresultat
Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. 
Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd 

HR - Brutto årsverk

All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har 
mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, 
engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid 
leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den 
inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn

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

DRG poeng

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 - Ventetid
Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for 
avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt

KVALITET - Fristbrudd (ny def.)
Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for 
nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt

KVALITET - Korridorpasienter
Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, 
skyllerom, dagligstue m.m

KVALITET - Gj.snitt 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. Det kan dreie seg om både ondartete og 
godartete sykdommer

ENERGI - Energiforbruk  (kwh) per 
m2. Oppvarmet areal

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

EIENDOM - Reduksjon av eide 
arealer (avhendingsplan). M2

Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av 2013

EIENDOM - Reduksjon av antall 
byggelementer fra TG 3 til TG 1

TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1 - 3 benyttes for å angi grader av 
tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et 
bilde på byggets tekniske tilstand

SERVICE - Responstid sentralbord, 
alle samtaler. ANDEL innen en gitt 
tid

Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen 
en gitt tid
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Bakgrunn 
Årlig fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet krav til og rammer for de regionale 
helseforetakene. På denne bakgrunn utarbeider Helse Sør-Øst RHF krav til de enkelte 
helseforetakene. Det gjennomføres en forberedende prosess forut for at det endelige 
dokumentet blir overlevert i foretaksmøtet. For Vestre Viken HF skjer overleveringen i 
foretaksmøte 18. februar 2016.  
 
Foreløpig oppdragsdokument følger denne saken som vedlegg 1, og protokollen fra 
foretaksmøtet distribueres i styremøtet, og blir vedlagt agenda under sak 10 Orienteringer til 
styremøtet. 
 
Oppdragsdokumentet gir en samlet oversikt over oppdrag og bestilling for 2016. I tillegg 
gjelder føringer som er gitt i tilsvarende dokumenter i tidligere år, og supplerende og ev. 
nye styringsbudskap i foretaksmøter i løpet av 2016. 
 
Vurdering 
For å sikre at eiers oppdrag gjennomføres i Vestre Viken er etablert et system for inngåelse av 
driftsavtaler i linjen. Ledernivå 2-4 har driftsavtaler. Driftsavtalene er en operasjonalisering av 
oppdrag og bestilling for de aktuelle ledernivåene. De er utarbeidet og inngått på overordnet 
klinikknivå. I avtalene et det er innarbeidet krav om etterlevelse av oppdragsdokument og andre 
sentrale dokumenter for virksomhetsstyringen i 2016. 
 
Administrerende direktør utarbeider en oversikt over alle krav og føringer i 
oppdragsdokumentet hvor det listes opp hvem som har ansvar for leveranse og rapportering. 
Oppdragsdokumentet har følgende inndeling: 
 
1. INNLEDNING  
2. OVERORDNEDE MÅL  

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen  
2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet  

3. KRAV OG RAMMER FOR 2016  
3.1 Styring og oppfølging  
3.2 Organisatoriske krav og rammer  
3.3 Økonomiske krav og rammer  
3.4 Budsjettert aktivitet  

4. OPPFØLGING OG RAPPORTERING  
5. VEDLEGG  
 
I forhold til hvorledes måloppnåelse er planlagt vises også til sakene som er behandlet 
av styret om budsjett for 2016. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør forslår på denne bakgrunn at styret tar oppdrag og bestilling 
2016 til etterretning. Rapportering om gjennomføring og resultater skjer i den ordinære 
rapporteringen til styret og eier. 
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1. Innledning 
Gjennom oppdrag og bestilling gis Vestre Viken styringskrav fra Helse Sør-Øst RHF for 2016. 
Overordnede føringer og styringsbudskap gitt Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller gjelder også for Vestre Viken. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at Vestre Viken 
setter seg inn i disse dokumentene og grunnlaget for disse. 
 
Mange av styringsbudskapene fra tidligere års oppdrag og bestilling vil kreve fortsatt oppfølging uten at 
de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder styringsbudskap som må betraktes som systemkrav 
og som forventes å inngå i virksomhetsstyringen, samt krav/oppdrag som ikke er gjennomført som 
forutsatt. Selv om det ikke stilles krav om rapportering for disse områdene vil status for arbeidet kunne 
etterspørres av Helse Sør-Øst RHF i den faste oppfølgingen av helseforetaket. 
 
Strukturen på oppdragsdokumentet til Helse Sør-Øst RHF er endret fra 2016. Dette medfører endringer 
i strukturen i oppdrag og bestilling 2016. Helse Sør-Øst RHF vil følge opp punktene under Mål 2016 i de 
faste oppfølgingsmøtene med Vestre Viken. Vestre Viken skal også gjennomføre punktene under Andre 
oppgaver 2016. I årlig melding 2016 skal det rapporteres på punktene under Mål 2016 og Andre oppgaver 
2016. Styret og ledelsen i Vestre Viken har ansvar for å følge med på Helsedirektoratets 
kvalitetsindikatorer og evt. iverksette tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene. 
 
I oppdragsdokument 2016 til Helse Sør-Øst RHF vises det til Regjeringens overordnede målsetninger. 
Disse forutsetter at virksomheten skal innrettes med sikte på å nå følgende overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
For å spisse og tydeliggjøre utfordringer og prioritere innsatsen i helseforetaksgruppen er det 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 tre prosent. 
• 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. 

 

2. Overordnede mål 

2.1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 

Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene, men bedre samarbeid 
mellom private og offentlige helsetjenester betyr bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og mer 
innovasjon i tjenesteutvikling, arbeids- og samarbeidsformer. Hver enkelt pasient skal slippe unødvendig 
ventetid. Innføringen av Fritt behandlingsvalg og ny pasient- og brukerrettighetslov legger til rette for 
dette. Pasientforløpene skal være gode og effektive. I 2015 er det innført 28 nye pakkeforløp for 
kreftpasienter. Helsedirektoratet utvikler pakkeforløp innen hjerneslag, psykisk helse og rus. Kunnskap 
om variasjon i tjenesten skal brukes aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid. 
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I oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet er nedenstående oppgaver gitt til Helse 
Sør-Øst RHF. Oppgavene skal løses på regionalt nivå, men kan kreve medvirkning fra helseforetak og 
sykehus. Vestre Viken skal etter nærmere avtale ta del i arbeidet med å gjennomføre oppgavene som er 
gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 

• Helse Sør-Øst RHF skal innen 1. juni 2016 identifisere et antall fagområder i egen region som 
skal gis styringsmessig prioritet fra og med andre halvår 2016. Det skal gis særlig oppmerksomhet 
til fagområder med mange ventende og/eller lang ventetid som ikke er faglig begrunnet. Det bør 
i tillegg velges fagområder som berører de fleste helseforetakene i regionen. I tillegg skal 
helseregionene i fellesskap identifisere fagområder som egner seg for styringsmessig prioritet på 
tvers av regionene. 

• Helse Sør-Øst RHF skal etablere et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og 
effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der 
pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og 
operasjonsenhet. I tillegg skal helseregionene i fellesskap etablere et felles sett av slike indikatorer 
på tvers av regionene. Alle indikatorene skal etableres innen 1. juni 2016 og brukes i 
styringsmessig oppfølging fra og med andre halvår 2016. 

• Innenfor fagområdene som gis prioritert styringsmessig oppfølging skal Helse Sør-Øst RHF 
bruke systematiske sammenlikninger mellom sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel 
dagbehandling for utvalgte prosedyrer/pasientforløp i styringsmessig oppfølging fra og med 
andre halvår 2016. I tillegg skal helseregionene i fellesskap identifisere prosedyrer/pasientforløp 
der gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling kan sammenlignes mellom sykehus på tvers 
av regionene. Utvalget av prosedyrer/pasientforløp for styringsmessig oppfølging fra og med 
andre halvår 2016 skal avklares innen 1. juni 2016. 

• Helse Sør-Øst RHF skal innen 1. november 2016 vurdere ytterligere fagområder for 
styringsmessig prioritet fra og med 2017 og evt. forslag til ytterligere og/eller justerte indikatorer 
for å måle effektivitet og kapasitetsutnyttelse, bl.a. i lys av etablering av Kostnad per pasient 
(KPP) ved alle helseforetak fra og med 1. januar 2017. 

• Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med å identifisere fagområder, etablere indikatorer og 
identifisere prosedyrer/pasientforløp på tvers av regioner. Helse Sør-Øst RHF skal fra og med 
2016 også lede nettverket for å fremme metodeutvikling på tvers av regionale helseforetak, jf. 
krav om etablering av slikt nettverk i revidert oppdragsdokument 2015. 

 
Mål 2016: 

• Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager. 
• Ingen fristbrudd. 
• Andel kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
• Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført for kreftpasienter innen definert 

standard forløpstid uavhengig av type pakkeforløp skal være minst 70 prosent. 
• Redusere variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene sammenliknet 

med 2015 målt ved utvalgte indikatorer, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i 
oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

• Redusere variasjonen i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder sammenliknet med 
2015, jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

• Redusere variasjonen i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder sammenliknet med 2015, 
jf. oppgaver som er gitt til Helse Sør-Øst RHF i oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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Andre oppgaver 2016: 

• Vestre Viken skal redusere ventetid, øke kapasitet og ha god kompetanse innen postbariatrisk 
kirurgi. 

 

2.2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Omstillingen innen psykisk helsevern med overføring av oppgaver og ressurser fra sykehus til 
distriktspsykiatriske sentre og fra døgnbehandling til åpne, utadrettede tjenester videreføres. 
Distriktspsykiatriske sentre skal omstilles med gode akuttjenester gjennom døgnet, herunder ambulante 
tjenester med deltagelse fra spesialister. Pasienter skal oppleve et psykisk helsevern med vekt på 
frivillighet og redusert og riktig bruk av tvang. Distriktspsykiatriske sentre som nøkkelstruktur er lagt til 
grunn for de fremtidige tjenestene innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling der lokale forhold tilsier 
dette. 
 
Mål 2016: 

• Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 
for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk 
(helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske 
konsultasjoner). 

• Redusere antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 innbyggere i helseregionen sammenliknet 
med 2015. 

• Øke andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre i forhold til sykehus i psykisk helsevern for 
voksne sammenliknet med 2015. 

 
Andre oppgaver 2016: 

• Styrke desentralisert behandlingstilbud (ambulant/poliklinikk/samarbeid førstelinjen) innen 
psykisk helsevern og rus. 

• Sikre videre drift av OCD-teamene, herunder nødvendig implementering og opplæring. 
• Etablere flere tilbud innen psykisk helsevern i norske fengsler. 
• Avvisningsrate ved poliklinikker er redusert i forhold til 2015. 
• Forberede og følge effekter av kommunale akutte døgnplasser og utskrivningsklare pasienter 

psykisk helsevern/rus. 
 

2.3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Helsetjenesten skal videreutvikles slik at pasienter og brukere i større grad får og opplever å få trygg og 
god helsehjelp. Kvalitetsmålinger og pasienterfaringer må offentliggjøres og brukes aktivt i utformingen 
av tjenestetilbudet og i systematisk forbedringsarbeid. Uberettiget variasjon skal reduseres. Helse, miljø 
sikkerhetsarbeid (HMS) er en integrert del av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet. 
 
Bemanning, utdanning, kompetanseutvikling, forskning, innovasjon og opplæring av pasienter og 
pårørende skal underbygge god og forsvarlig pasientbehandling. 
 
Omstilling av spesialisthelsetjenester som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke 
gjennomføres før kommunene er i stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at 
omstillingene gir brukerne et kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere. I tråd med 
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Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet skal Vestre Viken bidra til å øke 
kompetansen i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 
 
De regionale helseforetakene skal i fellesskap identifisere indikatorer for å måle uberettiget variasjon i 
forbruk av helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. november 2016. Det bør velges prosedyrer 
som utføres hos mange helseforetak. De utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis styringsmessig 
prioritet fra 2017. Helse Nord RHF skal lede arbeidet. Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med 
nærmere informasjon dersom det blir behov for deltagelse fra helseforetaksnivå i arbeidet. 
 
Mål 2016: 

• I Helse Sør-Øst skal andel sykehusinfeksjoner være mindre enn tre prosent og det skal 
gjennomføres fire prevalensmålinger per år på helseforetaksnivå. To av målingene gir grunnlag 
for regionale og nasjonale tall som offentliggjøres av Folkehelseinstituttet. 

• Ikke korridorpasienter. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Bidra med nødvendige spesialisthelsetjenester og veilede kommunene, slik at de kan ivareta sitt 
ansvar for helsetilbud til asylsøkere og flyktninger. 

• Spre alle innsatsområder som er igangsatt i pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender 24-7" til 
relevante enheter/avdelinger. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 Oppfølging og rapportering.) 

• Sette i gang etablering av et antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartements handlingsplan mot antibiotikaresistens. Som et ledd i etableringen skal de 
regionale kompetansesentrene for smittevern styrkes. (Se Tabell 2 Rapportering 2016 i kapittel 4 
Oppfølging og rapportering.) 

• Ansette sosialpediatere i alle barneavdelinger. Overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens 
barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse. 

• Ha ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder ha inngått avtaler 
med videreførte robuste kommunale overgrepsmottak, fra 1. januar 2016. For helseforetak og 
kommuner som ikke har inngått slike avtaler per 1. januar 2016, settes endelig frist for 
avtaleinngåelse til 1. juli 2016, jf. brev av 11. november 2015. 

• Bidra til forbedring og videreutvikling av den nasjonale nødmeldingstjenesten gjennom 
tverretatlig "program for forbedring av nødmeldingstjenesten". 

• Etablere tiltak som kan bidra til et mer systematisk samarbeid mellom helsetjenesten og Arbeids- 
og velferdsetaten, herunder vurdere om det er hensiktsmessig å inngå særskilte samarbeidsavtaler 
med Arbeids- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har i samarbeid med Arbeids- og 
velferdsdirektoratet utarbeidet maler for samarbeidsavtaler til dette formålet. I rapporteringen 
skal det inngå en oversikt over hvilke områder det er etablert samarbeid på og konkrete 
samarbeidstiltak. Tilsvarende oppdrag er gitt Arbeids- og velferdsetaten. 

• Alle helseforetak skal ha en legemiddelkomitè (LMK). Legemiddelkomitèen skal organiseres som 
et operativt organ som skal ivareta oppgaver i henhold til anbefaling i Rapport om nasjonal 
legemiddelberedskap. 

• Det er etablert strukturer og rutiner som sikrer at praksiskonsulentordningen kan bidra til å 
styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegene, blant annet i arbeidet med å 
utvikle og gi helhetlige pasientforløp. 

• Alle helseforetak skal ha en fungerende reserveløsning for sin AMK-sentral. Det skal være 
etablert prosedyrer og avtaler for viderekobling av telefon og evakuering, samt øving skal 
gjennomføres. 

• Helseforetaket skal ta i bruk elektronisk identifiserbare legemidler på dosenivå som forberedelse 
til innføring av lukket legemiddelsløyfe i sykehusene etter hvert som Sykehusapotekene kan 
fremskaffe disse enten gjennom egenproduksjon eller via LIS/HINAS- avtaler. 
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Personell, utdanning og kompetanse 
I styringsdokumentene til Helse Sør-Øst RHF for 2016 understrekes at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 
er viktig både av hensyn til pasienter og ansatte. Det er viktig å arbeide med lærings- og forbedringstiltak 
og tiltak på systemnivå for å bedre pasientsikkerheten, og se dette i sammenheng med helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid. Det har tidligere vært stilt krav om flere faste stillinger og arbeidet med å utvikle en 
heltidskultur. Vikarbruken bør reduseres der det er mulig. Det er et ledelsesansvar å sikre en riktig og 
forsvarlig bemanning i forhold til aktivitet. Spesialisthelsetjenesten som en sektor med høy kvinneandel, 
bør ha et særlig ansvar for å bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. 
 
Turnustjeneste er for noen yrkesgrupper et vilkår for å få autorisasjon. Helsedirektoratet fastsetter hvor 
mange turnusplasser for leger og fysioterapeuter det skal legges til rette for og formidler dette i brev til 
hvert av de regionale helseforetakene. Turnustjenesten for leger ble endret med virkning fra 2013. 
Antallet turnusplasser for leger videreføres i 2016. Antallet turnusplasser for fysioterapeuter videreføres i 
tråd med økningen i 2013. 
 
Sentral fordeling av nye legestillinger opphørte 1. juli 2013. Oppretting av legestillinger skal fortsatt skje i 
tråd med behovene innen helseregionenes “sørge for”-ansvar, det helsepolitiske styringsbudskapet og de 
økonomiske rammer som er stilt til disposisjon. Gode lokale, regionale og nasjonale analyser av 
kompetansebehov framover skal legges til grunn for de regionale helseforetakenes fordeling av leger til 
helseforetak og mellom spesialiteter. De regionale helseforetakene skal særlig vurdere behovet for 
legestillinger til spesialiteter der utdanningskapasiteten i dag anses å være for lav og spesialiteter der 
behovet for legespesialister vil endre seg i årene fremover som en følge av befolkningsutvikling, 
sykdomsutvikling og organisatoriske endringer i helseforetakene. Stillinger i onkologi og patologi skal 
fortsatt prioriteres. Vestre Viken skal bidra til at Legestillingsregisteret i Helsedirektoratet til enhver tid er 
oppdatert. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Videreføre arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og se dette i sammenheng med helse-, miljø- 
og sikkerhetsarbeid. 

• Ha fortsatt oppmerksomhet på bruken av faste stillinger, heltid og vikarer, og at bemanningen 
må tilpasses til aktiviteten. 

• Bidra til å rekruttere og utvikle kvinnelige ledere, spesielt på toppledernivå. 
• Synliggjøre utdanningsaktivitet i sykehusene. Helse Sør-Øst RHF skal årlig gi innspill til Helse- 

og omsorgsdepartementet vedrørende dimensjonering av utdanningskapasitet, aktivitet og behov 
innen området. Vestre Viken skal ta del i dette arbeidet etter nærmere avtale. 

• Tilrettelegge for kompetanseutvikling, videre- og etterutdanning, videreutvikle tilbud gjennom e-
læring, simulatortrening mv. 

• Det legges til grunn at Vestre Viken følger opp forhold som omtalt i Dokument 3:12 (2014–
2015) Riksrevisjonens undersøkelse av pleieressursene i helseforetakene, samt Dokument 3:2 (2015–2016) 
Sak 4 Helseforetakenes aktivitetsutvikling innen dag- og døgnkirurgisk pasientbehandling. 

• Delta i tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning. Planlegge for 
iverksetting av læringsaktiviteter for oppstart i 2017 av spesialistutdanningens del 1 etter ny 
ordning. 

• Vestre Viken skal legge til rette for læringsaktiviteter og utdanningsløp for leger i spesialisering i 
eget helseforetak og i samarbeid med det regionale utdanningssenteret og andre helseforetak i 
landet. 

• Helseforetaket har etablert klare rutiner for aktivitetsbasert bemanningsplanlegging og 
kompetanseplaner. 
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Forskning og innovasjon 
Andre oppgaver 2016: 

• Vestre Viken skal legge til rette for og iverksette tiltak for å styrke brukermedvirkningen i 
forskning. 

• Vestre Viken skal bidra til realisering av regional forskningsstrategi, sørge for en forsvarlig lokal 
infrastruktur for egen forskning og aktivt gjøre bruk av regionale forskningsstøttefunksjoner. 

• Vestre Viken skal styrke samarbeidet med andre helseforetak/sykehus om gjennomføring av 
kliniske studier. 

• Vestre Viken skal ta initiativ til og/eller delta i innovasjonsprosjekter der samarbeid med andre 
helseforetak/sykehus blir vurdert. 

• Vestre Viken skal utnytte nyanskaffelser til å fremme innovasjon. 
 

3. Krav og rammer for 2016 

3.1 Styring og oppfølging 

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for at befolkningen i regionen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik 
dette er fastsatt i lover og forskrifter. Vestre Viken gir tjenester til befolkningen innenfor sitt 
ansvarsområde som en del av dette overordnede ansvaret. Virksomheten skal innrettes med sikte på å nå 
følgende overordnede mål: 
 

1. Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
3. Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 
Det legges til grunn at Vestre Viken iverksetter nødvendige tiltak for å innfri kravene i dette dokumentet 
innenfor de juridiske, økonomiske og organisatoriske rammene som gjelder. 
 
Vestre Viken skal forholde seg til krav og føringer som følger av regjeringens eierskapspolitikk (jf. Meld. 
St. 27 (2013–2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap). Det skal føres en ansvarlig arbeidsgiverpolitikk 
som også bidrar til å sikre tilgang på helsepersonell i framtiden og forsikre seg om at ansatte hos 
leverandører, også i andre land, har forsvarlige vilkår. Videre skal foretakene være i fremste rekke når det 
gjelder arbeidet med klima- og miljøtiltak. 
 
Forslagene som er lagt fram i Meld. St. 11 (2015–2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) vil få 
stor innvirkning på helseforetakene. Stortinget skal behandle meldingen våren 2016. Styrene i 
helseforetakene må gjøre seg kjent med innholdet og starte arbeidet med å forberede virksomhetene på 
forslagene som ligger i Nasjonal helse- og sykehusplan for eksempel gjennom datainnhenting og 
forberedende dialog med aktuelle kommuner. 
 
Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver en framtidsrettet spesialisthelsetjeneste som stiller nye krav til 
ledelse. Pasientenes helsetjeneste fordrer ledelse som ivaretar helhetlige pasientforløp på tvers av 
profesjoner, avdelinger, institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og som har stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon. Det legges til grunn at ny nasjonal 
bemanningsmodell som er utviklet av de regionale helseforetakene tas i bruk for strategisk planlegging av 
personell- og kompetansebehov lokalt. Det skal legges til rette for samarbeid med kommunale helse- og 
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling, jf. Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste. 
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Det vises til Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020. Vestre Viken skal gjøre seg 
kjent med innholdet i denne. Departementet vil komme tilbake til Helse Sør-Øst RHF etter behandling i 
Stortinget. Eventuelle ytterligere styringskrav vil bli vurdert etter dette. 
 
Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste. I møtet med helsetjenesten skal hver enkelt pasient 
oppleve respekt og åpenhet, få delta i beslutningene om egen behandling og hvordan den skal 
gjennomføres. Det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Samiske pasienters rett og behov for 
tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og 
når beslutninger tas. 
 
Pasientsikkerhet og kvalitet er et ansvar for ledere på alle nivåer. Styrene skal ha en aktiv rolle for å sikre 
at foretakenes samlede virksomhetsstyring omfatter bedre etterlevelse av faglige retningslinjer, 
standardisering på flere områder og erfaringsoverføring basert på beste praksis. Det vises i den 
forbindelse til ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten som er sendt på høring med 
frist 2. februar 2016. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra departementet skal legges til grunn for utvikling av tjenesten: 
 

• Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014–2017) "En 
god barndom varer livet ut" (Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet). 

• Regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21 2015-2018. 
• Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 og Handlingsplan for redusert bruk av 

antibiotika i helsetjenesten 2016-2020 (Helse- og omsorgsdepartementet). 
• Kreftkirurgi i Norge. Rapport IS-2284 (03/2015) fra Helsedirektoratet. 
• Veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet 

2015. 
• Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) fra 

Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2015. 
 
Følgende strategier og handlingsplaner fra Helse Sør-Øst RHF skal legges til grunn for utvikling av 
tjenesten: 
 

• Nye retningslinjer for lønn til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel (jf. sak 
027-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 

• Behandling av utviklingsplaner og byggeprosjekter i Helse Sør-Øst (jf. sak 029-2015 i styret for 
Helse Sør-Øst RHF) 

• Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst (jf. sak 032-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 
• Økonomisk langtidsplan 2016-19 (jf. sak 044-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 
• Rammeverk for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) i Helse Sør-Øst (jf. sak 067-2015 i styret for 

Helse Sør-Øst RHF) 
• Brukermedvirkning i helseforskning i Norge - retningslinjer og tiltak (jf. sak 075-2015 i styret for 

Helse Sør-Øst RHF) 
• Oppdatert regional IKT-strategi (jf. sak 086-2015 i styret for Helse Sør-Øst RHF) 

 
Andre oppgaver 2016: 

• Fortsatt prioritere ledelse og lederutvikling som ivaretar helhetlige pasientforløp på tvers av 
profesjoner, avdelinger, institusjoner og nivåer i helsetjenesten, og ha stor oppmerksomhet på 
kvalitet, pasientsikkerhet, kontinuerlig forbedring og innovasjon 
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• Ta i bruk ny nasjonal bemanningsmodell for strategisk planlegging av personell- og 
kompetansebehov 

• Legge til rette for samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og 
spesialisthelsetjenesten om ledelse og lederutvikling 

 

3.2 Organisatoriske krav og rammer 

Deltakelse i utviklingsarbeid 
Det forutsettes at de regionale helseforetakene bidrar i utviklingsarbeid i spesialisthelsetjenesten som er 
gitt i oppdrag til Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Når det er 
nødvendig forutsettes det at helseforetakene bidrar med fagressurser etter nærmere forespørsel fra 
Helse- Sør-Øst RHF. 
 
Informasjonsteknologi og digitale tjenester (e-helse) 
Det er av stor viktighet at det arbeides helhetlig og målrettet med informasjonssikkerhet. Riksrevisjonens 
rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet for medisinsk-teknisk utstyr 
(Dokument 3:2 (2015–2016) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014) påpeker 
flere avvik. 
 
Det skal etableres rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
meddelt til alle helseforetak og leverandører. De regionale helseforetakene skal i samarbeid vurdere 
organiseringen av enheter for medisinsk-teknisk utstyr og øvrige enheter innen IKT for å sikre en samlet 
tilnærming og kompetanse på informasjon og personvern i sykehusenes systemer. Vestre Viken skal etter 
nærmere avtale ta de i dette arbeidet. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Etablere systemer og rutiner som sikrer oppfølging og lukking av avvikene påpekt i 
Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 

• Etablere rutiner som sikrer at alvorlige hendelser i EPJ, PAS og medisinsk-teknisk utstyr blir 
meddelt til alle helseforetak og leverandører. 

 
Beredskap 
Det er tidligere stilt krav om at helseforetakene skal ha oppdaterte beredskapsplaner som omfatter 
systemer for å forebygge, oppdage og varsle hendelser, og systemer for effektiv, koordinert 
ressursdisponering ved kriser. Planene skal være koordinerte mellom berørte parter og det skal 
gjennomføres regelmessige beredskapsøvelser. Helsedirektoratet har fått en ny rolle som statlig 
samvirkepartner i redningsledelsen ved hovedredningssentraler og i lokale redningssentraler. De 
regionale helseforetakene får et delegert ansvar fra Helsedirektoratet i denne forbindelse. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Videreføre arbeidet med å gjennomføre risikoanalyser og sikre god beredskap for kritisk 
infrastruktur som vann, strøm og IKT, sikre at planene og systemene er koordinert med berørte 
parter, og gjennomføre øvelser regelmessig. 

• Rapportere årlig på det systematiske arbeidet med beredskap og forebyggende sikkerhet. 
• Bidra i redningsledelsen ved hovedredningssentralene og i lokale redningssentraler. 

 
Bygg, eiendom og kritisk infrastruktur 
Andre oppgaver 2016: 
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• Risikovurdering og sikker drift av kritisk infrastruktur skal gjennomføres med felles metode. 
Rapport for gjennomført analyse og tiltaksplan sendes Helse Sør-Øst RHF innen 1. oktober 
2016. 

• Helseforetakene er pålagt å utarbeide tilstandsbaserte vedlikeholdsplaner, med prioritering av 
tilstandsgrad 2 og 3. Planene skal korrespondere med et tilstrekkelig budsjett for oppgradering. 

• Innen eiendomsområdet pågår et utredningsarbeid for standardisering av digital prosjektering, 
oppfølging bygging, dokumentasjon og forvaltning av eiendommene. Helseforetakene må avsette 
ressurser til å delta i denne prosessen, herunder eventuell modernisering av digitale systemer og 
verktøy. 

• Bruk av Sykehusbygg HF i alle prosjekter over 500 millioner i alle faser. 
• Vestre Viken kartlegger tilstandsgraden for sine bygg i 2016, under veiledning av Sykehusbygg 

HF som administrerer databasen. Denne kartleggingen oppdateres fortrinnsvis løpende, og skal 
synkroniseres hvert fjerde år (neste gang i 2020). 

• Alle helseforetak skal evaluere sine sykehusprosjekter etter at byggene er tatt i bruk, og 
tilrettelegge for dette i samarbeid med Sykehusbygg HF. 

 
Innkjøp 
Andre oppgaver 2016: 

• Dokumentasjon av gapanalyser og tiltaksplaner utarbeidet i 2015 skal være ferdigstilt andre 
kvartal 2016. Dokumentasjon skal inneholde risikominimerende tiltak og arbeidet beskrevet i 
planene skal iverksettes i tredje kvartal. 

• Helseforetaket skal etablere rutiner og rapportere på måleparametret “Tap på forsinket 
avtaleimplementering” i første tertial 2016. Helseforetaket skal etablere dokumenterte rutiner for 
utarbeidelse av målsettinger og forbedringsarbeid knyttet til denne målingen. 

• Helseforetaket skal bidra i det regionale arbeidet med å videreutvikle øvrige felles måleparametre. 
• Helseforetaket skal rapportere i årlig melding på fremdrift i henhold til helseforetakets egen tids- 

og aktivitetsplan for realisering av målbildet for vareforsyning i Helse Sør-Øst. 
• Tilbakemelding skal gis i årlig melding for etablering og etterlevelse av lokale rutiner for 

utviklingsarbeid basert på de regionale måleparametrene. 
 

3.3 Økonomiske krav og rammer 

Drift og investering  
Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for å kunne gjøre de riktige faglige prioriteringene 
og sikre høy kvalitet på pasientbehandlingen. 
 
Det er et mål for perioden 2016-2019 at det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige 
investeringer. Vestre Viken skal derfor sikre at gevinster av utviklingsarbeid og investeringer er realisert, 
både når det gjelder kvalitet og økonomi. 
 
Helse Sør-Øst RHF stiller følgende inntekter til disposisjon for Vestre Viken i 2016, beløp i 1000 kroner: 
 
Basisramme 5 778 996 
herav kvalitetsbasert finansiering 34 911 
Forskning 4 490 
Statlige tilskudd 3 327 
ISF-refusjoner 2 211 575 
Inntekter i alt 2016 7 998 388 
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Det vises til detaljert vederlagstabell i vedlegg. 
 
Mål 2016: 

• Vestre Viken skal benytte midlene som er stilt til rådighet på en effektiv måte og slik at de 
kommer pasientene til gode. Vestre Viken skal i 2016 basere sin virksomhet på de tildelte midler. 

• Helseforetaket skal betale fakturaer som mottas fra HELFO i henhold til vedtatt 
oppgjørsordning for ordningen “Fritt behandlingsvalg “. Dette er finansiert over helseforetakets 
basisramme. 

• Virksomheten innen “Raskere tilbake” skal videreføres i henhold til de rammebetingelser som er 
gitt fra Helse Sør-Øst RHF. Midler til finansiering av “Raskere tilbake” omfattes ikke av tabellen 
over, men kommer i tillegg. 

 
Resultat 
Kravet til økonomisk resultat 2016 er fastsatt av styret i Helse Sør-Øst RHF, og basert på helseforetakets 
innspill til økonomisk langtidsplan, endrede forutsetninger som følge av statsbudsjettet for 2016, samt 
konkret vurdering av situasjon og risiko for helseforetaket knyttet til årsbudsjettet for 2016. 
 
Mål 2016: 

• Årsresultat 2016 for Vestre Viken skal være på minimum 150 millioner kroner. 
 
Likviditet og investeringer 
Likviditet til investeringer videreføres på nivå med 2015, pris og lønnsjustert til i alt 110 millioner kroner. 
I tillegg får helseforetaket disponere halvparten av sin pålagte utsatte bruk fra 2015 på 12 millioner 
kroner. 
 
Investeringer skal budsjetteres innenfor helseforetakets tilgjengelige investeringsmidler i 2016, det vil si 
likviditetstildelingen for 2016 med tillegg av budsjettert bruk av oppspart likviditet, og eventuelle salgs-
/gavemidler. I tråd med forutsetningene fra økonomisk langtidsplan skal egenkapitaltilskudd til 
pensjonsinnretningene samt lokale IKT investeringer gjennomført av Sykehuspartner, salderes innenfor 
helseforetakets tilgjengelig investeringsmidler i 2016. 
 
Tilgjengelig likviditet til investeringer i 2016 er 122 millioner kroner for Vestre Viken, forutsatt et resultat 
i henhold til resultatkrav for 2016. 
 
Andre oppgaver 2016: 

• Helseforetakets styring av samlet likviditet skal skje innenfor tilgjengelige rammer til drift og 
investeringer. 

• Etablerte prinsipper for likviditetsstyring skal følges opp. Budsjettert resultat for 2016 skal ikke 
benyttes til investeringer i 2016 uten etter særskilt avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

• Det skal tas høyde for resultatrisiko og risiko ved pågående investeringsprosjekter før etablering 
av nye investeringsforpliktelser. 

 
Overføring av likviditet - driftskreditt 
Utbetalingene til helseforetaket skjer innen den syvende arbeidsdag i hver måned. Månedlig overføring 
utgjør normalt 1/12 av samlet likviditetsoverføring. Enkelte tilskudd mv vil bli utbetalt i sin helhet i 
januar 2016. 
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Utbetaling av budsjetterte ISF- refusjoner skjer i samsvar med utbetalingene fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF. 
 
Mål 2016: 

• Vestre Viken skal styre innenfor tilgjengelig driftskredittramme fastsatt av Helse Sør-Øst RHF. 
• Helseforetaket skal forespørre Helse Sør-Øst RHF i god tid dersom det er behov for driftskreditt 

ut over gjeldende ramme, og det skal fremlegges tilstrekkelig underbyggende dokumentasjon for 
dette behovet. 

 

3.4 Budsjettert aktivitet 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn følgende aktivitet ved Vestre Viken for 2016: 
 
Aktivitet i 2016 Somatikk VOP  BUP TSB 
DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og pasientadm. 
legemidler) i henhold til "sørge for"-ansvaret 105 110       
Pasientbehandling         
Antall utskrivninger døgnbehandling 67 620 3 480  125  530 
Antall liggedøgn døgnbehandling 243 425 84 000 4 050 17 200 
Antall oppholdsdager dagbehandling 32 723  0  0  0 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 358 921 128 910 92 000 28 200 
 
Det vises til detaljert aktivitetstabell i vedlegg. 
 
Mål 2016: 

• Budsjettert aktivitet skal være i tråd med oppdrag og bestilling 2016. 
 

4. Oppfølging og rapportering 
Helse Sør-Øst RHF vil i de faste oppfølgingsmøtene i 2016 følge opp Mål 2016 og evt. andre 
kvalitetsindikatorer ved behov. I årlig melding 2016 skal Vestre Viken rapportere på Mål 2016, Andre 
oppgaver 2016 og Rapportering 2016. Frist for innsendelse av styrets årlig melding er 1. mars 2017. 
 
Helsedirektoratet har ansvar for kvalitetsindikatorer og disse er valgt for å gi et mest mulig samlet bilde 
av kvalitet, pasientsikkerhet og brukerorientering i tjenesten. For å gi et helhetlig bilde av hva som legges 
til grunn for rapporteringene er listen over styringsparametre, i likhet med definisjonskatalogen, en 
fullstendig oversikt. Dette innebærer at den ikke bare inneholder styringsparametre som er tilpasset 
tjenestetilbudet i Vestre Viken. Det skal derfor ikke rapporteres på styringsparametre som ikke er 
relevante for Vestre Viken. 
 
Tabell 1. Mål 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
1 Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i 
spesialisthelsetjenesten 

Under 65 
dager  

Helsedirektoratet Månedlig 

Andel fristbrudd for avviklede pasienter 0 % Helsedirektoratet Månedlig 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 
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Mål 2016 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk 
krefttype henholdsvis brystkreft, tykk- og endetarmskreft, 
lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid  

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Pakkeforløp for kreft (samlet for 28 krefttyper totalt) Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis 

Gjennomføring av Pakkeforløp for kreft (per type kreft, 28 
krefttyper totalt) innen maksimal anbefalt forløpstid 

Minst 70 % 
ved årsslutt 

Helsedirektoratet Tertialvis. 

2 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Veksten måles i gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men 
holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private 
institusjoner med oppdragsdokument"1) og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner). 

Prosentvis 
større 
reduksjon i 
ventetid. 
Prosentvis 
større økning i 
kostnader, 
årsverk og 
aktivitet.  

Gjennomsnittlig 
ventetid: 
Helsedirektoratet 
Kostnader: de 
regionale 
helseforetakenes 
regnskap 
Årsverk: de regionale 
helseforetakenes HR-
systemer og SSB for 
private 
Polikliniske 
konsultasjoner: 
Helsedirektoratet 
(Helfo) 

 

Antall tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne per 
1000 innbyggere i helseregionen 

Redusert 
sammenlignet 
med 2015 

Helsedirektoratet Årlig 

Andel årsverk i distriktspsykiatriske sentre og sykehus i 
psykisk helsevern for voksne 

Økt andel 
årsverk i DPS 
sammenliknet 
med 2015 

Helsedirektoratet 
(SSB) 

Årlig 

3 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

Andel sykehusinfeksjoner i Helse Sør-Øst2 Mindre enn tre 
prosent 

Folkehelseinstituttet Fire ganger årlig 

Andel korridorpasienter på sykehus 0 % Helsedirektoratet  Tertialvis  
 
Tabell 2. Rapportering 2016. Datakilder og publiseringsfrekvens. 
 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
Pasienters erfaring med døgnopphold i tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Publiseres 2016 

Pasienters erfaring med sykehus (inneliggende pasienter) 
(PasOpp)  

 Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig  

30 dagers overlevelse etter hjerneslag   Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

                                                 
1 Lovisenberg Diakonale Sykehus, Diakonhjemmet Sykehus, Betanien Hospital Skien, Martina Hansen Hospital, 

Revmatismesykehuset Lillehammer, Haugesund Sanitetsforeningens Revmatismesykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, 
Hospitalet Betanien, Jæren DPS, Solli sykehus, Olaviken og Bjørkeli Voss. 

2 Fra Helse- og omsorgsdepartementet er måltall satt til 4,7 prosent mens datakilde skal være Folkehelseinstituttet og 
målingen utføres to ganger per år. 
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 Mål Datakilde Publiseringsfrekvens 
30 dagers overlevelse etter hoftebrudd  Nasjonalt 

kunnskapssenter for 
helsetjenesten 
(Folkehelseinstituttet) 

Årlig 

Andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene Reduseres med 
25 prosent. 
innen utgangen 
av 2018, målt 
ut fra GTT-
undersøkelsen 
for 2012. 

GTT-undersøkelsene. 
Helsedirektoratet 

Årlig 

Andel relevante enheter i regionen hvor tiltakspakkene i 
pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  

100 % RHFs rapportering til 
pasientsikkerhetsprogr
ammet 

Årlig 

Bruk av disse fem bredspektrede midlene: karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner. 

30 % 
reduksjon i 
samlet bruk i 
2020 
sammenlignet 
med 2012 

Sykehusenes 
legemiddelstatistikk 

Årlig 

Antall bidrag fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre i a) 
vitenskapelige artikler og b) konkrete prosjekt for klinisk 
kvalitetsforbedring 

 Årsrapporter fra de 
nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene 

Årlig 
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5. VEDLEGG 

Vedlegg 1: Detaljert vederlagstabell 

VESTRE VIKEN HF 2016 
Basisramme 2015 5 312 571  
Nye forhold inn mot 2016   
Inntektsmodell   
Regional inntektsmodell, omfordelinger, som i ØLP, inkl pensjon 2015 -164 987  
Inntektsmodell- korrigeringer 8 687  
Kvalitetsbasert finansiering 2015   
 Uttrekk av bevilgning kvalitetsbasert finansiering 2015 -31 813  
 Tilbakelegging av uttrekk basis 2015 33 019  
Uttrekk engangstildeling 2015 -10 000  
 Basisramme 2015 før statsbudsjettet   5 147 477  
0,7% uttrekk sfa avbyråkratiseringsreformen -31 973  
Pris- og lønnsvekst 117 843  
Økt basis sfa avbråkratiseringsreformen 28 159  
Økte pensjonskostnader 299 040  
Nukleærmedisin 3 459  
Legemidler overført fra folketrygden 100 218  
Uttrekk Ø-hjelp sfa samhandlingsreformen  -51 726  
Kvalitetsbasert finansiering 2016   
Uttrekk basis   -33 928  
Ny bevilgning 2016, post 71  34 911  
Midler til økt aktivitet   68 677  
Fritt behandlingsvalg  22 106  
Egenandeler, komp. for manglende prisjustering  3 971  
Uttrekk sfa økte egenandeler poliklinikk, pasientreiser, opptreningsinstutusjoner og 
behandlingsreiser  -8 181  
Uttrekk sfa økt ISF ( utvidelse helsepersonell) -15 361 
Uttrekk sfa Rettsmedisinsk institutt og Folkehelseinstituttet  -1 639  
Nye nasjonale behandlingstjenester  813  
Redusert apotekavanse  -797  
Nasjonal inntektsmodell  3 846  
Døgn-poliklinikk psykisk helsevern  -3 920  
Endringer og nye forhold fra Helse Sør-Øst RHF   
 Kompensasjon for økte pensjonskostnader, engangsbevilgning 2016, jf sak 044-2015  96 000 
Basisramme   5 778 996  
Sum forskning 4 490  
Strategiske forskningsmidler, fra post 72  4 490  
Statlige tilskudd 3 327  
 herav    
Turnustilskudd 2 058  
Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 1 269  
Sum faste inntekter  5 786 813  
 ISF- refusjoner   2 211 575  
Sum inntekter  7 998 388  
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Vedlegg 2: Detaljert aktivitetstabell 

Somatikk 
 TOTAL AKTIVITET 2016 

Antall utskrivninger døgnbehandling(Total) 67 620 
Antall liggedøgn døgnbehandling (Total) 243 425 
Antall oppholdsdager dagbehandling (Total) 32 723 
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner (Total) 358 921 
Fordeling av antall DRG-poeng 

 DØGNBEHANDLING 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 75 552 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Døgnbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner 
(Døgnbehandling) 1 040 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Døgnbehandling) 1 281 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling) 77 873 
Andel DRG-poeng (Døgnbehandling) i % av totalen 76,7 % 
    
DAGBEHANDLING 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 7 216 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Dagbehandling) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Dagbehandling) 21 
Sum DRG-poeng (Dagbehandling) 7 237 
Andel DRG-poeng (Dagbehandling) i % av totalen 7,1 % 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen 
region (iht. "sørge for"-ansvaret) 83 808 
Sum DRG-poeng (Døgnbehandling og dagbehandling) for pasienter bosatt i egen 
og andre regioner 85 110 
    
POLIKLINISK VIRKSOMHET 2016 
Fordeling av antall DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet)   
Pasienter bosatt i egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 16 318 
Pasienter bosatt i egen region behandlet ved private institusjoner iht. avtale (Kun 
RHF) (Poliklinisk virksomhet) 0 
Pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Poliklinisk 
virksomhet) 0 
Pasienter bosatt utenom egen region behandlet i eget HF (Poliklinisk virksomhet) 80 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) 16 398 
Andel DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) i % av totalen 16,2 % 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen region (iht. 
"sørge for"-ansvaret) 16 318 
Sum DRG-poeng (Poliklinisk virksomhet) for pasienter bosatt i egen og andre 
regioner 16 398 
    
DYRE BIOLOGISKE LEGEMIDLER UTENFOR SYKEHUS  2016 
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Fordeling av DRG-poeng knyttet til dyre biologiske legemidler utenfor sykehus   
Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler for pasienter bosatt i eget 
opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-
ansvaret) 4 529 
    
PASIENTADMINISTRERTE KREFTLEGEMIDLER 2016 
Fordeling av DRG-poeng knyttet til pasietadministrerte kreftlegemidler   
Sum DRG-poeng pasientadministrerte kreflegemidler for pasienter bosatt i eget 
opptaksområde, uavhengig av hvem som har utstedt resept (iht. "sørge for"-
ansvaret) 455 
    
TOTALT ANTALL DRG-POENG 2016 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret  
(Pasienter bosatt i egen region) 100 126 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"-ansvaret for 
aktivitet utført i eget helseforetak 99 086 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) (pasienter bosatt i egen og 
andre regioner) 101 509 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) for aktivitet utført i eget 
helseforetak 100 469 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk, dyre biologiske legemidler og 
pasientadministrerte kreftlegemidler) iht. "Sørge for"-ansvaret (pasienter bosatt i 
egen region/opptaksområde) 105 110 
Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk for pasienter bosatt i egen og 
andre regioner og biologiske legemidler og kreflegemidler for pasienter bosatt i 
eget opptaksområde) 106 493 
  VOP, BUP og TSB 

 PSYKISK HELSEVERN FOR VOKSNE (VOP) 2016 
Psykisk helsevern for voksne (VOP) Sum DPS og sykehus   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP) 3 480 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) 84 000 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) 122 100 
Kjøp fra private institusjoner (VOP)   
Antall utskrivninger døgnbehandling(VOP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner private (VOP Private) 6 810 
PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE (BUP) 2016 
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP) 125 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) 4 050 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) 92 000 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(BUP Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (BUP Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (BUP Private) 0 
    
TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR 2016 
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RUSMIDDELAVHENGIGHET (TSB) 
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB) 530 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) 17 200 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 28 200 
Kjøp fra private institusjoner   
Antall utskrivninger døgnbehandling(TSB Private) 0 
Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB Private) 0 
Antall oppholdsdager dagbehandling (TSB Private) 0 
Antall polikliniske konsultasjoner (TSB Private) 0 
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Vedlegg 3: Definisjonskatalog 

Innarbeides når den foreligger 
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per januar 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 06/2016 19.2.2016 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr januar 2016 

 
 
Ingress 
Resultat pr januar viser et overskudd på 39,8 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 31,3 
MNOK.  Resultat pr januar fra ordinær drift viser et resultat på 8,5 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering.  
 
 
 

 
 

Drammen, 12. februar 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 11. februar 2016 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen som fremgår av 
vedlegg 1 til denne saken. Rapporteringen gir tall per januar for driftsresultat og øvrige 
måltavle-parametere. De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og 
kvalitet pr januar 2016 er oppsummert i måltavlen under:  
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- Resultat fra ordinær drift i januar viser et overskudd på 8,5 MNOK, som er 4 MNOK bak 

budsjett.  Overskuddskrav for ordinær drift for 2016 er på 150 MNOK, periodisert til et 
overskudd på 12,5 MNOK per måned.  Resultatet er 5,2 MNOK bak samme periode i fjor.  

 
- Samlet aktivitet målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 53 poeng bedre enn budsjett, og er 

384 poeng foran samme periode i fjor.   I januar er det foretatt avsetninger opp til budsjett 
for aktivitet utført i eget helseforetak, dette fordi det er usikkerhet knyttet til januar 
produksjon.  Perioden er kort, mange opphold er ikke ferdig kodet, og pasientbehandling 
systemet er ennå ikke oppdatert for 2016 endringer i kodeverk. Nødvendig oppgradering av 
programvaren tilpasset ny kodeverk for 2016 er varslet på plass fra Helse Direktoratet 
ultimo februar. 

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 1881 bak 

budsjett i januar. 
 
- 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 februar 2016 er 7029. Dette er 66 månedsverk mer enn 
budsjettert. Hittil i år er det forbruk 59 månedsverk mer enn budsjettert.  

 
- Per 31. januar er det en total gjennomsnittlig ventetid på 62 dager. Dette er 3 dager lavere 

enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd for somatikken i januar er på 0,3 %. Fristbrudd hittil i år er lavere enn ved 
samme periode i fjor.  

 
- I januar er det registrert 2,5 % korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %. 

 
- I januar er det gitt timeavtale ved første brev i 87 % av tilfellene.  Dette er lavere enn målet 

på 90 %, men er høyere enn ved samme periode i fjor. 
 

- Døgn opphold basert på avdelingsopphold i januar er i tråd med budsjett.  Statistikken 
inkluderer ikke avsluttet opphold, og er derfor noe høyt i forhold til sykehusopphold.  Dette 
allikevel gir den mest riktig bilde av faktisk aktivitet i foretaket i januar, og er derfor tatt med 
i måltavlen pr januar.  Rapportert sykehusopphold pr januar er 230 bak plan, men det er 
kjent at rapporteringen ekskluderer mange opphold som følge av manglede oppdatering av 
programvaren.  Dette vil rettes når ny programvaren er på plass ultimo februar.   
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Hovedtrekkene i regnskapet pr januar 2016 
 

 
 
Resultatet i januar viser et overskudd på 39,9 MNOK. Av dette skyldes 31,3 MNOK redusert 
pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning mottatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær 
drift i januar viser et overskudd på 8,5 MNOK.  Dette er 4 MNOK bak budsjett, og 5,2 MNOK bak 
januar i fjor. 
 
Totale inntekter pr januar er på 734,0 MNOK, og er 4,1 MNOK bak budsjett. Det negativ avvik 
skyldes i hovedsak lavere polikliniske inntekter, egenandeler og leie inntekter enn budsjettert 
per januar.   
 
Reduksjon i polikliniske inntekter skyldes bl.a. redusert takster for bryst diagnostisk senter, der 
informasjon om endring i taksene ble ikke kommunisert til foretakene før etter budsjettet var 
lagt.  Reduksjonen beregnes til å gi redusert inntekter på om lag 7 MNOK for klinikk for 
medisinsk diagnostikk i 2016 i forhold til budsjett.  Effekten i januar er beregnet til om lag 0,5 
MNOK.  
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 725,5 MNOK per januar, i tråd med budsjett.  
Lønnskostnader er 2,8 MNOK over budsjett, mens varekost, innleie, andre driftskostnader og 
finansområdet er foran budsjett.   
 
Det er usikkerhet knyttet til resultat pr januar.  Perioden er kort, og resultatet i stor grad er 
basert på estimater og avsetninger (gjelder både inntekter og kostnader).   
 
Pensjonskostnader 
Det er foretatt en ny aktuar beregning i januar 2016 som gir en reduksjon i pensjonskostnader 
for året på 367,5 MNOK.  I januar gir dette en reduksjon i pensjonskostnader på 31,3 MNOK.   
 
Reduksjonen i pensjonskostnader skyldes endringer i pensjonsforutsetninger: 

• forutsetning om avkastning er økt fra 3,2 % til 3,3 % 

pr januar 2016
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Budsjett
2016

Basisramme - 464 693 - 464 693  0 % - 424 735 9 % - 5 748 575
ISF inntekter - 195 048 - 193 795  1 253 1 % - 185 840 5 % - 2 211 575
Gjestepasient inntekter - 8 662 - 9 357 - 695 -7 % - 8 823 -2 % - 112 209
Øvrige driftsinntekter - 65 637 - 70 259 - 4 622 -7 % - 65 389 0 % - 835 964
SUM Inntekter - 734 040 - 738 104 - 4 064 -1 % - 684 787 7 % - 8 908 324

Varekostnader  81 995  82 357  363 0 %  64 949 26 %  1 077 949
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  47 707  47 196 - 511 -1 %  53 232 -10 %  584 505
Innleid arbeidskraft  476  1 081  605 56 %  1 654 -71 %  22 825
Lønnskostnader  500 021  497 208 - 2 813 -0,6 %  463 241 8 %  5 906 320
Avskrivninger og nedskrivninger  19 329  19 812  483 2 %  19 108 1 %  247 873
Andre driftskostnader  75 575  76 786  1 211 2 %  66 739 13 %  904 657
Netto finanskostnader  392  1 163  771 66 %  2 070 -81 %  14 195
SUM Driftskostnader inkl. finans  725 494  725 604  110 0,0 %  670 992 8 %  8 758 323

Resultat fra ordinær drift - 8 546 - 12 500 - 3 954 -32 % - 13 795 38 % - 150 000

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 31 306  31 306  45 694
Resultatet - 39 852 - 12 500  27 352 219 %  31 899 38 % - 150 000
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• forutsetning om lønnsutvikling er redusert fra 2,75 % til 2,5 %   
 
Det forventets at lavere pensjonskostnader vil gi redusert basisfinansiering i revidert nasjonal 
budsjett.  Inntil det er avklart, vises reduksjonen på egen linje i resultatet i tråd med instruks fra 
HSØ.  
 
 
Hovedtrekkene i regnskapet pr januar 2016 klinikkene 
 
Avvik mot budsjett per klinikk i januar: 

  
Per januar viser klinikk Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, 
Psykisk helse og rus og medisinsk diagnostikk et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer 
enn 0,5 % av totalt budsjetterte kostnader for perioden.  
 
I januar viser fire klinikker et resultat som er foran budsjett. Klinikkene Ringerike sykehus, 
Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet området VVHF viser resultater i tråd med eller 
bedre enn budsjett pr januar. Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av felles økonomi.  
 
Pasientbehandling somatikk 
 
Rapportert DRG-produksjon i somatikk for januar er foran budsjett og foran samme periode i 
2015.   Det er usikkerhet knyttet til januar produksjon.  Perioden er kort med lite tid til 
kvalitetssikring, mange opphold er ikke ferdig kodet, og pasientbehandling systemet er ennå 
ikke oppdatert for 2016 endringer i kodeverk. Nødvendig oppgradering av programvaren 
tilpasset ny kodeverk for 2016 vil først være på plass ultimo februar, og kun da vil riktig aktivitet 
for januar foreligger. For å kompensere for dette er det avsatt opp til budsjett for DRG-
produksjon i eget HF.   Analyser av aktivitetsutvikling foretatt etter januar leveranse støtte 
antagelsen om at januar aktivitet er i tråd med budsjett.   Det høy andel korridorpasienter pr 
januar også støtte antagelsen om at aktiviteten i januar er noe høyere det pasientsystemet har 
foreløpig beregnet.  
 
Manglede oppdatering av programvare gjør at noen opphold er ekskluderte fra rapporteringen 
per januar.  Det er avdekket blant annet at endringer i kodeverk for ”ankomst fra” og ”utskrevet 
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til” forårsaker at noen opphold feiler og ikke tas med.  Dette gjør at både antall sykehusopphold 
og antall DRG-poeng blir for lavt.  Dette blir korrigert når programvaren oppdateres.  
 

 
 
Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år, og lavere enn i 
januar i fjor.  Polikliniske aktivitet innfor voksen psykiatri (VOP) som 1189 konsultasjoner bak 
budsjett, mens polikliniske aktivitet innenfor barne- og ungdomspsykiatri er 519 konsultasjoner 
bak budsjett. 
  

 
 

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Budsjett Faktisk i år Faktisk i f jor

pr januar 2016 Hittil 
i år

Avvik 
mot 

budsjett % avvik 

Hittil 
i fjor

% ift
 i fjor

Års-
budsjett

Antall utskrevne pasienter 
døgnbehandling totalt

311 -40 -11,4 % 354 -12,1 % 4 135

Antall liggedøgn samlet totalt 8 885 -30 -0,3 % 9 151 -2,9 % 105 250

Antall polikliniske konsultasjoner totalt 20 068 -1 881 -8,6 % 20 696 -3,0 % 249 110

TOTALT antall behandlinger 29 264 -1 951 -6,3 % 30 201 -3,1 % 358 495
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Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk i 2016 er 59 månedsverk mer enn plan. Utbetalte 
månedsverk i januar er 53 mer enn plan, og utbetalt månedsverk i februar er 66 mer enn plan. 
Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 2,1 % i forhold til samme periode i fjor.   
 

 
 
Månedsverksutvikling pr klinikk 

 
 
Flere klinikker viser årsverk som er over budsjett hittil i år.  Overforbruket knyttes til klinikk for 
psykisk helse og rus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Intern service.  Overforbruk av 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102
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pr februar Jan Feb Hittil 
i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett
% avvik

Drammen Sykehus 1 683 1 680 1 682 1 657 25 1,5 %

Bærum Sykehus 957 959 958 940 18 1,9 %

Ringerike Sykehus 536 531 533 541 -7 -1,4 %

Kongsberg Sykehus 320 322 321 325 -3 -1,1 %

Intern Service 547 540 543 532 11 2,0 %

Psykisk Helse og Rus 1 820 1 814 1 817 1 781 36 2,0 %

Prehospitale Tjenester 308 311 310 315 -6 -1,8 %

Medisinsk Diagnostikk 586 585 586 595 -9 -1,6 %

Stabene 288 289 288 292 -4 -1,4 %

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 037 6 978 59 0,8 %
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månedsverk er hovedårsaken til det negativ avvik på lønnsområdet og negativ resultatutvikling 
på disse klinikkene i januar. 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Regnskapet for januar viser et positiv resultat som er noe bak plan.  Det er usikkerhet knyttet til 
januar resultatet både fordi perioden er begrenset, og fordi det lagt basert i stor grad på 
estimater og antagelser om utvikling både når det gjelder inntekts- og kostnadsutvikling.  Det 
gjør det vanskelig å legge for mye vekt på utvikling.   
 
Samtidig er det viktig raskt å gripe fatt i negative trender.  Det er et overforbruk på årsverk ved 
flere klinikker i både januar og februar, og de samme klinikker viser resultater som er bak 
budsjett i januar.   Somatisk aktivitet målt i antall avdelingsdøgn opphold er bak budsjett både 
ved Bærum sykehus og Kongsberg sykehus.  Aktivitet i klinikken for psykisk helse og rus målt i 
antall polikliniske konsultasjoner er også lavere enn budsjettert.  Selv om det er noe usikkerhet 
knyttet til aktivitetstall for somatikk pga manglende oppdatering av programvaren for endringer 
i 2016 kodeverk, er det viktig allerede nå å ha fokus og jobbe med nødvendig tiltak for å sikre 
utvikling i tråd med budsjett for året.  Det vil i oppfølgingsmøter med klinikkene settes særskilt 
fokus på årsverks- og aktivitetsutvikling i de klinikker der foreløpig utvikling i januar er bak 
budsjett.  Dette gjelder særskilte klinikk Bærum sykehus, intern service og psykisk helse og rus.  
 
Endrede takster for bryst diagnostikk som ble kommunisert etter at budsjettet ble lagt vil gi 
utfordringer for klinikk for medisinsk diagnostikk.  Det er andre år på rad da vesentlig endringer 
i takster blir kommunisert for sent til å bli hensyn tatt i budsjettprosessen.   
 
De første fakturaer for fritt behandlingsvalg er mottatt i januar, knyttet til pasienter innenfor 
psykisk helse og rus.  I resultatet for januar er det avsatt total kostnader i tråd med budsjett.  
Utvikling på faktisk kostnader skal følges nøye med og analyseres fremover. 
  
Utvikling på ventetid viser en god utvikling i januar og er lavere enn mål på 65 dager.  Fristbrudd 
er fortsatt lavt på 0,3, og er vesentlig lavere enn ved samme periode i fjor.   
 
Administrerende direktør er samlet sett fornøyd med utviklingen i foretaket så langt i år. 
 



Vedlegg 1
Virksomhetsrapportering 
Status per januar 2016

Informasjon til styret i Vestre Viken 
Pr  12. februar 2016
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Innhold 

Økonomisk status pr 31. januar 2016
• Resultat
• Aktivitet
• HR  
• Styringsparametre
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Innledning 
• Presentasjonen viser utvikling og økonomisk 

status like etter regnskapsavslutning.
• Tallene stemmer med rapporteringspakken til HSØ
• Målsettingen er å gi et bilde av økonomien og 

utvikling så raskt som mulig etter 
regnskapsavslutning.
– Avviksforklaringer og avvikshåndtering kommenteres 

ikke her, men kommer som en del av 
virksomhetsrapportering til styret.
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Kommentarer pr januar 2016
• Resultat hittil i år viser et overskudd på 39,9 MNOK. Av dette 

skyldes 31,3 MNOK redusert pensjonskostnader sfa ny aktuar 
beregning foretatt i januar 2016.  Se neste side ark for videre 
kommentarer om redusert pensjonskostnader.

• Resultat fra ordinær drift i januar viser et overskudd på 8,5 
MNOK. Dette er 4 MNOK bak budsjett, og er 5,2 MNOK bak 
samme periode i fjor.
– Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 4,1 MNOK bak budsjett og  

9,3 MNOK foran samme periode i fjor.
– Totale driftskostnader inkl. finansområdet er  i tråd med budsjett.
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Aktuar beregning januar 2016

5

Aktuar 2016 (juni 2015) 1 300 050 000
Endring januar 2016 -367 547 189
Aktuar 2016 (januar 2016) 932 502 811

• Det er foretatt en ny aktuar beregning i januar 2016, som gir en total 
reduksjon i pensjonskostnader på 367,5 MNOK.  I tråd med instruks fra 
HSØ, skal reduksjonen tas med i resultatet på eget linje. Det forventets at 
reduksjon vil gi endret basisfinansiering i-fm revidert nasjonal budsjett.  
Inntil da, vil reduksjonen holdes utenfor resultat fra ordinær drift.

• Periodisert besparelsen på pensjon i januar måned er på 31,3 MNOK.



Måltavle 
VVHF
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Måltavle alle klinikker hittil i år
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• •• • VESTRE VIKEN • 

2016 hittil i år pr klinikk DS li BS li RS li KS 11 PHR 11 KMD 11 PHT 11 KIS 11 Stab 

c; ØKONOMI Virke lig -1006 -2505 289 

~ 
-1 593 

Dr iftsresult at i KR. (1.000) Mål - li - li - - l Awik -1006 -2505 289 -1 593 
l 

l f j or 82 25 116 3 -3 684 

137 -1753 298 

-
l 

- l -
l 

137 -1 753 298 

178 1809 916 
l 

KVALITET Virkelig 67 

æmææ Gj .snitt. vent etid awiklet fo r Mål 68 l 52 57 50 

pasient er t ot alt Awik -l 6 -10 l 

DAGER l fj or 98 57 75 53 
l 

KVALITET Virke lig 0,2% 0,3% 0,2% 1,3 % 0, 2% 

Fr istbrudd f or Mål 0,0 % 
l 

0,0 % 
l 

0,0 % 
l 

0,0 % 0,0 % 
l 

rettigh etspa si ent er Awik 0,2% 0,3% 0,2% 1,3% 0,2% 

ANDEL l fj or 1,5% 2,1% 0,5% 0,4 % 1,4% 
l 

AKTIVITET Somat ikk & PHR Virkelig 4047 2 515 1355 738 20068 
Somati kk =antall DRG-poeng 

Mål 4047 2 515 1355 738 21 949 l produsert eget HF l l l 
PHR =a ntall poliklin ikk Awik o o o -0 -1881 
konsult asjoner l fj or 4070 2372 1360 702 20696 

AKTIVITET Somatikk Virke lig 2847 1717 1093 567 
Somati kk =anta ll dØcgn Mål 2696 1 863 li 1 078 577 

l ~ avdelingsoppho ld pr 5.2.2016 l l 
Awik 151 -146 15 -10 

l fj or 2821 1755 1106 523 



Resultat

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 39,9 MNOK.  
• Resultat fra ordinær drift viser et overskudd på 8,5 MNOK. Dette er 4 MNOK bak 

budsjett og 5,3 MNOK bak januar i fjor.
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Inntekter

Sum inntekter er 4,1 MNOK bak budsjett hittil i år.
• ISF-inntekter er1,2 MNOK over budsjett i januar og er 9,2 MNOK foran samme periode i fjor.
• Gjestepasientinntekter er i tråde med budsjett hittil i år.
• Øvrige driftsinntekter er 4,1 MNOK foran budsjett og på sammen nivå som i januar i fjor.  

9



Varekost og øvrige driftskostnader

Sum vare- og øvrige driftskostnader er 2,2 MNOK under budsjett hittil i 
år
Vare- og øvrige driftskostnader er 19,3 MNOK bak januar i fjor
• Varekostnader er i tråd med budsjett, men er 17 MNOK mer enn i januar i fjor.
• Gjestepasientkostnader er 0,5 MNOK mer enn budsjettert år, og er 5,5 MNOK foran 

samme periode i fjor. 
• Avskrivninger er 0,5 MNOK lavere enn budsjettert.
• Andre driftskostnader er 1,2 MNOK lavere enn budsjett. 
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Lønn

Lønn hittil i år er i tråd 2,8, MNOK mer enn budsjettet, et 
negativt avvik på 0,6 %
• Lønn til fast ansatte hittil i år er 0,8 MNOK over budsjett.
• Det er et overforbruk på overtid og ekstrahjelp på  0,1  MNOK 

hittil i år.
• Refusjoner er  1 MNOK bak budsjett og må sees i sammenheng 

med sykefravær.
• Annen lønn er 1MNOK over budsjett.
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Innleie

Hittil i år er det brukt 0,2 MNOK på innleie
• Forbruket er 0,6 MNOK mindre enn 

budsjettert, og ligger 1,2 MNOK mindre enn 
samme periode i fjor.

• Forbruket i januar er under budsjett og 
under desember i fjor.

Alle klinikker  har lavere forbruk  enn i 
januar i fjor

12

pr januar 2016
Regn Jan 

16

Hittil
2016

Budsjett 
hittil
2016

% 
avvik

Hittil
2015

Endring
fra 2015

10 - Klinikk Drammen sykehus  67  67  466 86 %  421 - 353
20 - Klinikk Bærum sykehus  198  198  330 40 %  474 - 276
30 - Klinikk Ringerike sykehus  65  65  73 11 %  214 - 149
40 - Klinikk Kongsberg sykehus - 22 - 22  64 134 %  31 - 53
50 - Klinikk for Intern service     
60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)  57  57  73 22 %  250 - 194
80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)  109  109  66 -65 %  210 - 101
Stabene og overordnet   55 - 55
Totalt  476  476  1 081 56 %  1 654 - 1 179



• Brutto månedsverk 
er 59 over plan hittil 
i 2016. 

• Brutto månedsverk 
i februar 2016 er 142 
over samme periode 
i fjor.

Brutto månedsverk 2016
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pr februar Jan Feb Hittil 
i år

Endring
hittil ift 

i fjor

% 
endring

hiå

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 037 142 2,1 %

Endring fra forrige måned -57 -16 

Plan 2016 6 992 6 963 6 978 59 gj.snitt

Avvik i forhold til plan 53 66 59

Utvikling 2015 6 903 6 887 6 895 142 gj.snitt

Endring i år ift samme periode 142 142 142



Faste og variable månedsverk 2016
• Variable månedsverk er 

redusert med 43 månedsverk 
fra januar til februar. Februar 
2016 har 2 færre variable 
månedsverk enn samme 
periode i fjor.

• Faste månedsverk er 
redusert  med 16 månedsverk 
fra januar til februar. Faste 
månedsverk i februar 2016 er 
321 over februar i fjor.
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Brutto månedsverk pr klinikk 2016

• Brutto månedsverk hittil i år er 59 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,8 %.  
• Drammen sykehus, Bærum sykehus, Intern service, og Psykisk helse og rus har 

overforbruk mot budsjett målt i antall månedsverk på mer enn 1 %.
• De somatiske sykehusene samlet sett har et overforbruk på 32 månedsverk hittil i år. 
• Ringerike sykehus , Kongsberg sykehus , Prehospitale tjenester, Medisinsk iagnostikk og 

Stabene har årsverk  hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett

15

pr februar Jan Feb Hittil 
i år

Endring
ift hittil 

i fjor

% 
endring

hiå

Endring 
fra forrige 

måned

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett
% avvik

Total utbetalt brutto månedsverk
Drammen Sykehus 1 683 1 680 1 682 53 3,2 % -3 1 657 25 1,5 %

Bærum Sykehus 957 959 958 34 3,7 % 2 940 18 1,9 %

Ringerike Sykehus 536 531 533 9 1,7 % -6 541 -7 -1,4 %

Kongsberg Sykehus 320 322 321 5 1,4 % 2 325 -3 -1,1 %

Intern Service 547 540 543 12 2,3 % -7 532 11 2,0 %

Psykisk Helse og Rus 1 820 1 814 1 817 3 0,2 % -6 1 781 36 2,0 %

Prehospitale Tjenester 308 311 310 8 2,6 % 3 315 -6 -1,8 %

Medisinsk Diagnostikk 586 585 586 27 4,8 % -1 595 -9 -1,6 %

Stabene 288 289 288 -9 -2,9 % 1 292 -4 -1,4 %

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 037 142 2,1 % -16 6 978 59 0,8 %



Sykefravær 2015

• Sykefravær i  desember er på 7,6 %.  
Dette er 0,3 % høyere enn i november, og 
0,6 % over plan. Sykefravær i desember 
er 0,3 % over samme periode i fjor.
• Sykefravær hittil i år er 0,3 % over plan.
• Sykefravær pr måned  korrigeres 
fortløpende for etterregistrering i 
tidligere perioder.  
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pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil 
i år

Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,6 % 7,3 %

Endring fra forrige måned 0,5 % 1,2 % -1,3 % -1,1 % 0,2 % 0,0 % -0,1 % -0,6 % 0,5 % -0,1 % 0,6 % 0,3 %

Plan 7,6 % 7,9 % 7,2 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 6,9 % 7,1 % 7,0 % 7,0 %
Avvik ift plan 0,4 % 1,3 % 0,7 % -0,1 % 0,3 % 0,3 % -0,2 % 0,1 % 0,1 % -0,2 % 0,2 % 0,6 % 0,3 %



Sykefravær 2015 pr klinikk

• Bærum, Ringerike og  Prehospitale tjenester har sykefravær i 2015  som er 
lavere enn budsjett.
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pr desember Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil 
i år

Endring
hittil i 

år

Endring 
fra forrige 

måned

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett

Drammen Sykehus 7,1 % 9,1 % 8,0 % 7,1 % 7,3 % 7,4 % 7,4 % 7,0 % 7,4 % 7,0 % 7,2 % 6,9 % 7,4 % -0,4 % 0,2 % 7,3 % 0,1 %

Bærum Sykehus 7,5 % 8,6 % 7,9 % 6,1 % 6,4 % 6,1 % 6,1 % 5,8 % 6,1 % 6,1 % 6,5 % 6,5 % 6,6 % -0,1 % 0,4 % 7,1 % -0,5 %

Ringerike Sykehus 7,5 % 8,5 % 6,6 % 6,0 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 4,8 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 6,4 % 6,1 % -0,8 % 0,4 % 6,4 % -0,4 %

Kongsberg Sykehus 8,4 % 9,4 % 7,7 % 6,4 % 7,5 % 6,0 % 5,2 % 5,6 % 4,3 % 4,2 % 5,3 % 6,5 % 6,4 % -0,3 % 1,1 % 6,4 % 0,0 %

Intern Service 10,3 % 12,3 % 9,5 % 8,0 % 8,0 % 9,7 % 7,9 % 8,0 % 8,8 % 8,1 % 9,8 % 10,3 % 9,2 % 0,2 % 1,7 % 9,0 % 0,2 %

Psykisk Helse og Rus 8,5 % 9,4 % 7,9 % 7,0 % 7,4 % 7,3 % 8,0 % 6,7 % 7,7 % 7,6 % 8,5 % 9,4 % 8,0 % 0,1 % 0,9 % 6,9 % 1,0 %

Prehospitale Tjenester 11,0 % 9,4 % 8,6 % 9,0 % 9,0 % 7,7 % 6,7 % 6,0 % 6,2 % 7,4 % 7,1 % 5,9 % 7,8 % -1,8 % -0,3 % 8,0 % -0,2 %

Medisinsk Diagnostikk 7,9 % 8,8 % 7,7 % 6,5 % 6,6 % 7,7 % 7,7 % 6,2 % 6,5 % 7,0 % 7,7 % 7,0 % 7,3 % 0,8 % 0,7 % 6,3 % 1,0 %

Stabene 4,4 % 6,8 % 5,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % 5,4 % 3,9 % 3,9 % 2,8 % 3,0 % 3,9 % 4,3 % 0,6 % 0,2 % 3,3 % 1,0 %

Sum VVHF 8,0 % 9,2 % 7,9 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % 6,9 % 6,3 % 6,8 % 6,7 % 7,3 % 7,6 % 7,3 % -0,2 % 0,3 % 7,0 % 0,3 %



Investeringer pr januar 2016
Hittil i år er det 
aktivert 
investeringer  for  7 
MNOK.  

Det mangler tall for 
IKT-investeringer 
pr januar.
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Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 53                             60 000                     

Konseptfase nytt VV sykehus 731                           8 000                       

Investeringer Drammen Sykehus 835                           57 000                     

Øvrige Bygginvesteringer (BRK prosjektet) -                           
Klinikk BS 370                           
Klinikk KS 42                             
Klinikk RS 156                           
Planlegging BRK 317                           

Sum øvrige bygginvesteringer 885                           77 000                     

Andre investeringer -                           
MTU 2 319                       52 000                     
Beh.hj.midler 2 012                       15 000                     
Ambulanser - utstyr 13                             2 000                       
Grønt sykehus 1 000                       
Grunnutrustning 29                             13 000                     
Overskuddsdisp. av klinikker 10                             14 000                     

Sum andre investeringer 4 384                       97 000                     

Investeringer annen finansiering 100                           

Sum bokførte investeringer VVHF 6 988                       299 000                   

IKT-ordinære investeringer -                           9 000                       

IKT-overskuddsdisp. Av klinikker -                           

IKT-investeringer -                           9 000                       

Egenkapital innskudd pensjon -                           26 400                     

Sum investeringsramme VVHF 6 988                       334 400                   

Tall i hele 1000 kr
Regnskap hittil 

2016 Budsjett 2016



Resultat pr måned pr klinikk
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Resultat for januar er lavere enn 
budsjett.    

Ringerike, Prehospitale tjenester 
og Stabene har resultater som er 
bedre enn budsjett pr januar.

Resultat pr klinikk Jan

Drammen -1 006 
Bærum -2 505 
Ringerike 289
Kongsberg -152 
Intern service -1 753 
Psykisk helse og rus -1 593 
Prehospital tjenester 137
Medisinsk diagostikk -964 
Stabene 298
Felles økonomi 15 796
Ordinær Drift 8 546



Budsjettavvik per klinikk 

• Klinikker markert med grønt  har resultater som er bedre enn eller i tråd med  
budsjett.  

• Klinikker markert med gult har avvik mot budsjett som er mindre enn -0,5%, 
målt som prosent av  totale budsjettert driftskostnader i perioden.  

• Klinikker med avvik på mer enn ca 0,5 % vises med rødt.  Per januar viser flere 
klinikker rødt. 
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Lønnsavvik per klinikk 

Totale lønnskostnader er 2,8 MNOK over budsjett (avvik på -0,6 %)
• Klinikker med negativ avvik på mer enn ca 1 % vises med rødt. 
• Klinikker med negativ avvik mellom 0,3 % og 1 % vises med gult. 
• Klinikker med positivt avvik eller negativt avvik som er mindre enn 0,3 % vises 

grønt.  
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Drammen Sykehus
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Bærum Sykehus
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Ringerike Sykehus
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Kongsberg Sykehus
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Intern Service
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Psykisk Helse og Rus
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Prehospitale Tjenester
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Medisinsk Diagnostikk
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0,5 MNOK av det negativ resultat avvik skyldes ikke budsjettert 
takstendringer BDS



Stabene
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Overordnet, sentrale avsetninger

• Overordnet område inkluderer alle sentraliserte poster: gjestepasientkostnader somatikk, 
finans, avskrivning og dyre biologiske legemidler og kreftmedisiner (H-recepter). 

• Det inkluderer også avsetninger foretatt i-fm månedsavslutning på foretaksnivå.
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Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk

• I januar er DRG-poeng ”sørge for” 53 foran budsjett. DRG-poeng  knyttet til dyre biologisk legemidler og 
kreftmedisiner i tråd med budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 117 poeng foran budsjett.  DRG 
produksjon er omlag 4,6 % foran samme periode i fjor.  

• Antall behandlinger er bak budsjett med unntak av poliklinikk som er 3,5 % foran.
• I forhold til januar i fjor er situasjonen den samme med behandlinger bak unntatt poliklinikk som ligger 7,3 

% foran.  32



Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk

• Antall DRG-poeng ”sørge for ” for døgn og dagbehandling er i tråd med budsjett pr januar.  
”Sørge for” poeng for poliklinikk er foran budsjett med 7%. Antall DRG-poeng for alle 
kategorier er foran samme periode i fjor.

• Antall døgn behandlinger og antall dagbehandlinger ligger bak budsjett. Antall polikliniske 
konsultasjoner er foran budsjett.
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pr januar 2016 Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

Døgnbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling 5 476 5 736 -5 % 5 648 -3 % 67 620 0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 19 516 20 677 -6 % 20 864 -6 % 243 425 27 %

Gjennomsnittilig liggetid 3,6 3,6 -1 % 3,7 -1 % 3,6 -27 %

DRG (døgn) iht. "sørge for" 6 534 6 552 0 % 6 398 2 % 76 592 0 %

Dagbehandling
Antall  oppholdsdager dagbehandling 2 576 2 936 -12 % 2 797 -8 % 32 723 -12 %

DRG (dag) iht. "sørge for" 644 668 -4 % 629 2 % 7 216 0 %

DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" 7 178 7 220 -1 % 7 027 2 % 83 808 0 %

Poliklinisk virksomhet
Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner

31 842 30 780 3 % 29 688 7 % 358 921 -15 %

DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 1 504 1 409 7 % 1 271 18 % 16 318 0 %



Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk

• DRG-poeng  for døgn, dag og poliklinikk totalt er foran budsjett. DRG-poeng for 
døgn, dag og poliklinikk er 5% foran samme periode i fjor.

• DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er i tråd med 
budsjett og 4,0 % foran januar i fjor. 
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pr januar 2016 Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

SUM DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk 
"sørge for"

8 682 8 629 1 % 8 298 5 % 100 126 0,0 %

DRG  (døgn, dag og poli) total eget HF 8 771 8 654 1 % 8 339 5 % 100 469 0,0 %

DRG  (døgn, dag og poli) totalt 8 771 8 741 0 % 8 383 5 % 101 509 0,0 %

BIOLOGISKE LEGEMIDLER  |
Dyre biologsike medisiner 544 544 0 % 616 -12 % 4 529 0 %

Kreftmedisier 38 38 0 % 51 -25 % 455 0 %

SUM DBL og kreftmedisiner 582 582 0 % 667 -13 % 4 984 0 %

DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" 9 315 9 211 1 % 8 965 4 % 105 110 0,0 %



VVHF totale antall DRG-poeng 
døgn, dag og poliklinikk, fra egen og andre regioner 
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Sum DRG-poeng pr klinikk pr måned AO
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Aktivitet - PHR
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• Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 5,3 
% foran budsjett, og 8,6 % foran samme periode 
i fjor. Prognosen for året gir en økning på  10554 
i forhold til budsjett.

• Totale antall utskrevne pasienter er 10,4 % over 
budsjett, og 7,1 % over samme periode i fjor.  
Prognosen for  året gir en økning på 355 i 
forhold til budsjett.

• Total antall liggedøgn er 4,1 % foran plan, og 2,2 
% foran samme periode i fjor.  Prognosen gir 
3148 flere liggedøgn enn budsjett.



Aktivitet PHR

• Aktivitet innfor alle områder er bak budsjett i januar utenom Barne- og ungdomspsykiatri 
(Liggedøgn døgnbehandling) og det samme gjelder i forhold til  samme periode i fjor.

• VOP  polikliniske konsultasjoner er 24 % bak budsjett i januar
• BUP antall polikliniske konsultasjoner er  6 % bak budsjett i januar.  
• TSB antall polikliniske konsultasjoner er 4 % bak budsjett i januar.  
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pr januar 2016 Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

Voksenpsykiatri
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 261 295 -12 % 295 -12 % 3 480 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (VOP) 7 109 7 115 0 % 7 320 -3 % 84 000 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (VOP) 9 629 10 758 -10 % 10 056 -4 % 122 100 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner private (VOP 
Private) 458 600 -24 % 515 -11 % 6 810 0 %

Barne- og ungdomspsykiatri
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 8 11 -27 % 15 -47 % 125 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (BUP) 407 343 19 % 332 23 % 4 050 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (BUP) 7 587 8 106 -6 % 7 916 -4 % 92 000 0 %

TSB for rusmiddelmisbrukere
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 42 45 -7 % 44 -5 % 530 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (TSB) 1 369 1 457 -6 % 1 499 -9 % 17 200 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (TSB) 2 394 2 485 -4 % 2 209 8 % 28 200 0 %



Hovedmål
Hovedmål Mål Utvikling siste år Status 31.01.16

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd:

Gjennomsnittlig ventetid
Avviklet for alle pasienter

< 65d 62 dager i januar
(66 dager gj.snitt. 
siste 12 mnd)

Ikke fristbrudd 0 % 0,3 % i januar
(0,9 % gj.snitt siste 
12 mnd)

Sykehusinfeksjoner 
(prevalens %, måles kvartalsvis)

< 3 % 4,1
4. kvt.
2014

3,5
1. kvt.
2015

3,7
2. kvt.
2015

3,9
3. kvt.
2015

3,0 % 
pr 4 kvt. 2015

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt i 
samme brev

100 % 87 % i januar

Medarbeiderne involveres i oppfølgning 
av medarbeidersamtale og tiltak

Etablert systemer som 
legger til rette for 
ivaretakelse

Gjennomføres

Det er skapt økonomisk handlingsrom som 
sikrer investeringskraft

Jobber med konkrete 
tiltak for sikre drift i 
balanse i 2016

Resultat fra 
ordinær drift pr 
januar
+8,5 MNOK
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp, 
Alle pasienter – med og uten rett 

Ventetid i  januar er totalt 62 dager. 
Ventetid for pasienter med rett er 49 
dager.

Målet er at ventetid totalt skal være 
mindre enn 65 dager innen utgangen 
av året. 

Ventetid i januar er 19 dager lavere 
enn samme periode i fjor.
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Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56 62 66
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 59 54 60 56 50 50 59 59 60 48 40 49 54
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 109 92 89 82 70 52 79 85 78 100 126 158 93

pr klinikk
Drammen sykehus 96 85 83 74 67 61 72 74 71 66 60 67 73
Bærum sykehus 74 62 68 69 55 34 63 71 67 70 53 62 62
Ringerike sykehus 57 51 54 51 49 42 60 65 66 59 49 58 55
Kongsberg sykehus 59 50 55 47 39 34 57 53 60 57 48 47 50
Psykisk helse og rus 50 49 52 52 47 45 62 56 49 45 46 51 50



Andel fristbrudd avviklet

Andel fristbrudd i januar var på 0,3 %, 
en reduksjon på 0,1 % fra des.  Andel 
fristbrudd i jan i fjor var 1,4 %.

Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr 
måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. 
FØD og FYS).
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Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel avviklet fristbrudd 
Vestre Viken HF totalt 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,9 %

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

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



Andel epikriser sendt innen 7 dager
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Andel epikriser sendt innen 7 dager 
er 87 % i januar.

Målet er 90%

Definisjonskatalogen fra Helse Sør-
Øst er det fra november gjort en 
forandring for epikriser: Antall 
epikriser sendt/gitt på 
utskrivingsdagen og andel av denne 
inneholder nå også 1 dag.

Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 86 % 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
Drammen sykehus 84 % 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 87 % 84 % 86 % 85 %
Bærum sykehus 87 % 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 87 % 88 % 87 % 89 %
Ringerike sykehus 91 % 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 100 % 89 % 92 %
Kongsberg sykehus 95 % 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 90 % 90 % 89 % 92 %
Psykisk helse og rus 77 % 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 72 % 75 % 76 % 79 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning
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Andel timeavtale sammen med 
bekreftelses av mottatt henvisning 
er 87 % i januar. 

Målet er 90 %.

Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 67 % 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 81 % 83 % 87 % 74 %
Drammen sykehus 59 % 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 78 % 79 % 85 % 68 %
Bærum sykehus 72 % 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 87 % 87 % 92 % 79 %
Ringerike sykehus 80 % 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 86 % 88 % 91 % 78 %
Kongsberg sykehus 70 % 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 77 % 78 % 79 % 76 %
Psykisk helse og rus 78 % 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 83 % 85 % 84 % 82 %



Andel korridorpasienter somatikk
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Andel korridorpasienter somatikk 
er på 2,5 % i januar. 

Andel i januar i fjor var 3,3 %.

Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 1,9 %
Drammen sykehus 3,3 % 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 1,6 %
Bærum sykehus 1,5 % 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 1,3 %
Ringerike sykehus 6,0 % 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,5 %
Kongsberg sykehus 3,7 % 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 2,3 %



Antall ventende over 1 år totalt

45

Antall ventende 
over ett år viser 
en synkende 
trend siste 12 
måneder. 

Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 230 188 113 89 58 80 106 136 145 104 77 85 118
Drammen sykehus 141 76 40 36 16 23 19 33 55 39 29 34 45
Bærum sykehus 83 110 72 48 37 47 74 90 78 53 38 42 64
Ringerike sykehus 0 1 1 3 1 2 10 9 8 7 6 7 5
Kongsberg sykehus 6 1 0 0 4 8 3 4 4 5 4 2 3
Psykisk helse og rus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Antall ventende over 1 år - rettighetspasienter
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Det er per 
januar 16 
ventende over 
12 måneder.

Feb2015 Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Gj.snitt
12 mndr

Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp
VV totalt 1 3 4 2 2 3 1 0 3 3 8 16 4
Drammen sykehus 0 2 2 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1
Bærum sykehus 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 6 12 2
Ringerike sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Kongsberg sykehus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Psykisk helse og rus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



• Grafene viser antall liggedøgn fakturerte 
kommunene, pr klinikk og pr år. 

• Antall fakturert døgn er 134 lavere enn på 
samme tid i fjor. 

• Klinikkene Drammen og Bærum har 59,2 
% av alle fakturerte døgn i januar.

• Røyken, Asker, Drammen og Bærum 
kommunene står for om lag 38 % av total 
fakturert døgn hittil i år.
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Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter 



Belegg siste 12 måneder 

• Belegg innenfor somatikk i januar 2016 er 6% høyere 
enn i desember. Belegg er på nivå med samme periode i 
fjor. Det er store variasjoner mellom sykehusene.
• Belegg innenfor psykisk helse og rus er i januar 2016 
høyere enn i desember, og på linje med januar i fjor. 
• Belegget er beregnet ex fravær og "tekniske" senger. Fravær gjelder f.eks. 
pasienter som er ute i ”permisjon” lørdag og søndag. ”Tekniske” senger 
gjelder senger i akuttmottak, intensivsenger, postoperative senger etc.
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Kjøp på avtale januar 2016: 78 %
• •• • VESTRE VIKEN • 

l 
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Klinikk 

Navn Navn 

Klinikk Drammen sykehus 

Klinikk Bærum sykehus 

Klinikk Ringerike sykehus 

Klinikk Kongsberg sykehus 

Klinikk for Intern service 

Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 
l • 

Klinikk for Medisinsk Di 

Vestre Viken HF 
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Systemdekning januar 2016: 68 %
• •• • VESTRE VIKEN • 

Nr Navn HIÅ 2016 Mål2016 2015 

10 Klinikk Drammen sykehus 92 % 79% 77% 

20 Klinikk Bærum sykehus 90 % 81% 78% 

30 Klinikk Ringerike sykehus 94 % 84 % 83 % 

40 Klinikk Kongsberg sykehus 94 % 75% 71% 

50 Klinikk for Intern service 45% 54 % 41% 

60 Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR} 40% 46% 26% 

76% 55 % 35% 

80 Klinikk for Medisinsk Di 81 % 83 % 79% 

Vestre Viken HF 68 % 70 % 65 % 

System bruk pr klinikk hittil i å r 2016 

K5nikk tclini.SI IC I..nlkk Klinikk ICiinlkk for Klinilk for Klinlk.ot for Klinikk for VestreVibn 
lorcst:Jera Rin.aerike Oremmen Bærum MediSinsk Prehosøitale Intern PSVktsk htlse HF 
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Egenandeler – andel kort bruk

Vestre Viken hadde per januar 2016 en 
kortandel på 80,3 % som er høyere enn samme 
periode i fjor. 

Det var i 2013 og 2014 en  fallende trend 
utover året i andel kortbruk. Men for 2015 har 
andelen kortbruk holdt seg relativt stabil. 

Akk. Kort hittil i år.
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Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode 10 363 771          
Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 %
Ävstand fra mål 9,66 %

Akkumulert snitt kort ved prosjektstart (2012) 53,00 %
Akkumulert snitt år 2013 67,04 %
Akkumulert snitt år 2014 73,07 %
Akkumulert snitt år 2015 76,20 %
Akkumulert snitt hiå 2016 80,34 %
Endring fra i fjor 4,14 %

Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 27,34 %

Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs 2012 2 833 114            
Egenandel 320                        
Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode 8 853                    

Netto likv. Eff for foretaket (gitt samme aktivitet som 2014)
Sum konsultasjoner som genererer egenandel(ref 2014) 85 900 218          

   andel beregnet med kort 2016 gitt dagens nivå 69 009 411          
   andel beregnet med kort 2012 andel (53%) 45 527 115          
 = beregnet likviditetseffekt 2016 vs 2012 23 482 296          
 = økt antall som betaler med kort år 2015 vs 2012 73 382                  

Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28
Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr 5 230 681



Andel kortbruk per klinikk

• I 2016 er det tre 
klinikker som er over 
gjennomsnittet for 
VV. Dette er KMD 
(87,3 %), KS (82,0%) 
og Drammen (83,8 
%). 
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Betalingsmetode jan
Kort VV 80,3 %
Kortandel DS 2016 83,8 %
Kortandel BS 2016 79,5 %
Kortandel RS 2016 75,6 %
Kortandel KS 2016 82,0 %
Kortandel PHR 2016 67,9 %
Kortandel KMD 2016 87,3 %
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Bakgrunn 
Styret behandlet ”Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016” i sak 
47/2014, styremøte 25. august 2014 og gjorde følgende vedtak: 

1. Styret slutter seg til den fremlagte strategi for kvalitet og pasientsikkerhet.  
2. De nasjonale kvalitetsindikatorer som ligger til grunn for kvalitetsbasert finansiering 

benyttes som viktige mål for forbedring.  
3. Det skal arbeides med å videreutvikle gode kliniske kvalitetsindikatorer som ytterligere mål 

for kvalitetsforbedring.  
4.  Kvalitetsindikatorene rapporteres til styret i den ordinære virksomhetsrapporteringen. En 

samlet vurdering av måloppnåelse i strategien og videre arbeid legges årlig fram for styret.  
5. Strategien skal forankres og følges opp i lederlinjen gjennom de årlige driftsavtalene. I 

tillegg utarbeides egne handlingsplaner på områder hvor det finnes hensiktsmessig.  
6.  Kvalitetssystemet skal være sertifiserbart. Det vurderes fortløpende hvilke deler av 

virksomheten som vil være tjent med sertifisering/akkreditering.  

Formål med strategien er at Vestre Viken kjennetegnes av kontinuerlig forbedring i 
pasientbehandlingen. Dette skal komme til uttrykk gjennom bedre behandlings- 
resultater og fornøyde pasienter, målt ved indikatorer for kvalitet og pasientsikkerhet. I denne 
saken redegjøres for status i arbeidet for å implementere strategien. Mer detaljerte rapporter fra 
klinikkene om deres forbedringsarbeid ligger i vedlegg. 
 
Saksopplysninger 
Strategien har vært fulgt opp i lederlinjen gjennom driftsavtaler med klinikkene og 
virksomhetsplaner for aktuelle staber. Klinikker og staber har utarbeidet egne handlingsplaner 
på områder hvor det har vært hensiktsmessig. Klinikkene har selv valgt områder i strategien 
som har vært viktig for dem å arbeide spesielt med, mens sentral stab har understøttet arbeidet.  
 
Kvalitetssystemet 
Vestre Viken har et godt fungerende kvalitetssystem som er i henhold til Forskrift for 
internkontroll i helse og omsorgstjenesten. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av 
vurderinger ved tilsyn og sertifiseringsorganer. Det arbeides systematisk med å knytte 
kvalitetssystemet sammen med utviklingen av system for kontinuerlig forbedring, jfr. nedenfor. 
 
Etablering av system for kontinuerlig forbedring 
I 2013 fikk Vestre Viken i oppdrag fra Helse Sør-Øst (HSØ) å utvikle et system for kontinuerlig 
forbedring i pasientnær virksomhet. Arbeidet skal skje gjennom nettverk med alle helseforetak 
og sykehus i HSØ. Utviklingsarbeidet og testing er forutsatt å foregå i Vestre Viken. 
Forutsetningen for forbedringsarbeid er at det er tverrfaglig og integrert i ordinær virksomhet. 
Det er gjennomført følgende tiltak: 

• Etablert et rammeverk for kontinuerlig forbedring 
• Etablert nettverk med representanter fra medisin og helsefagstabene i klinikkene 
• Gjennomført kompetanseprogram for kontinuerlig forbedring som pilot i Klinikk 

Drammen sykehus, med 40 deltagere og 16 forbedringsprosjektet. Dette ble gjennomført 
som læringsnettverk over 7 måneder 2014-2015.  

• Nytt kompetanseprogram (2015-2016) i klinikkene Bærum, Kongsberg og Psykisk helse 
og rus, med ca. 40 deltagere og 10 forbedringsprosjekter. 

• Kurs i statistisk prosesskontroll (SPC) statistisk metode for å analysere prosesser og 
følge dataene i sanntid. Dette er et verktøy som gjør det lett å fange opp variasjon og 
endringer underveis.  Tidsseriene bidrar til at ansatte sammen kan reflektere over og 
følge med på egen praksis. 
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• Veilederprogram for lokale veiledere i klinikkene for å sikre god støtte i det kliniske 
forbedringsarbeidet 

• Sjekkliste for kontinuerlig forbedring 

En mer aktiv pasient og brukerrolle 
Pasienter skal motta god, kunnskapsbasert og individuelt tilpasset behandling til rett tid på rett 
sted og på rett måte. Det arbeides med å videreutvikle metoder og verktøy for systematisk 
innhenting av erfaringer fra pasient og pårørende. Det er brukermedvirkning på systemnivå 
med brukerutvalg og brukere som deltagere i sentralt kvalitetsutvalg og i klinikkenes 
kvalitetsutvalg. I forbindelse med pasientforløpsarbeidet og gjennom kurs i helsepedagogikk 
arbeides det med utvikling av brukermedvirkning på gruppe- og individnivå. Noen gjennomførte 
nye tiltak: 

• fokusgruppesamtaler med pasienter i forkant av større forbedringarbeid  
• brukere med brukererfaring deltar i pasientforløpsarbeidet 
• i samarbeid med Kreftforeningen er det gjennomført brukeropplæring i 

pasientforløpsarbeid 
• etablering av ungdomsråd  

Arbeid med pasientforløp 
I løpet av 2015 er det innført 28 pakkeforløp for kreft. Det er etablert forløpskoordinatorer for 
pakkeforløpene for å bidra til effektive utredningsforløp for pasienter med mistanke om 
kreftsykdom.  
 
Prosjektet ”Pasientforløp – hjem til hjem” startet i 2015 og pågår fortsatt. I prosjektet utarbeides 
det fire helhetlige pasientforløp; for pasienter med hoftebrudd, kronisk obstruktiv lungesykdom 
(KOLS), risikofylt alkoholforbruk samt psykisk helse og rusproblematikk. Arbeidet skal, som et 
samarbeid mellom brukere, kommunene og Vestre Viken, utvikle trygge og forutsigbare 
pasientforløp med god pasientbehandling hele veien. 
 
Pasientforløp for hjerneslag, sykelig overvekt, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er 
publisert på internett. Alle 28 pakkeforløp for kreft med forløpstider og kontaktinformasjon 
forløpskoordinatorer er også publisert.  
 
Sertifisering 
I strategien er det anført at kvalitetssystemet skal være sertifiserbart, og at de deler av 
virksomheten som er sertifisert/akkreditert skal videreføre dette så lenge det vurderes som 
hensiktsmessig. Foretaket skal vurdere fortløpende om ytterligere deler av virksomheten skal 
sertifiseres/ akkrediteres. Akkreditering av laboratoriene for medisinsk biokjemi er utvidet, slik 
at disse laboratoriene ved alle sykehusene i Vestre Viken nå er akkreditert. Foretaket ble 
sertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøstyring i oktober 2014.  
 
I nasjonal helse- og sykehusplan som ble fremlagt i november 2015 er det anført at det bør 
innføres en sertifiseringsordning for sykehus. Det er foreslått ulike modeller for dette. Det 
avventes derfor videre nasjonale føringer for sertifisering. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet 
Vestre Viken har fulgt opp tiltakene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Målsetting for 
programmet er at de ulike innsatsområdene skal være implementert i alle aktuelle enheter i 
løpet av 2016.  Tabellen under viser tidsutviklingen for innføring av de ulike innsatsområdene. 
Utviklingen er i tråd med målsetningen, og alle relevante enheter vil ha implementert 
innsatsområdene i løpet av dette året. 
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Tiltak i den enkelte klinikk 
I tillegg til de felles innsatsområdene har klinikkene valgt egne områder for forbedringstiltak. 
Det er gjennomført og pågår en rekke spesifikke forbedringsarbeid. Det vises til vedlegg til 
saken.  
 
Resultater 
Forbedringsarbeidet skal medføre bedre behandlingsresultater og fornøyde pasienter målt ved 
kvalitetsindikatorer. Nasjonale kvalitetsindikatorer følges og rapporteres til styret regelmessig i 
virksomhetsrapporteringen. Det rapporteres også til en rekke nasjonale kvalitetsregistre. Data 
fra disse registrene brukes i fagmiljøene for forbedringstiltak. Enkelte seksjoner/avdelinger har 
i tillegg egne kvalitetsregistre. Det er et mål å videreutvikle gode kliniske kvalitetsindikatorer 
som ytterligere mål for kvalitetsforbedring. Det må det arbeides videre med. 
 
For kvalitetsindikatorer bemerkes for 2015: 

• Andel fristbrudd er redusert til 0,9 % i 2015 (mot 1,7 % året før). 
• Ventetid for avviklede (behandlede pasienter) er redusert til målet med ventetid < 65 

dager ved utløpet av 2015. 
• Prevalens av sykehusinfeksjoner gikk ned til 3,5 % i 2015 mot 4,6 % året før. 
• Andel pasienter i pakkeforløp for kreft var 63 % og 62 % ble behandlet innen standard 

forløpstid i 2015. Nasjonalt må for begge parametre er 70 %. Her ligger Vestre Viken 
under målsetningen, og arbeid med forbedringer pågår. 

• For de fleste nasjonale kvalitetsindikatorene som inngår i innsatsstyrt finansiering ligger 
Vestre Viken på eller nominelt litt bedre enn landsgjennomsnittet. 

• Vestre Viken ligger dårligere enn landsgjennomsnitt hva angår andel korridorpasienter 
1,7 % pr. 2. tertial 2015 mot 1,2 % nasjonalt). I 2016 vil det bli arbeidet med 
forbedringer på dette området, hvor det ses på bedre pasientforløp, vurdering av 
alternativer til innleggelse mv. 

• I undersøkelsene om pasienterfaringer ved norske sykehus (PasOpp) for 2014 ligger 
Vestre Viken som landsgjennomsnittet. Over årene fra 2011 er det signifikante 
forbedringer for faktorene pleiepersonalet, legene, informasjon og organisering. 
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30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus: 
30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus for hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt, 
hoftebrudd (> 65 år) og totalt etter innleggelse er nasjonale kvalitetsindikatorer. Data for 2014 
ble publisert i midten av desember 2015. Disse rapporteres derfor til styret nå. Det blir publisert 
data på regionalt foretaksnivå, foretaksnivå og sykehusnivå. Nylig ble det også publisert mer 
detaljerte rapporter på sykehusnivå til bruk i forbedringsarbeid. Overlevelsesdata foreligger nå 
fra 2010, slik at de kan følges over år. 
 
Overlevelsestallene risikojusteres for alder, kjønn, tilleggssykdommer, om innleggelsen er akutt 
eller planlagt, tidligere innleggelser og diagnosekategori. Det tas imidlertid ikke hensyn til 
funksjons- og arbeidsfordeling. Det understrekes derfor fra Kunnskapssenteret at tallene ikke 
kan brukes til rangering av sykehus. For totaloverlevelse inkluderes 42 diagnosegrupper som 
står for 80 % av dødsfallene i sykehus. Sykehusopphold for palliativ behandling ekskluderes.  
 
På nasjonalt nivå ses det en signifikant økning i overlevelse for 1. gangs hjerteinfarkt, hjerneslag 
og totaloverlevelse i perioden 2010-2014. Norge har også i flere år kommet ut blant de beste 
OECD-landene i dødelighet etter hjerteinfarkt og hjerneslag. 
 
Figuren nedenfor viser utviklingen i 30-dagers overlevelse ved de fire somatiske sykehusene i 
Vestre Viken og for foretaket samlet sammenliknet med nasjonale tall i perioden 2010-14. 
 
30-dagers overlevelse etter innleggelse i sykehus – total 

 
*Overlevelse signifikant høyere/lavere enn landsgjennomsnittet 

Som det fremgår har Vestre Viken ligger på landsgjennomsnittet i alle år. Bærum sykehus viser 
gode resultater og har hele tiden ligget på eller over landsgjennomsnittet for 30-dagers total 
overlevelse, og for 2014 og 2011 var forskjellen signifikant. Det taler således for god kvalitet i 
pasientbehandlingen. Ringerike sykehus lå signifikant under landsgjennomsnittet i 2012, mens 
overlevelsen ikke er signifikant forskjellig de andre årene.  
 
For de diagnosespesifikke overlevelsestall – hjerneslag, 1. gangs hjerteinfarkt og hoftebrudd - 
presenteres tallene samlet for 3 år av gangen for å få tilstrekkelig størrelse på materialene. Tall 
for 2014 er således samlet for 2012-14, og tilsvarende for tidligere år. I årene 2010 (2008-10) og 
2011 (2009-11) lå Drammen sykehus signifikant under for overlevelse etter hjerneslag. Det ble 
gjort et forbedringsarbeid på denne tiden, og senere ligger sykehuset ikke signifikant forskjellig 
fra landsgjennomsnittet. Utover dette har alle sykehusene i Vestre Viken ligget på nivå med 
landsgjennomsnittet for de diagnosespesifikke overlevelsesratene i alle år. 
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Videre arbeid 
Det videre arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet vil følge opp strategien på samme måte 
som til nå. Foretaket skal være i kontinuerlig forbedring, og bruke resultatene fra 
kvalitetsindikatorene til å rette oppmerksomheten mot områder med behov for forbedring, i 
tillegg til de oppdrag som kommer via Oppdrag og bestillingsdokument. 
 
Vurdering 
Status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet viser at det gjennomføres en rekke tiltak i 
tråd med strategien. De strategiske føringer har vært et godt grunnlag for forbedringsarbeid, og 
det er sett tydelige forbedringer på en del områder. I 2015 kan det særlig fremheves forbedring 
av fristbrudd og ventetider og innføring av pakkeforløp.   Vestre Viken ligger i de fleste nasjonale 
kvalitetsparametre omtrent på landsgjennomsnitt eller nominelt noe bedre. Det pågående 
arbeidet videreføres med de samme strategiske føringer i 2016 for å videreutvikle Vestre Viken 
som et foretak opptatt av kontinuerlig forbedring.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar statusrapport for arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet til orientering.  
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Revisjon av kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi 2011-2015

Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrategi 2011-2015 har vært et godt måldokument for organiseringen 
og etableringen av overordnede strukturer og kvalitetssystemet i Vestre Viken.  Handlingsplanen 
tilhørende strategien er gjennomgått og de fleste målene er nådd. Det er behov for nye målsettinger 
etter nasjonale og regionale føringer og krav. Revidert strategi skal ha fokus på pasientnær 
virksomhet.

Formålet med strategien
 
Vestre Viken skal være preget av kontinuerlig forbedring i pasientbehandlingen. Dette skal komme til 
uttrykk gjennom bedre behandlingsresultater og fornøyde pasienter målt ved indikatorer for kvalitet 
og pasientsikkerhet. Formålet med dette dokumentet er å sammenstille forbedringsområder som er 
nødvendige for å styrke, samordne og videreutvikle våre tjenester. I denne prosessen er det viktig å 
skape engasjement blant ansatte for forbedring. 
Gode resultater i arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet fordrer godt teamarbeid og tverrfaglighet.  
I tillegg må pasienter og pårørende involveres på system og individnivå. God kvalitet forutsetter at 
brukernes erfaring og synspunkter påvirker  tjenestene. Sykehusene skal ha fokus på  standardisering 
av pasientforløp eksempelvis der hvor de har store volum. Dette fordrer at man arbeider i felleskap 
med alle involverte parter i for-løpene. Alle klinikker må være involvert i forløpsarbeid for å sikre god 
kvalitet og minske variasjon. Strategien skal understøtte god delingskultur i Vestre Viken for læring på 
tvers. 
Strategien definerer fem målområder for bedre kvalitet og pasientsikkerhet som bygger på nasjonal 
strategi for kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Kvalitetsbegrepet kan defineres på mange måter.  
Institute of Medicine har definert  at ”kvalitet omhandler i hvilken grad det som skjer av aktivitet og 
tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten for en ønsket helsegevinst for individet og for grupper av 
individer, gitt dagens kunnskap innenfor gitte ressursrammer”. Definisjonen  er avhengig av den 
enkeltes ståsted og subjektive oppfatning. Følgende oversikt viser ulike dimensjoner av kvalitets-     
begrepet som denne strategien skal omfatte:

Våre verdier: 

 
Kvalitet 
 
Trygghet 
 
Respekt  
 

Vår visjon: 

 
”Gode og likeverdige  
helsetjenester til alle  
som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk  
bakgrunn, kjønn og  
økonomi” 
 

VESTRE VIKEN 
Overordnede mål strategi 2025: 

 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
• Styrke lokalbaserte tjenester 
• Etablere forpliktende samhandling  
 med kommunehelsetjenesten og overføre 
 oppgaver i tråd med samhandlingsreformen 
• Styrke tilbudet innen  
 kreftbehandling 
• Integrere somatikk og psykisk helse 
• Strategisk eiendomsutvikling 

Strategiens målområder:
 1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle

 2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre
 3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse

 4.  Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet

 5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt

2

…i bruk av ressurser
overordnet styring, HR og økonomi mm.

…i likeverdige helsetjenester
ivaretakelse av sårbare grupper

… i pasientinvolvering 
”Den nye pasientrollen”

… i pasientsikkerhet
uten unødig skade

…i opplevd service
parkering, informasjon, kiosk mm.

…i daglig drift
renhold, prøveresultater mm. Kvalitet

…i diagnostikk og behandling av pasienter 
profesjonell fagkunnskap …i omsorg for pasienter 

profesjonell fagkunnskap

…i det pasientadministrative arbeidet
styring av kompleks logistikk

…i det merkantile arbeidet
vaktplaner, posthåndtering mm.



Våre verdier: 

 
Kvalitet 
 
Trygghet 
 
Respekt  
 

Vår visjon: 

 
”Gode og likeverdige  
helsetjenester til alle  
som trenger det, når de 
trenger det, uavhengig av 
alder, bosted, etnisk  
bakgrunn, kjønn og  
økonomi” 
 

VESTRE VIKEN 
Overordnede mål strategi 2025: 

 
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
• Styrke lokalbaserte tjenester 
• Etablere forpliktende samhandling  
 med kommunehelsetjenesten og overføre 
 oppgaver i tråd med samhandlingsreformen 
• Styrke tilbudet innen  
 kreftbehandling 
• Integrere somatikk og psykisk helse 
• Strategisk eiendomsutvikling 

Kvalitetssystemet

Vestre Viken baserer kvalitetssystemet på internkontrollforskriften for helse- og omsorgstjenesten 
og internkontrollforskrift for HMS, og bygger på tankegangen i NS-EN ISO 9001:2008. Elementene i 
kvalitetssystemet er: dokumentstyringssystem, avvikssystem, intern revisjon, brukerundersøkelser, 
risikovurdering, ledelsens gjennomgang og system for kontinuerlig forbedring. 
Pasientsikkerhetskampanjen videreføres som femårig program fra 2014 og vil være sentral i 
foretakets pasientsikkerhetsarbeid.

En mer aktiv pasient og brukerrolle

Et strategisk fokus på hva som er viktig og har verdi for pasienten gir helsetjenester med god kvalitet. 
I tråd med føringer fra HSØ skal det arbeides med følgende forventninger fra brukerne: trygghet, 
informasjon og kommunikasjon og åpenhet om kvalitet. Når pasienten ønsker det skal pårørende også 
være deltakende. I Vestre Viken skal det arbeides med å videreutvikle metoder og verktøy for 
systematisk innhenting av erfaringer fra pasient og pårørende gjennom fokusgruppesamtaler med 
pasienter, deltakelse i forbedringsprosjekter, utvikling av brukerundersøkelser med mer. 

Overordnede føringer og krav

Strategien er utarbeidet i tråd med føringer og krav fra våre eiere og i henhold til gjeldende lover og 
forskrifter. Strategien bygger på foretakets verdier, visjon og overordnede mål.

Styrende dokumenter:

• Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet HSØ 2014-2016
• Meld. St. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen. 
• Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i Helse og Omsorgstjenesten.
• Hvordan holde orden i eget hus - Internkontroll i sosial og helsetjenesten (2004)
• ..og bedre skal det bli!” - Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring (2005)
• Oppdrag og bestillerdokument for 2014 fra Helse Sør-Øst
• Kvalitets– og pasientsikkerhetsstrategi Vestre Viken 2011-1015
• Kvalitetsbasert finansiering 2014, Helsedirektoratet (2013)
• I tillegg er det femårige pasientsikkerhetsprogrammet styrende for strategien.

3



Hvordan gjennomføre strategien?

For å oppnå bedre resultater innenfor målområdene skal strukturen for arbeid med kvalitet og 
pasientsikkerhet videreutvikles.  Innenfor dagens struktur prioriteres følgende tilnærminger for å 
styrke forbedringsarbeid i pasientnær virksomhet: 
• Opplæringsprogram i forbedringsarbeid for helsepersonell skal utvikles. Programmene skal 
  gjennomføres lokalt med flere korte samlinger slik at det skal passe inn i en travel hverdag.
• Videreutvikling av  arenaer for kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid på seksjonsnivå.
• Videreutvikling av funksjon og arbeidsoppgaver for fagutviklere (leger, sykepleiere og andre) slik 
  at forbedringsarbeidet blir en styrket del av arbeidet.
• Videreutvikle arenaer og nettverk for å fremme forbedringsarbeid, standardisering og 
  tverrfaglighet. Nettverksarbeid må struktureres slik at erfaringer og innspill blir forankret i linjen.

Etablering av system for kontinuerlig forbedring

I 2013 fikk Vestre Viken i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utvikle et system for kontinuerlig forbedring i 
pasientnær virksomhet. Arbeidet blir gjennomført som læringsnettverk med alle sykehusene i 
regionen. Vestre Vikens system for kontinuerlig forbedring skal  gjøre det så enkelt som mulig for 
klinikerne og deres ledere å arbeide med forbedringer. Pasienter skal motta god, kunnskapsbasert og 
individuelt tilpasset behandling til rett tid på rett sted og på rett måte. Forbedringsarbeidet skal være 
tverrfaglig og integrert i ordinær virksomhet. Systemet er under utvikling og har fokus på å etablere 
strukturer for forankring, kompetanse og målinger og analyse av data. 

Forankring

Forankring av forbedringsarbeid, med utgangspunkt i erkjent behov for forbedring, må  ligge både hos 
ledere som skal prioritere og legge føringer  og hos ansatte som skal gjennomføre endringene.  Det 
skal være arenaer som legger til rette for dialog mellom ledere og ansatte for å diskutere og følge opp 
forbedringsarbeid.  Forbedringsarbeid i klinikkene skal oppstå både av lokale behov og på grunnlag av 
overordnede føringer fra ledelse og nasjonalt hold. Forbedringsarbeid vil dreie seg om alt fra små 
initiativ til større prosjekter.  For å engasjere ansatte og  ledere til å drive kontinuerlig forbedring er 
det viktig å ha systemer som synliggjør  godt arbeid og som gir mulighet for å dele på  tvers. For å 
styrke forbedringskulturen i Vestre Viken skal det utvikles tiltak som vil understøtte dette arbeidet.

Kompetanse

Forbedringskompetansen i organisasjonen skal økes. Forbedringsarbeid skal være tverrfaglig. Det skal 
etableres et program for å heve kompetansen til å drive forbedringsarbeid frem. Enkle metoder og 
verktøy for forbedring skal være tilgjengelige.  Ledere på alle nivå har et særskilt ansvar, og 
forbedringsarbeid skal være tema i lederopplæring på alle nivå. Fagutviklere, fagutviklingssykepleiere, 
rådgivere for fag og kvalitet, leger med særskilt ansvar for fagutvikling og andre med faglig 
systemansvar skal ha en sentral i rolle arbeidet med å følge opp strategien.  Kompetanseprogrammet 
er rettet mot alle som har særskilt ansvar i forbedringsarbeidet.  

Målinger og anlyse av data 

Det er et stort behov i klinikkene for å (1)kunne hente ut kliniske data, (2)registrere egne målinger og 
(3)samle data til registre innenfor de elektroniske systemene som brukes i dag. For å kunne anvende 
data skal det etableres et system for å få ut gode analyser og rapporter og en forvaltning av dette. 
Dette er nødvendig både i forbindelse med egne forbedringsarbeider og pasientsikkerhets-                
programmets innsatsområder. 
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Målområder med overordnede indikatorer og forbedringsområder

Til hvert målområde er det valgt overordnede indikatorer for å følge måloppnåelse på kvalitet og 
pasientsikkerhet. Under hvert målområde er det definert forbedringsområder som klinikken skal 
arbeide med for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet i løpet av strategiperioden.
De overordnede indikatorene er basert på de nasjonale indikatorene som er grunnlag for 
kvalitetsbasert finansiering (KBF) og  på Oppdrag og bestillerdokumentet 2014 fra Helse Sør-Øst. 
Det foreligger krav om at definerte kvalitetsindikatorer (29) i større grad skal brukes til styring av        
virksomheten. 
Forbedringsområdene er utarbeidet for å understøtte både nasjonale føringer for kvalitet og 
pasientsikkerhet samt klinikkenes behov. Klinikkene skal selv velge hvilke områder de har behov for 
å arbeide med. Det er lagt vekt på at alle forbedringsområdene skal kunne måles for å følge prosesser, 
variasjon og måloppnåelse. Godt arbeid innen forbedringsområdene vil bidra til overordnet 
måloppnåelse. 

1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle

Overordnede indikatorer:

1.a   Øke 30-dagers overlevelse etter sykehus-
 innleggelse uansett årsak
1.b  Øke 30-dagers overlevelse etter sykehus-
 innleggelse ved hoftebrudd
1.c  Øke 30-dagers overlevelse etter sykehus-
 innleggelse ved hjerteinfarkt
1.d  Øke 30-dagers overlevelse etter sykehus-
 innleggelse ved hjerneslag

Forbedringsområder:

1.1 Øke deltagelse i etablerte kvalitetsregistre  
 eller utvikle egne registreringer og 
 databaser  og bruke resultatene i 
 forbedringsarbeid 
1.2  Overensstemme prosedyrer med 
 oppdatert kunnskap
1.3 Implementering av veiledere og nasjonale 
 faglige  retningslinjer
1.4 Reduksjon av uønsket variasjon i 
 behandling

2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre

Overordnede indikatorer:

2.a  Reduksjon av helsetjenesteassosierte 
 infeksjoner (HAI) til under 3 % (prevalens)
2.b  Reduksjon av infeksjoner registrert i NOIS 
2.c  Andel forebyggbare pasientskader 
 redusert med  50 % målt med GTT
2.d   Bedre pasientsikkerhetskulturen i 
 organisasjonen  mot tidligere resultat i   
 nasjonal undersøkelse fra 2012
2.e  Redusere antall tvangsinnleggelser 
 (per 1000 innbyggere) med  5 % 
 sammenliknet med i fjor 

Forbedringsområder:

2.1  Følge alle relevante innsatsområder i 
 Pasientsikkerhetsprogrammet 
2.2 Bedre legemiddelhåndtering  
 (utover tiltak i programmet) 
2.3  Redusere infeksjoner 
 (utover tiltak i programmet)
2.4 Forebygging av feilernæring
2.5 Tidlig erkjennelse av forverring av 
 pasientens sykdomsbilde 
2.6 Rasjonell antibiotikabruk i henhold til 
 nasjonale retningslinjer
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3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse

Overordnede indikatorer:

3.a Forbedre resultat av indikator utskrivning  
 og samhandling målt ved PasOpp og egne 
 brukerundersøkelser i VV 
3.b  Forbedre resultat av indikatorer for 
 kommunikasjon målt ved PasOpp og egne 
 brukerundersøkelser i VV 

Forbedringsområder:

3.1 Bedre kommunikasjon mellom 
 helsepersonell og pasient/pårørende
3.2 Forberede pasienter på utskrivelse
3.3 Involvere pårørende i forløpene etter 
 pasientens samtykke
3.4 Oppnå høyere svarprosent i bruker-              
 undersøkelser  for å identifisere 
 forbedringsområder 

4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet

Overordnede indikatorer:

4.a  Tid fra henvisning til første behandling for 
 tykktarmskreft (innen 20 virkedager) 
4.b  Tid fra henvisning til første behandling for 
 lungekreft (innen 20 virkedager)  
4.c  Tid fra henvisning til første behandling for 
 brystkreft (innen 20 virkedager) 
4.d  Minst 5 felles standardiserte pasientforløp  
 er beskrevet og publisert på internett 
 innen 2015

Forbedringsområder:

4.1 Utvikling av forutsigbare og koordinerte 
 pasientforløp
4.2 Bedre koordinering av ulike 
 undersøkelser/ timer for den enkelte 
 pasient
4.3 Bedre samhandling med 
 kommunehelsetjenesten underveis i 
 pasientforløpet og ved overgang til 
 kommunehelsetjenesten
4.4 Definere og utvikle funksjon til kreft- 
 koordinatorer for å sikre gode kreftforløp

5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt

Overordnede indikatorer:

5.a  Gjennomsnittlig ventetid for avviklede  
 (behandlede) pasienter under 65 dager
5.b Forbedre resultat av indikatorer for 
 tilfredshet målt ved PasOpp og egne  
 brukerundersøkelser 

Forbedringsområder:

5.1 Riktig prioritering i henhold til 
 prioriteringsveilederne
5.2 Bedre tilgjengelighet og informasjon om  
 valg av  tjenestetilbud, undersøkelser og  
 behandling
5.3 Bedre nettløsninger for å kommunisere  
 med pasienter
5.4 Identifisere og fjerne flaskehalser i 
 pasientbehandlingen
5.5 Tilrettelegge informasjon for 
 fremmedspråklige
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Roller og ansvar for å følge opp strategien

Strategien er bygget opp slik at klinikkene selv skal definere og prioritere sine forbedringsområder. 
Strategien skal forankres og følges opp i lederlinjen gjennom de årlige driftsavtalene. I tillegg              
utarbeides egne handlingsplaner på områder hvor det finnes hensiktsmessig. Ledere har ansvaret for 
å følge opp og etterspørre resultater på forbedringsarbeider. Det vises til dokument i eHåndbok med 
forslag til målinger og ulike tiltak innenfor de forskjellige forbedringsområdene som klinikkene kan 
benytte seg av når de lager sine handlingsplaner. Dette dokumentet vil bli oppdatert jevnlig når det    
kommer nye forslag til tiltak fra klinikkene.
Administrasjon og stabsfunksjoner skal samordne, understøtte og legge til rette for klinikkenes arbeid 
med strategien. De skal blant annet jobbe med utvikling av systemer som gjør det enklere for 
klinikkene å arbeide med målområdene. 
Det skal rapporteres til styret i den ordinære virksomhetsrapporteringen på de overordnede kvalitets-
indikatorene. Det skal arbeides med å videreutvikle gode kliniske kvalitetsindikatorer som ytterligere 
mål for kvalitetsforbedring. En samlet vurdering av måloppnåelse i strategien og videre arbeid legges 
årlig fram for styret. 

Andre områder relevant for strategien

Innovasjon
System for kontinuerlig forbedring skal knyttes til arbeid med innovasjon og utvikling av ny kunnskap. 
Vestre Viken har fått et langsiktig mål  i Oppdrag og bestillerdokument om å øke behovsdrevet 
innovasjon i helseforetaket. I strategiperioden skal Vestre Viken  initiere og bidra i forskningsbaserte 
eller brukerdrevne innovasjonsprosjekter og i prosjekter som bidrar til bedre pasientbehandling og 
samhandling.

Sertifisering og akkreditering
• I tråd med nasjonale krav sertifiseres hele Vestre Viken etter ISO 14001 Miljøstyring i 
 oktober 2014.
• Kvalitetssystemet skal være sertifiserbart.
• Sertifisering/akkreditering av de deler av virksomheten som er sertifisert/akkreditert 
 videreføres så lenge det vurderes som hensiktsmessig.
• Foretaket vurderer fortløpende om ytterligere deler av virksomheten skal 
 sertifiseres/akkrediteres. Vurderingene baseres på hvilken merverdi sertifisering vil kunne gi. 
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Vedlegg 2 til styresak 7/2016: 
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 2014-2016 - status 
 
Rapportering fra klinikkene  
Rapportering om tiltak i klinikkene er samlet under hovedpunktene i strategiens 
målområder: 
1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 
2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre.  
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

Klinikk Drammen sykehus 
Klinikk Drammen sykehus utarbeidet på sin mål- og strategisamling i februar en egen 
handlingsplan for 2015-2016, knyttet til strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. 
Handlingsplanen er videre detaljert på avdelingsnivå for noen av avdelingene.  
 
I 2015 har Drammen sykehus hatt et sterkt fokus på ”Pasientens helsetjeneste” og jobbet 
målrettet og systematisk gjennom året for; 
• Reduksjon av ventetider og antall langtidsventende 
• Innfri kravet om time i første brev 

Hovedfokus fra strategien i 2015 har vært følgende forbedringsområder; 
2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 

• Følge alle relevante innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet 
- Egen handlingsplan på klinikknivå 
- Innsatsområdene følges med målinger og oppfølging på tavlemøter 

• Bedre legemiddelhåndtering (utover tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet) 
- Egen handlingsplan på klinikknivå med konkrete fokusområder 

• Redusere infeksjoner (utover tiltak i Pasientsikkerhetsprogrammet) 
- Hygienerunder – gjennomføring, iverksettelse av tiltak og oppfølging 

• Tidlig erkjennelse av forverring av pasientens sykdomsbilde 
- Sikre bruk og dokumentasjon av ALERT, gjennomfører internrevisjon i 

oktober i forhold til etterlevelse 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 

• Utvikle forutsigbare og koordinerte pasientforløp 
- Deltar i arbeidet med ”Hjem til hjem” – KOLS og hoftebrudd 

• Sikre gode kreftforløp 
- Implementert alle ”Pakkeforløp kreft” med forløpskoordinatorer og 

forløpsansvarlige 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

• Identifisere og fjerne flaskehalser i pasientbehandlingen 
- System for kontinuerlig forbedring  

Klinikk Bærum sykehus 
Klinikk Bærum sykehus behandlet Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i klinikkens 
kvalitetsutvalg høsten 2014. Mål fra strategien er en del av Strategi 2020 Bærum sykehus, 
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og etter klinikkens strategisamling i januar er mål og tiltak innarbeidet i avdelingenes 
handlingsplaner. Tiltak følges opp i lederlinjen, og fokusområder fra strategien er fulgt opp i 
ledermøter og klinikkens kvalitetsutvalg gjennom 2015. 
Bærum sykehus har iverksatt forbedringstiltak innefor alle av strategiens målområder og 
kan særlig fremheve: 
1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 

• Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere ligger til grunn for pasientbehandlingen. 
Følges opp med årlige revisjoner fra sertifiseringsorgan. 

2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 
• Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert. Dette følges opp 

med målinger og risikomøter/tavlemøter i daglig drift. 
• Tatt i bruk ALERT/MEWS, som er fulgt opp med internrevisjon i november 

Undervisning i legemiddelhåndtering, VIMPEL, dette er gjennomført ved flere 
seksjoner/yrkesgrupper 

• Klinisk dokumentasjon sykepleie, som følges opp med målinger og er i god utvikling 
• Samarbeid med smittevern for reduksjon av infeksjoner, dette følges opp med 

målinger 
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 

• I snart to år har klinikken hatt en særlig satsning på kommunikasjon, både mellom 
pasient og helsepersonell og mellom helsepersonell. Det pågår blant annet 
tverrfaglig opplæring av helsepersonell i Klinisk kommunikasjon – 4 gode vaner. 
Klinikken har tatt i bruk hustavle, gjennomført et nasjonalt pilotprosjekt med bruk av 
visittstol og stolen er i bruk ved flere seksjoner. 

4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 
• Denne høsten har klinikken tatt i bruk 

forbedringsmodellen/kompetanseprogrammet i kontinuerlig forbedring, hvor alle 
avdelingene er representert. Det er igangsatt arbeid for å forbedre det pre-operative 
pasient forløpet, utskrivningssamtalen for ortopediske pasienter, forbedre/ta i bruk 
risikomøter på kirurgisk og gynekologisk sengepost, sykepleiedokumentasjon for 
kreftpasienter. 

• Implementert alle ”Pakkeforløp kreft” med forløpskoordinatorer 

Klinikk Kongsberg sykehus 
1. Helsetjenesten skal være virkningsfull 

• Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere ligger til grunn for aktiviteten. 
• Prosedyrer er utarbeidet i henhold til overordnede føringer. 

2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 
• Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert 
• Klinikken har i samarbeid med farmasøyter gjennomført VIMPEL i tillegg utfører 

klinikken egne kvalitetsmålinger i forhold til samstemming av legemiddelliste.  
• Alert er innført i hele klinikken 
• I samarbeid med smittevern er det fokus på riktig antibiotika bruk. Tall presenteres 

2 ganger i året. 
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 

• Indikatorer utskriving økt fra 59 2013 til 65 2014 i følge PasOpp. Indikator 
samhandling    

• er noe lavere i 2014 enn 2013 
• Indikator informasjon økt fra 73 i 2013 til 77 2014 i følge PasOpp 

4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 
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• Arbeidet er i gang med felles pasientforløp for hoftebrudd og KOLS 
• Innkalling til pol. time med SMS og kvalitetsforbedringsarbeid med pol 
• Samhandlingsprosjekter med kommunen i forhold til kompetanse og oppfølging 

- Palliasjon og kreftomsorg 
- Pasienter med diabetes 
- Pasienter med hjerneslag 

5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 
5.a Gjennomsnittelig ventetid behandlet 52 dager pr sept 2015 

Klinikk Ringerike sykehus 
Har behandlet og fulgt opp Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet. Ut fra aktuell status har 
det vært prioritert noen fokusområder for oppfølging med egne tiltak i en handlingsplan for 
2015. Handlingsplanen omfatter tiltak under strategiens målområder. Måloppnåelse søkes 
også ved at etablerte tiltak og ordninger følges opp. 
1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 

• Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere ligger til grunn for pasientbehandlingen. 
• Prosedyrer utvikles og forbedres 
• Faglig praksis og resultater følges opp av fagfolk i etablerte fora  

2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre 
• Uønskede hendelser følges opp av fagfolk og ledere i etablerte fora.  
• Innsatsområdene i Pasientsikkerhetsprogrammet er implementert.  
• ALERT/MEWS, verktøy for oppfølging av sykdomsutvikling, er tatt i bruk. 
• Undervisning i legemiddelhåndtering og VIMPEL(samstemming av legemiddellister), 

er gjennomført ved flere seksjoner. 
• Klinisk dokumentasjon sykepleie, som følges opp med målinger og er i god utvikling 
• Det arbeides med smittevern for forebygging og reduksjon av infeksjoner. Dette 

følges opp med målinger;  
- prevalens av HAI(Helsetjenesteassosierte infeksjoner) 
- insidensmålinger av postoperative infeksjoner 
- antibiotikabruk 
- håndhygiene/smykkefrihet.  

3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 
• Brukerrepresentanter inviteres inn i forbedringsprosjekt og i ledersamlinger.  
• Forberedelse til brukerundersøkelsen PasOpp involverer systematisk informasjon til 

brukere for å oppnå god svarprosent. 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 

• Sykehuset har en rekke forbedringprosjekter og disse gjennomføres etter metode 
innenfor kontinuerlig forbedring, prosessforståelse, involvering og 
ledelsesforankring.  

• To interne forløp, KOLS og Hoftebrudd er oppdatert, og Ringerike sykehus har deltatt 
i prosjektet Felles pasientforløp VVHF for disse to.  
To andre forløp; ”Diabetes” og ”Totalprotese hofte” var prioritert lokalt, og 
oppdatering er påbegynt. Vi har også gjennomført et prosjekt hvor vi har prøvd ut 
rutine og sjekkliste for ERAS(enhanched recovery after surgery) i pasientforløp for 
tarmkirurgi.  

• Implementert alle ”Pakkeforløp kreft” med forløpskoordinator, og etablert 
overordnet beskrivelse for å sikre god informasjon i sykehuset, på tvers av enheter. 

5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 
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Kontinuerlig arbeid med pasientadministrative rutiner, og oppfølging av ventelister 
samt arbeidet med behandlingsforløp bidrar til at man får forbedret logistikken i 
pasientbehandlingen og kontroll med ventetider.   

Klinikk psykisk helse og rus 
PHR har hatt fokus på 3 hovedområder: 
  

1. Forebygging av selvmord og overdose 

2. Brukermedvirkning og pårørendearbeid 

3. Pasientforløp 

1.  Alle døgnenhetene i DPS-ene samt alle seksjoner på psykiatrisk avdeling Lier og Blakstad  
deltar i pasientsikkerhetsprogrammet ”forebygging av selvmord”.  
De 4 døgnseksjoner i ARA deltar i programmet ”forebygging av overdose”. 
De 2 tiltakspakkene dekker de relevante områder i strategien. 

• Selvmordsrisikovurdering ved innleggelse/permisjon/utskrivning 

• Pårørendeinvolvering 

• Innføring av mestringsplan 

• Time i hånden ved utskrivning 

• Kameratredning (opplæring HLR for pasienter + overdosekort) 

Det foretas regelmessige målinger og møter hver 3 måned. 
 
  
1. Fokus på brukermedvirkning, pårørendearbeid og barn som pårørende er etterfulgt av 

internrevisjoner og punktrevisjoner av journaler for å verifisere dokumentasjon av 
arbeidet. 

Representanter fra Klinikk for psykisk helse og rus har deltatt i forskningsprosjektet ”Barn 
som pårørende”. Jfr rapporter offentliggjort av Helsedirektoratet 30.11.15. 
I tillegg er det ved TIPS Asker og Bærum etablert erfaringskonsulent og 
Drammen DPS har ansatt en spesialrådgiver for brukermedvirkning og opprettet 
“Møteplassen”, en arena for pårørende/brukere og behandlere.  DDPS har også etablert 
brukerråd. 
Psyk.avd. Lier har etablert jevnlige undervisningskvelder for pårørende. 
 
2. I Vestre Viken er det utarbeidet 4 helhetlige pasientforløp. Klinikken deltar i et av dem  

dvs “Risikofylt alkoholforbruk”, dette forløpet lages sammen med Bærum sykehus, 
Bærum DPS, avdeling for rus og avhengighet, Bærum kommune, praksiskonsulenter og 
brukerrepresentanter. 
 
Klinikk for psykisk helse og rus har sammen med Vestregionen 
kommunehelsesamarbeidet, dvs Asker DPS og tilhørende kommuner, utarbeidet en 
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analyse som grunnlag for forløpsforbedringer for personer med alvorlig psykisk sykdom 
og rusavhengighet.  

 

Klinikk Prehospitale tjenester  
Klinikk prehospitale tjenester har forankret og følger opp Vestre Vikens kvalitets- og 
pasientsikkerhetsstrategi gjennom driftsavtalene, og ny PHT strategi for 2016-2021 
Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet er integrert i PHT ‘s sine mål og handlingsplaner. 
Vært fulgt opp i klinikkens ledermøter i form av kvartalsvis oppdatering av Ledelsen 
gjennomgang (LGG). 
1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 

• Pasientreiser (PASR) – KF med tavlemøter, avvik og servicegrad 
• Kvalitetsindikator  

- Hjertestans – rapporterer til Nasjonalt hjertestansregister 
- Hjerneslag – rapporterer til HSØ, nedfelt i driftsavtale 
- Hjerteinfarkt - rapporterer til HSØ 
- Samkjøringsgrad PASR, nedfelt i driftsavtale  

2. Helsetjenestene skal være trygge og sikre.  
• AMK KF på bruk av norsk medisinsk indeks - i veiledning og respons på nødtelefoner 
• Kompetanseprogram i alle avdelinger som sikrer systematisk opplæring, og årlig 

utsjekk av alt personell 
• Prosjekt “Trygg transport av psykiatripasienter, samarbeidsprosjekt med PHR 

3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 
• PASR - Løpende brukerundersøkelser via internett 
• PASR – deltatt i Nasjonal pasientreise undersøkelser 
• PHT -brukermedvirkning på KKU og i forbindelse med utarbeidelse av ny strategi 

2016-2021 
4. Helsetjenestene skal være samordnet og preget av kontinuitet 

• Aktiv deltatt i pasientforløpene– Hoftebrudd og Kols  
• AMK prosjekt “ sette over Gul respons “ til legevakt  
• AMK prosjekt SAMVIRKE – Systematisk samarbeid med nødsentralene for Politi og 

Brann ved trippelvarslinger 
• Dialogmøter med kommuner og andre nødetater om beredskap og den 

akuttmedisinske kjede 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

• AMK aktiv bruk av flåtestyringsprinsipper for å sikre god beredskap 
• Kvalitetsindikatorer  

- AMK svartid på nødtelefoner, nedfelt i driftsavtale og nasjonalt krav 
- Prehospital responstid, nedfelt i driftsavtale 

Klinikk for medisinsk diagnostikk 
Etter innspill og gjennomgang i KMDs ledergruppe ble følgende to områder fra Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsstrategien valgt og konkretisert for 2015: 
1. Helsetjenestene skal være virkningsfulle 

• Overensstemme prosedyrer med oppdatert kunnskap 
• Klinikknær forskning. 
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- Mål 2015: forskningsaktivitet i KMD tilsvarende 4 NIFU-STEP-poeng* 
Status pr oktober: tall for 2015 tilgjengelig ca april-16. 

5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 
• Bedre tilgjengelighet og informasjon om valg av tjenestetilbud, undersøkelser og 

behandling 
• Informative internettsider som oppdateres jevnlig. 
• Publisere ventetider for ikke-prioriterte bildediagnostiske undersøkelser. 

Mål 2015: økende antall oppslag - unike brukere. 
Status pr oktober: bruken av KMDs nettsider er økende, se tabellnedenfor. 

For rekvirenter/henvisere: 
http://www.vestreviken.no/fag/diagnostikk  

Nov 2014 Des2014 Aug2015  Sep2015 

Laboratoriediagnostikk 201 214 197 246 

Analyseoversikten 68 73 72 70 

Bildediagnostikk inkludert ventetider for ikke-
prioriterte undersøkelser 

107 70 111 166 

Mobil røntgen  15 10 9 107 

For blodgivere:     

Her kan du gi blod 222 254 519 574 

 
Status dokumenteres i klinikkens måltavle.  
 
*NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning; STEP: Studies in 
Technology, Innovation and Economic Policy. 
 

Klinikk for Intern service 
Intern service har utarbeidet Mål og strategi dokument for 2014 – 2018 tilpasset våre 
tjenester. Denne understøtter Vestre Vikens Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet 
Vårt formål er: Å bidra til at møtet mellom pasient og behandler får en god kvalitet. 
Avdelingene har detaljert målene i egne handlingsplaner som bygger på dokumentet. 
Handlingsplanene oppdateres årlig og følges opp i månedlige oppfølgingsmøter. 
Noen viktige områder knyttet til Kvalitet og pasientsikkerhet i 2015: 
3. Helsetjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse 

• Medisinsk teknologisk avdeling har implementert ny database som øker 
brukervennlighet og sikrer økt kontroll på utstyret.  

• Teknologi og eHelse bidrar til å utvikle systemer som støtter opp om 
Pasientbehandlingen 

• Intern service gjennomfører hvert år Serviceundersøkelse knyttet til alle fag.  
• Hele foretaket er målgruppe for undersøkelsen. Resultatene brukes i 

forbedringsarbeid. 
5. Helsetjenestene skal være tilgjengelige og rettferdig fordelt 

• Klinikken har systemansvar for Miljøstyringssystemet og har ansvar for utarbeidelse 
av styringssystem, implementering og sertifisering etter ISO 140001 i Vestre Viken.  

• Intern service Vestre Viken har i foretatt benchlearn mot tilsvarende klinikk ved 
sykehuset Innlandet i tre år. Målet er sammenligning og læring på tvers. 

• I forhold til reduksjon av infeksjoner har avdelingene 
Renhold og tekstil og Matforsyning egne delmål for å bidra til dette. 

• Servicetjenester har implementert felles avfallsplan for Vestre Viken.  

http://www.vestreviken.no/fag/diagnostikk
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Dette øker sorteringsgraden på avfall.  
• Intern service henter data fra ulike systemer hvor det måles aktivitet og kvalitet over 

tid.  Det er registreringer for alle fag. Slike resultater/data brukes kontinuerlig i 
forbedringsarbeid. 

• Matforsyning har egne mål og tiltak knyttet til feilernæring og produktmerking. 
•  Det er gjennomført risikovurderinger av helseforetakets sårbarhet innen IKT, vann 

og strøm. Det er utarbeidet og godkjente reviderte og gjennomgående 
beredskapsplaner for områdene. 

• Avdeling Teknologi og eHelse deltar aktivt i arbeidet med Pasientforløp og er 
sentrale for å sikre systemene som skal sikre samhandling. 

•  Eiendomsforvaltning og utvikling har dette året blant annet hatt stort fokus på:  
Salg av Lier, samling av sykehuspsykiatrien på Blakstad, utarbeidelse av 
Utviklingsplan for sykehusene i Vestre Viken. 
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Saksfremlegg 
 
 
Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2015 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 8/2016 19.02.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 3. tertial 2015 
 

 
Ingress 
I saken gis en oversikt over eksterne tilsyn, påviste avvik og status for lukking av avvik pr. 3. tertial 
2016. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. februar 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 09.02.16 
Saksbehandler: Kvalitetsavdeling/HMSavdeling 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert 
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt 
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering eller som fortsatt ikke er avsluttet. I 
den foreliggende saken gis status pr. 3. tertial 2015. 
 
Saksopplysninger 
I tredje tertial 2015 har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomført 
tilsyn med HMS/Kvalitet, opplæring av brukere av elektromedisinsk utstyr, vedlikehold mv av 
elektromedisinsk utstyr og av elektroinstallasjoner. Det ble ikke funnet avvik, men gitt to 
anmerkninger, jfr. vedlagte tabell.  
 
Det har også vært tilsyn fra Kongsberg brannvesen (avvik lukket) og Mattilsynet (avventer 
tilbakemelding). I tillegg har foretaket svart Riksrevisjonen som ledd i deres forvaltningsrevisjon 
om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten. Resultatet av slike landomfattende 
forvaltningsrevisjoner rapporteres som melding til Stortinget.  
 
Noen tidligere rapporterte tilsyn er avsluttet, mens det gjenstår endelig lukking av noen avvik 
fra to tidligere tilsyn.   
 
Det vises til vedlegg. 
 
Vurdering og konklusjon 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2015 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

 Utførte tilsyn 

12.10-
16.10.15 

14/01976 DSB 
HMS/Kvalitet 
Med.teknisk utstyr – brukere, 
opplæring 
Med.teknisk avd – utstyr, gen. 

Vestre Viken .  
 

0 2 Anmerkning 1: Fortsatt etterslep i preventivt 
vedlikehold av elektromedisinsk utstyr 
Anmerkning 2: Manglende dokumentert 
risikovurdering av elektronmedisinsk utstyr som 
ikke er underlaagt systemet for reopplæring/ 
gjennomgang. 

Tilsynsrapport mottatt 
22.10.15. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

19.11.15 13/00725-16 Mattilsynet Intern service,  
Matforsyning Bærum 

3  Revisjon av interkontrollsystemet for mat. 
1.Mattilsynet har gitt virksomheten pålegg om å 
tilpasse 4 rutiner bedre til virksomhetens drift.  
2.Det gjennomføres prøvetaking etter oppsatt plan 
på tappe-punkt for vann og miljø. Mattilsynet 
pålegger virksomheten å lage en mer detaljert plan.  
3.Pålegg om å spesifisere nøtter og glutenholdig 
korn, det må oppgis kornsort og nøtteslag i merking 
av mat.  
 
 

Tilbakemelding  gitt 
Mattilsynet innen 
fristen 20.01.16, 
avventer svar 
 
 

10.11.15 14/04210-52 Kongsberg brannvesen Kongsberg Sykehus 1 2 Avvik: Manglende ettersyn dørmagneter 
 
 
Anmerkning: Dokumentasjon på utført sakkyndig 
kontroll branntekniske innstallasjoner-røykluker, 
O2- flasker i korridor (merking) 
 
 
 

Avsluttet 23.12.15. 
 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2015 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

25.11.15 15/03895 Riksrevisjonen Vestre Viken - 
landsomfattende 

  Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i  
spesialisthelsetjenesen 

Rapport til Stortinget 
høst 2016 

 Tidligere tilsyn, nå lukket 

16.-
22.09.14 
 
 

14/02925 Statens legemiddelverk KMD - Blodbankene 
inkl. Mikrobiologen 
BS, DS, KS og RS 

12 3 ”Blodbankens tilvirkning av blod og 
blodkomponenter” 

Fremdriftsplan for tiltak 
oversendt Statens 
legemiddelverk 
20.01.2015. VV har 
purret på svar. Mottatt 
06.01.16, avvik lukket 

02.02.15 14/04210-11 Branntilsyn LAR Buskerud 1 0 Pålegg om retting av mangler /oppgradere 
brannverntegninger i Lydia 

Avsluttet 09.11.15 

27.10.14, 
senere 
opp-
følging 

13/00725-9 Mattilsynet Intern service, 
Matforsyning BS 

2 0 Virksomheten pålegges å vedlikeholde området 
rundt varemottaket. 
 
Virksomheten pålegges å etablere skiller mellom 
rene og urene soner, som skal gjelde personer og 
varetransport. 
 
 

Det er gjennomført 
utskifting av 
branndører. 
Vedlikehold i 
varemottak er utført, 
tydeligere skiller av 
rene og urene soner er 
gjennomført. 
Lukket 08.10.15 

 Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 

21.08.15 15/4268-2 Drammen brannvesen Drammen Sykehus 2 4 Avvik: 1. Ikke tilstrekkelig ettersyn av installasjoner 
mv for å hindre teknisk forfall som kan redusere 
brannsikkerheten. 
2. Ikke tilfredsstillende handlingsplan for bygnings-
messige avvik – ytterligere dokumentasjon 
nødvendig for å akseptere lang frist for utbedringer 

Rapport mottatt 
19.11.15. 
Tilbakemelding med 
handlingsplan 
oversendt 04.02.16. 
Avventer svar  fra 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 3. tertial 2015 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-myndighet Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

 
Anm: Seksjoneringsvegger-løse oksygenflasker-
hindringer i rømningsvei-kiler i dører. 

Drammen Brannvesen 

16. - 
17.06.  
15 

15/01131 Fylkesmannen i Buskerud 
Hvordan 
spesialisthelsetjenesten 
gjennom systematisk styring og 
ledelse  sikrer faglig forsvarlige 
tjenester til rusavhengige 

Seksjon for 
avgiftning ved 
avdeling for rus og 
avhengiget og 
Ruspoliklinikken ved 
Drammen DPS, 
begge i Klinikk for 
psykisk helse og rus 
(PHR) 
 
 
 

4 1 Avvik 1: Klinikken sikrer ikke ved sitt 
internkontrollsystemforsvarlig 
rettighetsvurderinger og fristfastsettelse ved 
ruspoliklinikken 
Ved seksjon for avgiftning 
Avvik 2: Sikrer Ikke tilstrekkelig dokumentasjon av 
rettighetsvurderinger og fristfastsettelser 
Avvik 3: Sikrer ikke st helsepersonell følger opp sine 
lovpålagte forpliktelser overfor barn som 
pårørende 
Avvik 4: Sikrer ikke tilstrekkelig dokumentasjon av 
samhandling og kontinuitet under oppholdet og  
forberedelse til oppfølging etter utskriving. 

Endelig rapport mottatt 
01.09.15. Handlingsplan 
for lukking av avvik 
oversendt Innen fristen 
30.11.15. Svar fra 
Fylkesmann 15.12.15: 
Avvik 1 og 4 lukket, ber 
om status for øvrig 
oppfølging innen 
15.04.16 da en del tiltak 
i handlingsplan har frist 
01.04.16 
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Videre drift av AMK-sentralen i Vestre Viken 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 9/2016 19.02. 2016 
 
  
 
Ingress 
Nødmeldetjenesten for politi, brann og helse har vært samlokalisert på politihuset i Drammen 
siden 2010. Politidirektoratet besluttet i desember 2015 å legge hovedsetet i politidistrikt Sør-Øst 
til Tønsberg. Dette innebærer blant annet at sentralene til brann (110) og politi (112), som i dag 
befinner seg på politihuset i Drammen, etter hvert flyttes til Tønsberg. Flytting er planlagt i 2018. 
Politidirektoratets beslutning innebærer at samlokaliseringen vil bli avsluttet i nåværende konsept 
og nåværende lokaliteter når de to øvrige etatene overflyttes til Tønsberg. Det foreligger ikke 
planer for endringer i drift av AMK-sentralene i Helse Sør-Øst. Med dagens forutsetninger vil  AMK  
for Vestre Viken  således drifte uendret videre. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar status for videre drift av Vestre Vikens AMK-sentral til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 12. februar 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
Administrerende direktør 

 
 

 
 
 
 

Dato: 9. februar 2016 
Saksbehandler: Hans-Christian 

Stoud Platou 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
 
Vestre Viken flyttet i 2010 sin AMK-sentral fra Drammen sykehus til politihuset for å 
samlokalisere sentralen med politiets operasjonssentral for Søndre Buskerud politidistrikt 
(112) og 110-sentralen (brann) som dekker Buskerud og Vestfold. Dette ble gjort etter vedtak 
i styret for Sykehuset Buskerud 24. januar 2007. Hensikten var å utvikle en bedre 
nødmeldetjeneste for alle etater. De tre samlokaliserte nødmeldesentralene er selvstendige 
sentraler, men ligger vegg i vegg med hverandre, og kan således samarbeide tett. 
 
Saksopplysninger 
 
Økonomiske forpliktelser 
I Samlok-prosjektet foreligger det leieavtale mellom leietaker Vestre Viken HF og utleier 
(fremleie) Søndre Buskerud politidistrikt på leie av lokaler i Grønland 36, Drammen, 6 etg. 
Leietaker Vestre Viken HF disponere følgende areal av 6 etg som er på 866 m2 : 
Felles areal                      171 m2 
Operatørsentral               102 m2 
Separate kontorer            19,6 m2 
 
Leieavtalen er sist regulert og signert  i 2011, men er gjeldende fra 11.06.2008. Avtalen er på 
20 år fra 2008 - 2028, med rett til fornyelse på 20 år. 
Årlig leie inkl fellesutgifter var i 2015 på kr. 1.244.125 
 
I tillegg er det investert 4,8 MNOK som avskrives i Vestre Vikens egen regi med kr 470 000 
pr år og som er avsluttet i 2019. 
 
 
Samarbeid mellom nødmeldesentralene 
Gjennom de seks årene de tre nødmeldesentralene har vært samlokalisert, er det i Drammen 
drevet et unikt utviklingsarbeid til det beste for publikum. Prosjektene dreier seg om et tettere 
samvirke mellom de tre etatene under hendelser der alle de tre er involvert. Dette er i tråd med 
ønsket utvikling fra nasjonale myndigheter. I 22. juli – kommisjonens rapport kan man lese at 
nødmeldetjenestene i Drammen løste oppdraget tilfredsstillende, og at samvirket fungerte 
svært godt på det operasjonelle, taktiske og strategiske nivået.   
 
Akuttutvalgets utredning ”Først og fremst” (NOU 2015:17) beskriver at medisinsk 
nødmeldetjeneste er basert på fagkyndighetsprinsippet.  Dette innebærer at publikum ved 
henvendelse skal sikres direkte kontakt med helsepersonell. Akuttutvalget viser også til at 
samlokalisering med andre nødetater må være frivillig og basert på lokale initiativ for å høste 
erfaringer. Vestre Viken har dokumentrasjon for at kvaliteten for håndtering av 
trippelvarslinger (utalarmering av alle tre etater) er blitt bedre som et resultat av 
utviklingsarbeidet gjennom de seks årene nødetatene har vært samlokalisert. Samtidig kan det 
dokumenteres at fagkyndighetsprinsippet blir ivaretatt. Gjennom blant annet Vestre Viken- 
prosjektene Samvirke og Samweb vil denne dokumentasjonen og erfaringene tas med i et 
nasjonalt program for forbedring av nødmeldingstjenesten. 
 
Konsekvenser av politireformen 
Som styret ble orientert om i styremøtet 21.desember 2015, har Politidirektoratet vedtatt å 
legge hovedsetet for det nye politidistriktet Sør-Øst i Tønsberg. Politidistriktet omfatter 
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Telemark, Buskerud og Vestfold. Det medfører blant annet at politiets operasjonssentral og 
110-sentralen for hele politidistriktet etableres der, etter planen i 2018. Det er i arbeidet med 
politireformen anført at operasjonssentralene skal legge til rette for at AMK-sentralene også 
skal kunne samlokaliseres etter mønster fra Drammen, men det er opp til helsemyndighetene å 
avgjøre det.  
 
Pågående arbeid med utvikling av nødmeldetjenesten 
 
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt - i regi av Justis og beredskapsdepartementet - la i desember 
2014 frem sin sluttrapport. Det ble det blant annet anbefalt et tverretatlig forprosjekt for å 
planlegge forbedringer på områdene kapasitet, kompetanse, lik og riktig forståelse av lovverk, 
teknologi, styring og forvaltning samt organisering.  
 
Utredningen anbefalte også at Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en utredning for 
optimal organisering av den akuttmedisinske nødmeldingstjenesten. For ikke å hemme den 
videre prosess i utvikling av nødmeldingstjenesten, ble det anbefalt at dette arbeidet 
koordineres med de øvrige etater. 
 
Arbeidet med oppfølgingen av anbefalingene fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt pågår som et 
program for forbedring organisert i Justis- og beredskapsdepartementet.  Programmet skal 
bidra til at virksomhetene i helse, brann og politi ser helheten i og på tvers av de mange 
prosjekter og tiltak som foregår i de tre etatene.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har startet en utredning om optimal organisering av den 
akuttmedisinske nødmeldetjenesten. Utredningen skal være ferdig høsten 2016.  
 
I regi av Helse Sør-Øst RHF pågår det prosjekter som ser på standardisering av 
arbeidoppgaver i AMK sentralene. Det pågår det ingen prosesser som skal vurdere antall 
AMK sentraler, dekningsområder eller organiseringen av disse. 
 
Videre drift av Vestre Vikens AMK-sentral  
Vestre Vikens AMK-sentral dekker i dag Vestre Viken sykehusområde med unntak av 
kommunene Asker og Bærum som dekkes av AMK-sentralen ved Oslo universitetssykehus. 
Asker og Bærum inngår i Oslo politidistrikt. I politidistrikt Sør-Øst dekker AMK-sentralen 
ved Sykehuset i Vestfold sitt opptaksområde samt opptaksområdet for Sykehuset Telemark.  
 
 Som anført over, pågår det nasjonale utredninger for videreutvikling av nødmeldetjenestene, 
som kan få betydning for fremtidig drift av AMK-sentralene. Men det vil ta tid før det 
eventuelt blir aktuelt med endringer. Det vurderes derfor som den beste løsningen for Vestre 
Viken at foretakets AMK-sentral driftes uendret videre i nåværende lokaler. Det foreligger en 
langsiktig leieavtale om lokalene i politihuset i Drammen fram til 2028. Samarbeidet med de 
øvrige nødmeldesentralene vil fortsette og utvikles videre så lenge sentralene er samlokalisert, 
samtidig som det må utvikles måter å videreføre samarbeidet på uten samlokalisering.  
 
Sikring av fortsatt forsvarlig beredskap og trygghet for befolkningen i AMK- sentralens 
nedslagsfelt. 
Det er avgjørende at AMK-sentralen er i stand til å beholde en stabil bemanning med 
nødvendig rekruttering ved behov. For å oppnå dette i nåværende situasjon, må sentralen være 
konkurransedyktig med nærliggende sentraler i Helse Sør-Øst. Ledelsen i AMK-sentralen har 
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arbeidet for å trygge de ansatte fra beslutningen ble kjent i miljøet. Det avholdes 
personalemøter ofte, og de ansatte holdes informert som prosess og utvikling i saken 
kontinuerlig. I denne prosessen har ledelsen i AMK samhandlet med vernetjenesten, 
bedriftshelsetjenesten og de tillitsvalgte i klinikken. Klinikk for prehospitale tjenester har 
ingen indikasjon på at det er uro i ansattgruppen i dag, eller at det er personell som planlegger 
å slutte som følge av politiets beslutning. Ledelsen vil arbeide tett sammen med de tillitsvalgte 
og vernetjenesten i det videre forløpet. Dette gjøres via dialogmøter og møter der 
organisasjonene og ledelsen møter personellet. Tilbakemeldingen fra vernetjenesten og de 
tillitsvalgte er at prosessen så langt har vært håndtert godt av ledelsen, og at de har vært godt 
involvert.  
 
Vurdering og anbefaling 
Samlokalisering med de andre nødmeldesentralene er en vellykket organisering for Vestre 
Viken. Samarbeidet bidrar til videreutvikling av nødmeldetjenesten i landet, og gir erfaringer 
som må tas med videre. I den foreliggende situasjon vurderes at den beste løsning for Vestre 
Vikens AMK-sentral at den videreføres uendret i nåværende lokaler. Pr dags dato har ikke 
Vestre Viken fått noen henvendelse fra politiet om eventuelt opphør av inngåtte forpliktelser 
og avtaler.   
 
Det pågående arbeid med organisering av nødmeldetjenesten i helsesektoren nasjonalt og 
regionalt i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, vil gi grunnlag for om det senere vil være 
behov for organisatoriske endringer i regi av Helse Sør-Øst.  
 
Administrerende direktør anbefaler at det legges til grunn nåværende organisering inntil 
videre, og at Vestre Viken ikke tar noen ytterligere initiativ i saken. Administrerende 
direrektør anbefaler at styret tar saken til orientering. 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  10/2016  19.02. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Brukerutvalg referat 1. februar  
2. Sentralt kvalitetsutvalg referat 2. februar 
3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 2. februar 
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar  
5. Foretaksprotokoll 18. februar (ettersendes) 
6. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 12. februar 2016 

 
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, 12. februar 2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 12.02 .2016 
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. Brukerutvalg referat 1. februar  

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Sentralt kvalitetsutvalg referat 2. februar 
 

Viser til vedlegg 2 
 

3. Hovedarbeidsmiljøutvalget referat 2. Februar 
 
Viser til vedlegg 3 

 
4. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar  

 
Viser til vedlegg 4  
 

5. Foretaksprotokoll 18. februar (ettersendes) 
 

Viser til vedlegg 5 
 

6. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 12. februar 
 
Viser til vedlegg 6 

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



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

Arne Moe, Kjell Jensen, Rune Hansen 
Gunnerød, Toril Krogsund, Aina 
Rugelsjøen, Torunn Viervoll, Anne Helene 
Lindseth 

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud)  

Fra administrasjonen: 

Administrerende direktør Nils F. Wisløff 
(sak 02/16), økonomidirektør Ørjan 
Sandvik (sak 02/16), prosjektleder Rune 
Abrahamsen (sak 02/16), spesialrådgiver 
Martin F. Olsen, spesialrådgiver Per-Erik 
Holo (referent)  

Møtedato: 01.02.2016 
Tidspunkt: 14:00 – 18:00 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen  
møterom Glitre 2 

Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: Per-Erik Holo Forfall: Franck Tore Larsen, Eric Johanssen, Bjørn 
Tolpinrud 

 
Agenda 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 14. desember 2015 =OK 

 Videreføring av påbegynte saker 
 

64/15 Handlingsplan: Besøksrunde i Vestre Viken – Brosjyre ”Hysj” – med mer 
Ønskelig med besøk på de øvrige klinikker. 
 Vedtak: Bærum besøkes i april, DS og RS etter sommerferien. 
Ønskelig med besøk på en privat institusjon innen PHR. Besøksrunden fungerer som 
modul 2 kurs i VVHF. 
  
Brosjyra ”Hysj” – flere versjoner fremvist som er i bruk andre steder. 
Kommunikasjonsavdelingen ønsker en dialog med BU om tema. 
Vedtak: Anne Helene og Martin følger opp etablering av en kampanje mv med 
taushetsplikt som tema mot Kommunikasjonsavdelingen. 

66/15 Brukerutvalgets svar på høringen ”Hjem til hjem” – se vedlagte diskusjonsutkast 
AU har mottatt innspill fra flere av utvalgets medlemmer. 
 Vedtak: Anne Helene sammenfatter innspillene og leverer sekretær 2.2.  
Endelig uttalelse ligger ved. 

 Nye saker 
 

01/16 Presentasjon av nytt medlem - oppgavefordeling 2016  
 



 
 
 

Presentasjon av utvalgets medlemmer. Ny oppgavefordeling ligger ved.  
Bjørn Tolpinrud ber om permisjon fra BU av helsemessige årsaker. Eric er fraværende 
og tilbake i april. Franck er trolig tilbake til neste møte. 
Vedtak: FFO kontaktes forløpig ikke om erstatning for Bjørn. 

02/16 Direktøren har ordet v/administrerende direktør Nils F. Wisløff, økonomidirektør 
Ørjan Sandvik og prosjektleder Rune Abrahamsen 
 
Resultat og status 2015 v/ økonomidirektør Ørjan Sandvik 

• Det forløpige resultat for VVHF er på 220 mill - 19,2 mill over kravet 
• Vekst i DRG-poeng i VVHF er på 4,8 % (Snitt HSØ er på2,9 %) 
• Arbeidsproduktivtetsindikator er på 2,02 (Snitt HSØ er på 1,68) 

 
Planer for 2016 

• Vekst på 2,7 % innen somatikk og 9 % psykiske helsevern/rus 
• Fritt behandlingsvalg medfører kostnader 
• Samhandlingsreformen nå implementert 
• Nye oppgaver 

 
Se ellers vedlegg. 
 
Nytt sykehus i VVHF v/prosjektleder Rune Abrahamsen 

• Rune erstattet Frode Instanes som prosjektet fra 1.1.16 
• Status planarbeidet – se vedlegg 

 
Ytterlige kommentarer v/adminstrerende direktør Nils F. Wisløff 

• 0-alternativet må utredes som en del av kravet i utredingsinstruksen. Når 
konseptfase m/tomtevalg er bestem av helseministeren, besluttes eller 
forlates 0-alternativet. Styret har bedt om en nøyere utredning av dette 
alternativet. Adminstrasjonens oppgave er å lage et best mulig 
beslutningsgrunnlag. 

 
03/16 Pasient og Brukerombudet har ordet 

• Håndtering av HIV-smittet som skal ha ortopedisk behandling. Synes som om 
rutiner mangler. 

• HF’et bruker ofte ”bruk av vikar” som forklaring når noe går galt. Dette må 
gjennomgås. 

• Må se på saksbehandling og hvem som svarer ut og følger opp saker på 
Ringerike sykehus 

• Møte med ARA angående hva som betraktes som fristbrudd. 
• Rapport fra Riskrevisjonen om Samhandlingsreformen 
• Helse Norge tar nå i mot spørsmål om Fritt sykehusvalg. 1. linje har nå ikke 

helsefaglig kompetanse. (Tidligere 1. linje er nå 2. linje). 
 
 

04/16 Budsjett 2016 
Se sak 02/16 

05/16 Årlig melding (VVHF og Brukerutvalget) v/Martin F. Olsen 
Gjennomgang av bakgrunnen for Årlig melding fra HF’et og Årsmelding fra BU. 



 
 
 

Årlig melding VVHF er sendt ut og er gjennomgått.  
HF’et har levert på de flest punkter  
Vedtak: Mulighet for å komme med innspill eller stille spørsmål til Martin denne 
uka. 
 
BU’s årlige melding 
Utkast levert av Toril og gjennomgått i AU. Dokumentet ble gjennomgått i møtet. 
Vedtak: Revidert dokument gjennomgås av Torunn. Hun videresender dette til BU’s 
medlemmer som gir endelig tilbakemelding til Martin senet 8.2 

06/16 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg  
Se vedlegg. 
 

07/16 Valg av nestleder 
Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. Nestleder er i år på valg, og ble 
foreslått gjenvalgt.. 
 
Vedtak: Anne Helen gjenvalgt som nestleder. 
 

08/16 Dialog/representasjon av innvandrere i Brukerutvalget 
Mandatet åpner for muligheten.  Ønsker primært å få dette inn gjennom FFO-
systemet. Ser an det arbeidet som FFO har startet med.  
Vedtak.: Innvandrerorganisasjonene oppfordres til å delta gjennom FFO, SAFO og 
Kreftforeningen 

09/16 Helseekspressen – tilgjengelighet av medisinsk personale v/Martin F. Olsen 
Ruta Geilo over Kongsberg: Her er helsepersonell tatt vekk. Skal beskrives i bestilling 
om dette er nødvendig. Hvis ja – rekvireres ambulanse. Om dette er tilstekkelig og en 
god løsning vil bli vurdert i forbindelse med neste anbudsrunde. 

 Eventuelt 
• Kvinnslandutvalget ønsker skriftlige innspill til HF’enes organsiering. AU lager 

forslag til innspill som vises neste møte. Se vedlegg. 
• Styringsgruppen digital samhandling – ønsker en brukerrepresentant. 

Aina påtar seg dette 
• Deltakelse i utvalg for medisinfrie behandlingsenheter (arbeidsgruppe) – 

Torunn Viervoll deltar 
• Sammenslåing Lier/Blakstad – ønsker en bruker i arbeidsutvalget på 

sykehusene.  Toril henvender seg til FFO Buskerud og Anne Helene 
henvender seg til FFO Akershus om dette. 

• ME-foreningen: Mener seg lite seriøst behandlet på Drammen sykehus.  
BU inviterer leder av ME-foreningen til et møte for å fortelle/gi informasjon 

 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Sentralt kvalitetsutvalg Tilstede:  

Nils Fredrik Wisløff; Marit Lund 
Hamkoll; Halfdan Aass; Britt Elin 
Eidsvoll; Jardar Hals; Narve H. 
Furnes; Eva Håheim Pedersen; 
Inger Lise Hallgren; Per Skaugen 
Bleikelia; Kirsten Hørthe; Torkil 
Clementsen; Anita Haugland 
Gomnæs; Toril Krogsund; Anne 
Helene Lindseth; Anne-Lene 
Egeland Arnesen; Elisabeth Kaasa; 
Hanne Juritzen; Atle Olstad; 
Sekretær: Aud Holsether;  
Observatører: Ylva Sannes, Tor-
Arne Engebretsen; Anne Berit 
Benum; 

 

Møtedato: 2 februar 2016 
Tidspunkt: 08.00 – 10.00 
Sted: Wergelandsgate 10 

Drammen 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 

Referent: Aud Holsether Forfall: Mette Myhrhaug; Per Bleikelia, Atle 
Olstad 

 

Saksnr. Referat og innkalling Ansvar Tidsfri
st 

01/2016 Innkalling og dagsorden         
 godkjent 

  

02/2016 Læring på tvers  
AMK har sammen med nødmeldingssentralene til 
brann og politi jobbet systematisk for å øke kvaliteten 
på meldingsmottak og redusere tidsbruk på hendelser 
som involverer alle tre sentraler.  
Dette er typiske trippelvarslingshendelser som 
trafikkulykker, drukning osv. Ved å evaluere oppdrag 
før og etter implementering kan man se klare 
gevinster med prosjektet. 

SKU 2. februar 
2016.pptx

SKU 2. februar 
2016.pdf  

Vedtak: Tas til orientering. 

Hilde F. 
Rikheim 

 

03/2016 Rapportering  
  
Kvalitetsindikatorer  
  

SKU020216_kvalitets
- og styringsindikatore  
 
Uønskede hendelser 2015 

 
Halfdan Aass 
 
 
 
 
 
 
 
Tor-Arne 

 



 
 
 

Antall registrerte hendelser i Synergi i 2015 ligger på 
samme nivå som tidligere år. Tyder på at vi har etablert en 
god meldekultur. 
 

Synergi 2012-2014

 
Meldepliktige hendelser går fra 1.januar 2016 til 
Helsedirektoratet og ikke lenger til Kunnskapssenteret.  
Hendelsestyper for pasienthendelser er endret i henhold til 
anbefalinger fra Helsedirektoratet. Informasjon og 
definisjoner av de nye kodene blir lagt på startsiden til 
Synergi.  
VV har gjort 9 hendelsesanalyser. 7 på Bærum og to på 
Drammen. Fått gode tilbakemeldinger fra klinikkene på 
metodikken. Funn som går igjen er journalføring og 
samhandling i tillegg til kurveføring.  
Startsiden i Synergi er endret slik at man kun ved ett klikk 
kommer direkte til aktuelt registreringsskjema. Gode 
tilbakemeldinger fra brukere.   
   
Se link: NOU Med åpne kort — Forebygging og 
oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og 
omsorgstjenestene: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-
2015-11/id2459861/?q=&ch=1  
 
Overordnede revisjoner og eksterne tilsyn 
Det er så langt ikke meldt nye tilsyn i 2016. 
Det er utarbeidet en prosessbeskrivelse for å gjøre en 
systematisk og sporbar innhenting av aktuelle områder for 
overordnet revisjonsplan. Hensikten er bredere involvering 
og bedre samarbeid mellom sentrale staber for å samordne 
revisjoner slik at det oppleves hensiktsmessig og 
ressursbesparende både for klinikker og staber.  
 Kvalitets- og HMS avdelingen samarbeider om et forslag 
revisjonsplaner, også i samarbeid med 
sykehusfarmasøytene.  
Revisjonskurs: 
Det er nedgang i etterspørsel etter revisjonskurs. Det 
planlegges ingen kurs i 2016, og klinikkene oppfordres til å 
melde behov til kvalitetsavdelingen. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 

Engebretsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanne 
Juritzen 

04/2016 Rapportering fra smittevern: 
Omfatter: 
• postoperative sårinfeksjoner i NOIS (Norsk Overvåking av 
Infeksjoner i Sykehustjenesten)  
• prevalenstall for sykehusinfeksjoner  

Mette 
Walberg 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/?q=&ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-11/id2459861/?q=&ch=1


 
 
 

 

SKU (NOIS, 
prevalens) 2016 02 09 
Vedtak: Tas til orientering. Følges opp i linjen 

05/2016 Status pasientsikkerhetsprogrammet 
Bente Monsen har overtatt som lokal programleder for 
Pasientsikkerhetsprogrammet. 
Det jobbes godt i klinikkene med implementering av 
innsatsområdene og det følges opp gjennom driftsavtalene. 
Det gjennomføres målinger ift resultat i flere av områdene. 
Målet er at alle innsatsområdene skal være implementert 
ved alle aktuelle enheter innen utgangen av 2016.  
I februar gjennomføres det en prevalens på forekomst av 
trykksår ved de fleste sengeposter i VV.  
 
Vedtak: SKU tar saken til etterretning. Måloppnåelse følges 
opp i linjen. 

Hanne 
Juritzen 

 

06/2016 Status pakkeforløp kreft 2015 
VV nådde ikke de nasjonale målene for pakkeforløp kreft 
i 2015 og skal arbeide med konkrete forbedringer i 
forhold til dette i 2016. Andel pasienter i pakkeforløp var 
63 % i 2015 og 62 % ble behandlet innen standard 
forløpstid. Nasjonalt mål for begge parametre er 70 %. 

Pakkeforløp_Sku020
216.pptx  

 
Vedtak: Tas til orientering. Måloppnåelse følges opp i 
linjen. 
 

Halfdan 
Aass 

 

 
 



 
 
 

REFERAT HOVEDARBEIDSMILJØUTVALGET VESTRE VIKEN 
 
Sted: Glitre 1, Wergelandsgt.10. 
Dato: 02.februar 2016, kl. 10.15 – 12.00. 
 
Til stede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: 

Nils Fredrik Wisløff,  
Marit Lund Hamkoll  
Halfdan Aass  
Brit Eidsvoll  
Kirsten Hørthe 
Narve Furnes 
 

Arbeidstakerrepresentanter: 
Geir Bye Gundersen 
Joan Sigrun Nygard 
Anita Haugland Gomnæs  
 

Med møterett uten stemmerett: 
Eli Årmot, kst. HR-sjef 
Anne Berit Benum, HMS-avdelingen 
Roald Brekkhus, Synergi Helse BHT 
Bente Monsen, Kvalitetsavdelingen 
 

Dessuten møtte: 
Fridtjov Myhre, Velferdsforeningen, ved behandling av sak 03/2016 
Kari-Anne Sælebakke, HR arbeidmiljø, ved behandling av sak 08/2016 og 09/2016 
 
Forfall: 
Line Spiten og vara Brit H. W. Bøhler, John Egil Kvamsøe og vara Gry L. Kristoffersen og 
Toril Morken og vara Tom Henri Hansen. 

 
Agenda 

 
Innkalling og agenda – godkjent. 
 
Referat fra 07.desember 2015 – Ingen innsigelser til referatet. 
 
Saker til orientering 

 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) 

-  Det er gitt bistand til: arbeidsplassvurderinger, planlegging av HMS-dag, 
prosesser knyttet til psykososialt arbeidsmiljø, individuell oppfølging av ansatte 
med helseplager, oppfølging av gravide og narkosegassmålinger. 



 
 
 
-  BHT har økt samarbeid med HR-avdeling i forbindelse med gravide ansatte og 

HMS-avdeling i oppfølging av narkosegassmålinger. 
 
Orientering fra Foretakshovedverneombud (FHVO) 

- Det er gjennomført felles verneombud-dag med ca. 120 verneombud. Innhold var 
bl.a. informasjon om formål med vernetjenesten. 

- Som en del av innføringen av nye HMS-indikatorer er det krav om 
profesjonalisering av vernetjenesten. Representanter fra Vestre Viken deltar i 
utviklingsarbeidet i samarbeid med HMS-avdelingen.  

- FHVO uttrykker bekymring for medlemmer i parkeringsutvalget da det er enkelte 
som har mottatt trusler. Det forventes at det sendes avviksmeldinger som følges 
opp med konsekvenser for de som gjør dette. 

 
Orientering sykefraværsstatistikk v/Guro Norheim 

- Det er fortsatt en positiv utvikling. 7,3% sykefravær i november 2015 innebærer 
en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med november 2014.  

- Sykefravær ble også vist i økonomiske størrelser ut i fra Steinkjærmodellen. 
Modellen er utarbeidet ved Nav Arbeidslivssenter og anslår kostnad ved 
passivitet, dvs. lønn og sosiale kostnader som løper selv om ansatt ikke er 
tilstede. Modellen anslår også kostnad på ansattnivå. 

- Fraværet i perioden januar til november 2015 tilsvarer 105 299 tapte dagsverk. 
Ved en årslønn på 534 183 (gjennomsnittlig årslønn i foretaket) viser modellen 
en kostnad 149 220 000,- for Vestre Viken.  

- Det ble presisert at hensikten med modellen er bevisstgjøring og at det ikke er et 
egnet verktøy for målstyring. 

- Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene ga tilbakemelding om at det 
kan være et nyttig verktøy, og utgangspunkt for videre arbeid, i dialog omkring 
tilrettelegging, aktivitetskrav og utnyttelse av restarbeidsevne. 

 
Orientering AML-brudd v/Eli Årmot 

- Det er ikke rapportert AML-brudd i januar da det skal følges en felles 
rapportstandard i HSØ. Det medfører at tall fra forrige periode ikke er 
sammenlignbare med fjorårets tall. 

- Standarden baseres på en GAT-database, og HSØ vil følge opp helseforetakene et 
par ganger i året. 

- FHVO kommenterte at det er bra at rapporteringen utvikles og foreslo at AML-
brudd innføres som fast tema i alle AMU. 

 
 

 
Orientering om status idefaserapport BRK v/Narve Furnes 

- Arbeidet har nå gått over i en fase hvor de kvalitetssikrer innholdet. 
- Rapporten deles i tre deler: 

1.Vedlikhold på Bærum, Kongsberg og Ringerike sykehus de 
  neste årene. 

2. Beskrivelse av hvilken kapasitet sykehusene skal ha for å levere helsetjenester 
til befolkningen 



 
 
 

3. klinikkenes egne behov for utvikling for å levere gode helsetjenester.  
Dette bidrar til en samlet plan med bedre økonomisk utbytte og økt 
forutsigbarhet ved planlegging i hver enkelt klinikk.  

- FHVO ønsker at også dette skal også være en fast sak i lokale AMU. Det foreslås å 
lage en fast mal for de lokale AMU for å sikre lik behandling. 
 

Orientering om prosessen med fusjon av psykiatrisk avdeling Lier og Blakstad 
v/Kirsten Hørthe. 

- Prosessen begynte med planlegging i 2012. Det er planlagt sluttføring i 2018.  
- Det er nå et godt grunnlag for å gjøre nødvendige investeringer for å nå oppsatte 

mål i 2018. 
- Det gjennomføres risiko og sårbarhets-analyse (ROS) med bistand fra 

kvalitetsavdelingen. 
- P.t. er det utfordringer knyttet til å beholde og rekruttere sykepleiere, og det 

jobbes med å forbedre dette. En omfattende omstilling gir også utfordringer 
knyttet til kostnadskontroll. Man ser i tillegg at enkelte pasientforløp blir lenger 
enn ønsket.  

-  Årshjul for prosessen ble utdelt i møtet, og FHVO foreslår at det kan anvendes i 
flere prosesser. 

  
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
  

- Det ble vist til HAMU 07.12.15 hvor det ble besluttet at brannvernopplæring skal 
være fast sak i lokale AMU. Referatet fra HAMU ble imidlertid lagt ut etter at 
lokale AMU ble avholdt. 
Britt Eidsvoll påpekte at temaet særlig er aktuelt i lederlinjen. Det kan være en 
utfordring å sikre at informasjonen fra HAMU går ut i klinikkene. Ansvar for 
informasjonsformidling ble drøftet og det ble konkludert med at det er ønskelig 
at referater fra HAMU sendes foretaksledelsen. 

 
 

Nye saker 
 

01/2016  Ledelse og møtesammensetning 2016 v/Nils Fredrik Wisløff  
 
- I henhold til arbeidsmiljølovens § 7-1 (4) skal leder for utvalget velges vekselvis 

av arbeidsgivers og arbeidstakers representanter. Det følges videre av forskrift 
om verneombud og arbeidsmiljøutvalg at bytte av leder skal skje årlig. 
Arbeidsgiver har i 2016 lederansvaret for HAMU, og Nils Fredrik Wisløff vil være 
leder av utvalget.  

- Arbeidstaker har kommet med endringer av medlemmer og vara-medlemmer i 
HAMU fra 2015. Fullstendig oversikt vises i vedlegg til sak. 

- Bente Monsen fra Kvalitetsavdelingen har møterett i stedet for kst. Kvalitetssjef 
Hanne Juritzen. Dette legges til i etterkant av møtet. 

 
Vedtak 

HAMU tar den fremlagte oversikten over medlemmer og ledelse til etterretning. 



 
 
 

02/2016  Årsrapport HAMU 2015 v/Anne Berit Benum 
 
- Etter Arbeidsmiljølovens § 7-2(6) skal arbeidsmiljøutvalget hvert år avgi rapport 

over virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Det ble 
derfor fremlagt Årsrapport fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken i 2015. 

- Det er ikke oppført antall medlemmer som mangler opplæring. Dette ettersendes. 
 
Vedtak 

HAMU godkjenner årsrapporten for 2015 i henhold til saksfremlegget og vedlagte 
dokument. 

   
03/2016  Årsberetning Velferdsforeningen 2015 v/Fridtjov Myhre. 

 
- Det har vært en stabil utvikling med størst aktivitet innen bruk av feriesteder og 

konserttilbud. 
- I løpet av 2015 har båtforeningen blitt innlemmet i Velferdsforeningen. 
- Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter påpeker at foreningen får 

honnør for stadig nye tilbud, og HAMU takket for en ryddig og god årsmelding 
som viser at tilbudet utvikles. 

 
Vedtak 

  HAMU tar velferdsforeningens årsrapport til etterretning.   
 

04/2016  Årlig gjennomgang av HMS-systemet v/Anne Berit Benum 
 

Det ble vist til sak med følgende kommentarer: 
- Det er et forbedringspotensiale i oppfølgingen av prosedyrene. HMS-avdelingen 

forsøker å tilpasse sjekklisten for HMS - runden slik at den er hensiktsmessig for 
brukerne. Egen sjekkliste er utarbeidet for PHT, ambulansetjenesten. 

- HR sine prosedyrer er under produksjon.  
- Det er opprettet en arbeidsgruppe for utvikling av risikobasert ledelse. Gruppen 

består av representanter fra kvalitetsavdelingen, HMS-avdelingen og fagsjefer 
kvalitet. Henning Brueland fra HMS-avdelingen leder arbeidet. 

 
 
Vedtak 
  HAMU tar gjennomgangen til orientering. 
 

05/2016 Avvik i 3.tertial 2015 v/Anne Bert Benum 
 
- Det er registrert 408 kategoriserte HMS-avvik i 3.tertial i 2015.  
- Det er meldt 71 hendelser i kategorien påført voldsskade, 32 utagerende atferd, 

27 trusler om vold rettet mot ansatt, og 29 innen arbeidsbelastning og tidspress.  
- I kategorien ”ikke valgt” og ”annet HMS” er det meldt 73 og 33 hendelser. Av disse 

er det flere som skulle vært meldt under vold mot ansatte, truende/utagerende 
adferd og brudd på sikkerhetsrutiner. 

-  Antall stikkskader rapporteres også med for lave tall/underrapportering. 



 
 
 
-  Det er tegn på at flere saker er for dårlig behandlet. HMS-avdelingen har gått 

gjennom hendelsene da 73 av avvikene ikke var kategorisert. HMS-avdelingen 
skal fortsette med gjennomgang og tilby bistand til oppfølging. 

- FHVO påpeker at det er bra at vises en avvikskultur, og at det videre bør vurderes 
om avvik ved trusler/vold bør meldes til Nav. Flere av voldshendelsene er 
alvorlige, og kan få konsekvenser på lenger sikt. 

-  Det påpekes at skader kan unngås ved større fokus på nesten-uhell. 
-  Arbeidsgiverrepresentanter understreket viktigheten av læringen som er en del 

av avvikshåndteringen, og at det er bra at HMS melder tilbake til linjen. 
 

06/2016 Overordnet revisjonsplan og revisjoner v/Anne Berit Benum 
 
- Det vises til saksdokument med vedlegg som viser overordnet revisjonsplan, 

prossbeskrivelse og revisjonsplan HMS 2016. 
-  Det legges til rette for et bredere samarbeid mellom sentrale staber slik at 

revisjoner samordnes og prosessene oppleves som hensiktsmessige og mer 
ressursbesparende for klinikkene. 

  
Vedtak 
 HAMU tar saken til orientering. 
 

07/2016 Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2016 v/Eli Årmot 
  

- Det ble vist til overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen tidligere år. 
-  Hensikten med prinsippene er:  

- Sikre en forsvarlig drift av Vestre Viken  
- Sikre nok kvalifisert personell gjennom ferieperioden 
- Forhindre brudd på arbeidstidsbestemmelsene 
- Gjennomføre ferieavviklingen til en lavest mulig kostnad for Vestre Viken  
- Sikre en forutsigbar og god ferieavvikling for de ansatte 

- Det anbefales at ferien avvikles over 12 uker fra og med uke 24, mandag 13. juni, 
til og med uke 35, søndag 4. september. Det gjøres individuelle vurderinger av 
hva som er mest hensiktmessig for den enkelte klinikk. 

 
Vedtak 
 HAMU tar saken til orientering. 
 
    

08/2016 Status Springbrett v/ Kari-Anne Sælebakke 
   
- Intensjonsavtale for Prosjekt Springbrett er prolongert og gjelder til 31.12.16. 

Prosjektet innebærer arbeid med delmål 2 b i IA-avtalen hvor personer med 
redusert arbeidsevne får erfaring, kompetanseheving og utprøving gjennom 
praksisplass i ordinært arbeidsliv. 

-  Totalt 55 personer har deltatt i prosjektet i Drammen og Kongsberg. 17 deltakere 
avsluttet under forberedelseskurset, 1 avsluttet  grunnet endt periode, 7 avsluttet 



 
 
 

før avtalt og 4 er nå i jobb. Det ble påpekt at praksisløp kan være vellykkede i 
form av kompetanseheving og utprøving selv om det ikke fører direkte til jobb. 

-  P.t. etableres prosjektet også i Ringerike og Bærum. De ulike gruppene er 
tilknyttet geografisk tilknyttet. 

- Praksisplassmedarbeiderne har utført arbeid arbeid/produksjon tilsvarende om 
lag 317 ukeverk.  

- Spekter mottar i 2016 midler fra Helse- og omsorgsdirektoratet for å 
dokumentere og underveisevaluere prosjektet. 

- Kirsten Hørthe etterspurte tilbakemelding til seksjoner som har meldt interesse i 
PHR. Det ble informert om at det har vært viktig å opprettholde en kontrollert 
utvikling av prosjektet for å ivareta kvalitet i oppfølgingen. Det gis ytterligere 
tilbakemelding til PHR i etterkant av møtet. 

 
Vedtak 
  HAMU tar saken til orientering. 
 

09/2016 Medarbeiderundersøkelsen 2015 v/ Kari-Anne Sælebakke 
 
- Svarprosent i 2015 var 74% (75% i 2014). 
-  Det er en svak økning i skår innenfor alle temaer med unntak av egenkontroll og 

arbeidsbelastning som har en svak nedgang. Det er ingen signifikante endringer 
fra 2014 til 2015. 

-  Videre oppfølging gjennomføres i linjen, og handlingsplan ferdigstilles innen 
01.03.16. 

- Samme medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres i 2016, mens det planlegges 
ny pasientsikkerhetskultur- og medarbeiderundersøkelse i 2017. 

-  FHVO påpeker at Vestre Viken fortsatt skårer lavt på medvirkning, og at det bør 
være et felles satsningsområde. Det er fortsatt et forbedringspotensiale ved å 
inkludere flere vernombud i oppfølgingen. 

-  Marit Lund Hamkoll bekreftet ønsket fokus på medvirkning, og la til at 
arbeidsbelastning oppleves forskjellig – det viser videre viktigheten av å følge 
opp individuelt ved nær kontakt mellom leder og ansatt.  

- Roald Brekkhus i bedriftshelsetjenesten viste til fristen 01.03.16 og påpekte 
at dette er den viktigste fasen for oppfølgingen og utbyttet av MU. 

-  Det er ønskelig at lokale AMU følger opp seksjonen for å se om det faktisk 
utarbeides tiltak – og kvaliteten på dette arbeidet. 

-  Nils Fr. Wisløff etterspurte oversikt over antall forventede handlingsplaner. 
Handlingsplaner skal ikke registreres elektronisk i Confirmit som tidligere. Det 
lages dermed en overordnet oversikt over antall registrerte planer. 

-  Nils Fr. Wisløff ønsket informasjon om forventet antall planer slik at dette kan 
videreformidles og følges opp av klinikkdirektørene. 

- FHVO foreslo at handlingsplan tilknyttet medarbeiderundersøkelsen kan være en 
del av et felles elektronisk registreringsverktøy.  

 
Vedtak 

 HAMU tar resultatene av medarbeiderundersøkelsen til etterretning. 
 



 
 
 

10/2016 Årsrapport 2015 HR arbeidsmiljø v/Kari-Anne Sælebakke 
 

Sak ble trukket. 
 

Avsluttende kommentar: 
Avslutningsvis kommenterte leder av HAMU, Nils Fr. Wisløff, at det er ønskelig 
med en jevn fordeling av arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter. Ved 
varslet forfall fra både representant og vara bør endring av møtetidspunkt 
vurderes. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 4. februar 2016 

Tidspunkt: Kl 0910-1545 
 
 
 
 
 
Saker som ble behandlet: 
 
 

003-2016 FORELØPIGE RESULTATER PER DESEMBER 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar de foreløpige resultatene per desember 2015 til etterretning. 
 
 
 

006-2016 TERTIALARPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR PROSJEKT NYTT 
ØSTFOLDSYKEHUS 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Tertialrapport for prosjekt nytt østfoldsykehus 3. tertial 2015 tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 



Oppdatert pr 12. februar 2016 
 

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

Styrets arbeid  –– vår 2016 
Måned Februar Mars Mai Juni 
Dato  
og tid 

19 
kl.12.00 -17.00 

14 
kl.12.00 -17.00 

9 
kl.12.00 -17.00 

20 
kl.12.00 -17.00 

Sted Gardemoen Wergelandsgt 10 
Drammen 

Drammen Bærum 

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

januar 
 
Orienteringssaker 

4. Status strategi for 
pasientsikkerhet og kvalitet  

5. Oversikt over eksterne 
tilsyn 2015 

6. AMK sentralens framtid 
7. Referater med mer 

o Brukerutvalg 
o SKU 
o HAMU 
o HSØ 
o Foretaksprotokoll 

 
 
 
 

 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og årsregnskap 

2015 
a. Status vedtak i styret  

2. Virksomhetsrapportering 
 

3. Orienteringssaker 
4. Områdeplan IKT 
5. BRK- idefaserapport  
6. NVVS – konseptrapport  
7. Strategisk kompetanseplan 
8. Referater med mer 

 

 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2017-2020 
3. NVVS – konseptrapport  
4. BRK- idefaserapport  
5. Ledelsens gjennomgang 
 
 

Orienteringssaker 
6. Referater med mer 

 

Tema 
Bærum sykehus 
KMD 
Beslutningssaker 

1.Virksomhetsrapportering  
 

1. 1.tertial 2015 inkl. oversikt HMS 
og risikovurdering 

2. Eksterne tilsyn 
3. Møteplan styret 2017 
4. Ledernes ansettelsesvilkår 2016 
5. Risikostyring i Vestre Viken 

 
 
 
Orienteringssaker 

6. Budsjettprosess 2017 
7. Referater med mer 

Merk Foreløpig årsregnskap 2015 
18. februar: Felles styreseminar 
HSØ og HFstyrene Gardemoen 

ØLP status - planforutsetninger 
Revisor til stede /årsberetning 
Årsmelding 2015 pasientombudet 

Lønnsoppgjør – 
hovedoppgjør/beredskap 
 

Reguleringsplan NVVS–områdeplan  
Kommunedialog helsesamarbeidet 
16. juni /Øvre Eiker 
 



Oppdatert pr 12. februar 2016 
 

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

Styrets arbeid – høst 2016 
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 

1. 2. tertial 2016 
a. PasOpp 2015 
b. Risikovurdering 

 
Orienteringssaker 

2. Referater med mer 
 
 
 

Tema 
Brukerutvalg 
Psykisk helse og rus/ARA 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 

 
ienteringssaker 

2. HR strategi - statusmelding 
3. ØLP 2017-2020 – investeringer – 

konsekvensanalyser 
4. Referater med mer 
 

Tema 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  
1. Virksomhetsrapportering 
  

  Orienteringssaker 
2. Referater mm 

Tema 
Drammen sykehus 
PHT 
 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering 
2. Budsjett og mål 2017 
3. Overordnet risikovurdering av 

foretaket 
 

Orienteringssaker 
4. Medarbeiderundersøkelsen 2016 
5. Referater mm 

Merk Åpning av nybygg – markering 
Styret møtes søndag kveld 25.  
 

Dialogmøte med brukerutvalget Styreseminar budsjett 2017 Styreevaluering 2016 
Julemiddag for styret i etterkant av 
møtet. 
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