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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   14. mars  
Møtetid:   kl.12-17  
Møtested:   Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen 
 
 
PROGRAM    
 
Kl. 11.30  Lunsj 
 
Kl. 12.00 – 16.30 Behandling av styresaker 
 

Orienteringer 
 
Ca. kl. 16.30  Lukking av møtet.  

Orientering om status eiendomserverv  
  
 
    

 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
 
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Cecilie Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

Alternativt til: 
 
 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
Cecilie Søfting Monsen 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 7. mars 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 03. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 14. mars  

11/2016 Godkjenning av styreprotokoll 19. februar 2016 
 
Vedlegg: 

1. Foreløpig styreprotokoll 19. februar 2016 
 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

12/2016 

Årsrapport 2015  
 
Vedlegg: 

1. Styrets årsberetning og årsregnskap 2015 
 

13/2016 

Virksomhetsrapport februar 2016  
 
Vedlegg: 

1. Virksomhetsrapportering pr februar 2016 
 

 
 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
14/2016 NVVS – konseptfase  

 
Vedlegg: 

1. Notat konseptfase 
2. Oppdatert konseptfaserapport – ettersendes eller deles ut på møtet 
3. Kvalitetssikringsrapport fra Ernst & Young (EY)  

 
 

15/2016 BRK- idefaserapport  
 
Vedlegg: 

1. Idefaserapport m/notat vedr. oppdatert kapasitetsberegning 
2. Portefølje BRK vedlegg  

 
 
16/2016 

Orienteringer/ Referater med mer 
 
Vedlegg: 

1. Årsmelding 2015 Pasient – og Brukerombudet Buskerud 
2. Brukerutvalg referat 29.februar  
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 10.mars 
4. Foretaksprotokoll 18.februar  
5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 7. mars 2016 
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ANDRE ORIENTERINGER 

 Administrerende direktørs orienteringer  
 
ØLP status – Planforutsetninger HSØ.  
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg fra styremøte HSØ 10.mars  
2. Presentasjon 

EVENTUELT 
 Lukket møte:  

Status vedrørende eiendomserverv.    
Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruksen § 5.11 jf. offentleglova § 23  
 

  
 
 

 



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra 19. februar 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 11/2016 14.03. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøte  19. februar 
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoll fra styremøtene 19. februar 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 7. mars 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 07.03.2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 19. februar 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport,  

Hans Garders vei 15, Gardermoen 
 

Dato: 19. februar  

Tidspunkt: Kl.11.00 – 12.40 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder  
Margrethe Snekkerbakken  Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem  
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 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
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. 
 
Godkjenning av protokoll 
 
Sak 3/2016 Godkjenning av styreprotokoller fra styremøte 21. 
desember 2015 og 28. januar 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Protokollene fra styremøtene 21. desember 2015 og 28. januar 2016 
godkjennes. 
 
 
Sak 4/2016 Årlig melding 2015 for Vestre Viken 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF vedtar Årlig melding for 2015. 
 
Sak 5/2016 Oppdrag og bestilling 2016 for Vestre Viken  
 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret for Vestre Viken HF tar oppdrag og bestilling 2016 for Vestre Viken 
HF til etterretning. 
2. Styret legger til grunn at oppfølging skjer som beskrevet i saken, og at 
gjennomføring rapporteres i den ordinære rapportering til styre og eier. 
 
Sak 6/2016 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per januar 
2016  
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte innledningsvis om fristbrudd,  
ventetider og korridorpasienter somatikk. 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte innledningsvis om foreløpig 
regnskap 2015 og resultat pr januar 2016. 
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Styrets enstemmige 
Vedtak:  
1. Styret tar virksomhetsrapport per januar til orientering.  
 
Sak 7/2016 Strategi for kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 
2014-2016 - status 
 
Fagdirektør Halfdan Aass orienterte innledningsvis om status. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar status for arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet i Vestre Viken 
til orientering 
 
Sak 8/2016 Eksterne tilsyn – status pr. 3. tertial 2015 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 9/2016 Videre drift av AMK-sentralen i Vestre Viken 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret tar status for videre drift av Vestre Vikens AMK-sentral til orientering 
 
Sak 10/2016 Orienteringer  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte om arbeidet med  
økonomisk langtidsplan for 2017 – 2020. 
 
Eventuelt 
Ingen saker ble lagt fram. 
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Gardemoen 19. februar 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
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 
 
 
Årsrapport 2015 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 12/2016 14.03.16 
 
Vedlegg: 
 

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2015 
 

 
Ingress 
Styret for Vestre Viken HF ble orientert om det foreløpige resultat for 2015 i styremøte 28. 
januar 2016. I denne saken legges den endelige årsregnskapsrapporteringen pr. 31. desember 
2015 fram. Årsrapport, bestående av styrets årsberetning, resultat, balanse, noter og 
kontantstrømoppstilling, legges fram for styret med forslag om at det anbefales fastsatt som 
resultat for 2015 i foretaksmøte. Det regnskapsmessige årsresultatet viser et overskudd på kr 
227 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlagte årsrapport for 2015, 
bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, 
kontantstrømoppstilling og noteopplysninger vedtas.  
 

2. Styret foreslår at resultatet for 2015, et overskudd på 227 MNOK, føres slik: 
Overføring til annen egenkapital: 227 MNOK  

 
 
 
 

Drammen, 7. mars 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 7. mars  2016 
Saksbehandler: Monica Haugen 
Direkte telefon: 48039021 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
Styret ble orientert om det foreløpige resultatet for 2015 i møte 28. januar 2016. Det endelige 
årsregnskap og styrets årsberetning legges nå fram til behandling.  
Styret skal behandle årsregnskap og styrets årsberetning før endelig behandling skjer i 
foretaksmøte. Deretter oversendes årsregnskap og årsberetning til det nasjonale 
regnskapsregisteret i Brønnøysund.  
 
Det vises til årsberetning og årsregnskap for en oppsummering av året og ytterligere 
spesifikasjon og forklaring til regnskapet. 
 
Etter siste rapportering til styret i januar er resultatet justert noe og vi har en forbedring på 
ca 4 MNOK. Endringen knytter seg i hovedsak til økte ISF-inntekter knyttet til lukking av siste 
tertial for DRG med 10 MNOK. Det er foretatt en avsetning for forventet avkortning i DRG med 5 
MNOK.  Det er i tillegg noen mindre endringer knyttet til gjestepasientområdet med 1,6 MNOK. 
Resultatet viser for øvrig å samsvare godt med siste prognose som ble gitt på 200 MNOK.  
 
Konklusjon 
Det økonomiske styringsmålet fra Helse Sør-Øst RHF var for 2015 på 200 MNOK. Endelig 
resultat for 2015 er et overskudd fra driften på 227 MNOK.  
 
Resultatet viser en styring i tråd med styrets budsjettvedtak i desember 2014 og 
administrerende direktørs løpende rapportering i løpet av 2015.  
 
Administrerende direktør legger resultatet fram for styret med en anbefaling om at det tilrås 
fastsatt som det endelige resultatet i foretaksmøte. Det legges også fram forslag til hvorledes 
overskuddet foreslås ført. Etter behandling i foretaksmøte skal saken følges opp med innsending 
til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. 
 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret vedtar det fremlagt årsregnskap 
og styrets årsberetning for 2015. 
 



ÅRSRAPPORT 2015
Vestre Viken HF

• • • • VESTRE VIKEN • 



2

Innholdsfortegnelse

Årsberetning  .........................................................................  3

 Introduksjon av Vestre Viken  ...............................................  3

 Organisering  ........................................................................  3

Pasientbehandling  ....................................................................  4

 - Ak  vitet   ............................................................................ 4

 - Fristbrudd  .........................................................................  4

 - Vente  der  .........................................................................  4

 - Sykehusinfeksjoner  ...........................................................  4

Forskning  ..................................................................................  5

Innovasjon  ................................................................................  5

Samfunnsansvar  .......................................................................  5

 - Menneskere   gheter  ........................................................  6

 - Arbeidstakerre   gheter  ....................................................  6

 - Sosiale forhold  ..................................................................  7

 - Ytre miljø  ..........................................................................  7

 - An  korrupsjonsarbeid  ......................................................  8

Frem  dig utvikling  ....................................................................  8

Økonomi  ...................................................................................  9

Styrets arbeid  .........................................................................  11

Årsregnskap  ........................................................................  12

 Resultatregnskap  ..............................................................  12

 Balanse - eiendeler  ...........................................................  13

 Balanse - egenkapital og gjeld  ..........................................  14

 Signatur på regnskapet  .....................................................  14

 Prinsippnote (Note 0)  .......................................................  15

 Note 1 – 21  .......................................................................  18

 Kontantstrømopps  lling  ...................................................  32



3

Årsberetning 
VESTRE VIKENVestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge, og er eid av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Vestre Viken ble stiftet 30. mars 2009 og leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til omlag 480 000 mennesker i 26 kommuner. Helseforetaket består innen somatisk virksomhet av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Foretaket har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomsspykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling.Vestre Viken hadde 9 450 ansatte som til sammen utførte 7 050 årsverk i 2015.
ORGANISERINGForetaket var pr. 31.12.2015 organisert i åtte klinikker og en sentral stab.

Inger Lise
 Hallgren

Klinikk for 
prehospitale

tjenester

Narve Furnes

Klinikk for 
intern service

Torkil
Clementsen

Klinikk for 
medisinsk

diagnos  kk

Kirsten
Hørthe

Klinikk for 
psykisk helse 

og rus

Jardar Hals

Bærum 
sykehus

Bri   Eidsvoll

Drammen 
sykehus

Per S.
Bleikelia

Ringerike
sykehus

Eva Håheim
Pedersen

Kongsberg
sykehus

Nils Fredrik Wisløff 
Administrerende direktør

Marit Lund Hamkoll
Viseadministrerende direktør

Halfdan Aass
Fagdirektør

Ørjan Angel Sandvik
Økonomidirektør
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HOVEDOPPGAVERHelseforetakets hovedoppgaver er pasientbehand-ling, forskning, utdanning av helsepersonell samtopplæring av pasienter og pårørende.  Årsberetningen redegjør i henhold til lovpålagte krav om pasientbehandling og forskning. 
Pasientbehandling

Ak  vitetVestre Viken har hatt om lag 66 500 døgnopphold på somatiske sykehus og om lag 4 200 døgnopphold innen psykisk helse og rus/avhengighetsbehandling. I tillegg var det totalt mer enn 573 000 polikliniske konsultasjoner innenfor somatikk og psykisk helse-vern/rus- og avhengighetsbehandling. Dette er en betydelig aktivitetsøkning fra 2014 hvor det var om lag 65 000 døgnopphold på somatiske sykehus, ca. 3 900 døgnopphold innen psykisk helse og rus/avhengighetsbehandling og omlag 528 000 polikliniske konsultasjoner innen somatikk og psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling.
Flere DRG-poeng Somatisk aktivitet mottar innsatsstyrt inansiering målt i DRG-poeng. (DRG=diagnoserelaterte grupper som summert gir uttrykk for de diagnoser som er behandlet). Samlet utgjorde denne inansieringen 102.867 DRG-poeng, noe som er omlag 5 prosent 
høyere enn i jor.Foretaket har et mål om at aktivitetsøkning hoved-sakelig skal skje innen dagbehandling og polikliniskbehandling. De siste årenes satsning på å øke dagbe-handlinger og polikliniske behandlinger samt å stabilisere antall innleggelser fortsatte i 2015 –både innen somatikk og psykiatri.
Fristbrudd Det har vært arbeidet systematisk for å redusere antall fristbrudd ytterligere. Andel pasienter som har rett til prioritert helsehjelp og som ble behandlet etter fristen, ble redusert til 0,9 prosent i 2015 mot 1,7 prosent i 2014. Det er altså et lite antall pasienter som behandles etter fristen, og de aller leste av disse pasientene får time kort tid etter fristen. Målet er at så godt som ingen skal behandles etter fristen. Foretaket er nær ved å nå dette målet. 

Vente  derDet er et nasjonalt mål at gjennomsnittlig ventetid for pasienter som er behandlet (avviklet fra vente-listen) skal være < 65 dager. Foretaket nådde dette målet ved utløpet av 2015. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter for hele året var 68 dager, noe som er en betydelig reduksjon fra 76 dager i 2014. Ventetiden for pasienter som venter på utredning/behandling er også betydelig redusert. Det ligger derfor godt til rette for at ventetiden skal holde seg innenfor målet i tiden fremover. Målet er også at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall pasienter som har ventet over ett år ble betydelig redusert fra om lag 350 ved årets begynnelse til om lag 80 ved årets slutt. Det er et mål om å få antallet ned mot null i 2016.
Mange  ltak er sa   i verkReduksjon i ventetid har kommet som følge av en rekke tiltak. Det har vært en generell effektivisering med økt aktivitet og økt innsats rettet mot spesi ikke områder som har hatt presset kapasitet. Det er også innført lengre planleggingshorisont på poliklinikker i tillegg til at det samarbeides med fastlegene slik at de i større grad kan overta kontroll av pasienter som kan følges i primærhelsetjenesten. 
SykehusinfeksjonerGjennomsnittlig forekomst av sykehusinfeksjoner målt som prevalens i ire undersøkelser (gjøres kvartalsvis) var 3,5 prosent i 2015 mot 4,5 prosent året før. Det er således en betydelig reduksjon når det gjelder sykehusinfeksjoner, selv om målet for Helse Sør-Øst om å redusere omfanget til < 3 prosent ikke er nådd. Det er utfordrende å nå dette målet med dagens pasientpopulasjon. 
Bedre enn landsgjennomsni  etVestre Viken ligger klart lavere enn landsgjennom-snittet når det gjelder forekomst av sykehusinfek-sjoner.Det er spesiell oppmerksomhet knyttet til å reduserealvorlige infeksjoner. I tillegg til de kvartalsvise undersøkelsene som måler forekomsten av sykehus-infeksjoner, gjøres det insidensregistreringer av en del kirurgiske inngrep hvor dataene meldes til det nasjonale NOIS-systemet. Her ligger Vestre Viken om lag på landsgjennomsnittet.
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ForskningVestre Viken har som mål å gi pasientene kunnskaps-basert behandling som kjennetegnes av høy kvalitet og trygghet. Forskningsaktivitet er viktig for å sikre dette. Forskning er en av de ire lovpålagte oppgavene som helseforetakene har, og bidrar også til systema-tikk i virksomheten og forbedring av behandlingstil-budene. 
Nasjonale og internasjonale prosjekterVestre Viken er ansvarlig for 70 pågående forskningsprosjekter. I tillegg bidrar forskere som er ansatt i foretaket i mange nasjonale og internasjo-nale samarbeidsprosjekter. Det forskes på lere ulike temaer, men forskning innen hjerte, nevrologi og alvorlige psykiske lidelser er de mest omfattende. I 2015 ikk foretaket to nye bistillinger ved Univer-sitetet i Oslo (UiO), til klinikkene Ringerike Sykehus og Psykisk Helse og Rus. Til sammen har Vestre Viken fem vitenskapelige stillinger ved universiteter ( ire professorer og en førsteamanuensis). Fire doktorgrader utgikk fra Vestre Viken i 2015; to innen indremedisin, en innen psykisk helse og en innen nevrologi. 
Økning i forskningspoengForskningsproduksjonen måles nasjonalt med forskningspoeng, som inkluderer publiserte viten-skapelige artikler og doktorgrader. I 2014 hadde Vestre Viken 46, 41 forskningspoeng. (Tallene for 2015 er ikke klare før 1. april 2016.)  Det har vært en tredobling av forskningsproduksjonen fra 2009 til 2014.

Vestre Viken hadde 15 eksternt inansierte forsknings-prosjekter i jor: 11 doktorgradsprosjekter, 1 post dok-prosjekt og 1 fra regionalt forskningsnettverk.Helseforetaket fordelte ca. 13 millioner kroner til frie, søkbare prosjekter. Det ble tildelt midler til 20 prosjekter, noe som er tilsvarende antall prosjekter og sum som i 2014.  
0,7 prosent av det totale budsje  etVestre Viken har et mål om å bruke 1 prosent av foretakets totale budsjett på forskning, på lik linje med alle de andre sykehusene/helseforetakene i Helse Sør-Øst som ikke er universitetssykehus. Det-te målet er ikke nådd. I 2015 har det blitt brukt 0,7 prosent av foretakets totale budsjett på forskning, noe som er en liten økning fra 0,67 prosent i 2014.
Innovasjon

InnovasjonsprosjekterHelseforetaket skal legge til rette for innovativ virk-somhet for å skape nye tjenester og produkter som kan komme pasientene til gode. Ved utgangen av 2015 var det 10 slike pågående prosjekter, de leste innenfor brukerdreven innovasjon. Tre innovasjonsprosjekter innenfor anestesi, bryst-kreft og ambulansetjenesten ikk eksterne midler på til sammen 1,2 millioner kroner, og det ble meldt inn 6 ideer/disclosure of invention (DOFI) til Inven2, som er Vestre Vikens kommersialiserings-partner. 
SAMFUNNSANSVARSamfunnsoppdraget til Vestre Viken er å gi trygge og likeverdige helsetjenester til pasientene basert på faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp.Utover samfunnsoppdraget er store foretak forplik-tet til å redegjøre for hva de gjør innenfor de fem områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettig-heter, sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon (ref. Regnskapsloven § 3-3c). For å lykkes med dette arbeidet er foretaket avhengig av kompetente medarbeidere som blir godt ivaretatt og en kontinuerlig dialog med Vestre Vikens interes-senter. Arbeidet mot korrupsjon og misligheter er en viktig forutsetning for å forvalte samfunnets ressurser effektivt og etisk forsvarlig.
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1. Menneskere   gheterÅ sikre ansattes rettigheter skjer i hovedsak gjennom arbeidet med å fremme diskrimineringslovens formål som er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter samt å hindre forskjellsbehandling på grunn av kjønn, nasjonalt og etnisk opphav, religion og livssyn, hudfarge, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell legning, nedsatt funksjonsevne og alder. 
Målre  et arbeid mot diskrimineringVestre Viken arbeider aktivt og målrettet for å fremmeDiskrimineringslovens formål.  Aktivitetene omfatterblant annet rekrutteringsprosesser, lønns- og arbeids-vilkår, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Foretaket har som mål å være en arbeidsplass hvor diskriminering ikke forekommer.
Likes  lling og rekru  eringI praksis innebærer likestilling å gi alle arbeidstakere like rettigheter og muligheter til arbeid, faglig utvik-ling og avansement. Foretaket jobber for å fremme likestilling fra stillinger blir lyst ut, via tilsetting og det løpende arbeidsfor-holdet, til arbeidsforholdet blir avsluttet i form av oppsigelse eller pensjon. Like lønns- og arbeidsvilkår samt kompetanseutvikling er en viktig del av dette arbeidet. I Vestre Viken er 77 prosent av de ansatte kvinner og 23 prosent menn. I foretaksledelsen er kjønnsforde-lingen 42 prosent kvinner og 58 prosent menn. 
BrukermedvirkningVestre Vikens Brukerutvalg (BU) har i 2015 jobbet videre i henhold til sitt mandat og i samsvar med regionale føringer. Leder og nestleder møter på styre-møter og styreseminarer med møte- og talerett. BU er representert i alle de åtte klinikkene med to personer i hver klinikk, i klinikkens kvalitetsutvalg, i utvidede klinikkledermøter sammen med ansattes representanter samt i Vestre Vikens «tyngre prosjekter».  BU er også representert i helseforetakets pågående arbeid med hoved- og delfunksjonsprogram, sentralt kvalitetsutvalg, pasientsikkerhetskampanjen og kvalitets- og helsefaglig læringsnettverk. I tillegg har BU representanter i overordnet kommunehelsesam-arbeid og i lokale samarbeidsutvalg. 

Etablert ungdomsrådVed utgangen av 2015 ble det etablert et ungdomsrådi Vestre Viken. Ungdomsrådet vil ha særlig fokus på at overgangen fra å være ungdom på sykehus til å være voksen på sykehus skal skje på en best mulig måte. 
SamhandlingArbeid knyttet til samhandlingsreformen er videre-ført i 2015. Det er inngått avtaler med alle 26 kom-muner i helseforetakets opptaksområde. Ordningen med et overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg er videreført. Det pågår en rekke samhandlingsprosjekter. Kom-munene har blant annet opprettet kommunale øyeblikkelig hjelp-senger. Hensikten med disse sen-gene er å avlaste spesialisthelsetjenesten for en del pasienter som kan behandles i kommunene. Helse-foretaket og kommunene er i en kontinuerlig dialog for å øke effekten av dette tiltaket.
2. Arbeidstakerre   gheterForetaket arbeider for å etterleve bestemmelsene i lov- og avtaleverket som er knyttet til det arbeids-rettslige området. Dette blir gjort gjennom opplæring, rådgivning og controlling. I 2015 er det gjennomført lere samlinger med lederopplæring hvor fokus er på arbeidsrettslige forhold.
ArbeidsmiljøVestre Viken skal ha en arbeidskultur som er preget av et utviklingsorientert, godt og helsefremmende arbeidsmiljø med motiverte og engasjerte medar-beidere. 
Trivsel, utvikling og involveringForetaket ønsker at medarbeidere skal oppleve trivsel, arbeidsglede, læring, utviklingsmuligheter og god involvering.  Alle medarbeidere skal være kjent med hvilke krav og forventninger som stilles, herunder den enkeltes medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
Store krav  l lederferdigheterLederne har det overordnede og helhetlige ansvaret for å drifte egen enhet og for å sørge for at de mål som er satt nås innenfor gitte tidsfrister og økono-miske rammer.  Ledelse av komplekse kompetanse-virksomheter stiller store krav til lederferdigheter, inkludert det å utvikle av et godt arbeidsmiljø.
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Bedri  shelsetjenestenHMS-avdelingen har ansvar for koordinering og leveranse av bedriftshelsetjenester. Foretaket har kontrakt med Synergi Helse AS i Drammen.  Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning regulerer hvilke typer tjenester bedriftshelsetjenesten skal bistå oppdragsgiver med. 
Utdanning Vestre Viken har et tett og nært samarbeid med utdanningsinstitusjoner. Foretaket bidrar dessuten med utdanning av helsepersonell gjennom lærling-plasser innen ambulansefaget og helsefagarbeider-faget samt hospitantordninger og praksisplasser til studenter i de helsefaglige studiene ved ulike høgskoler. I tillegg er det turnusplasser for leger, fysioterapeuter og jordmødre.
3. Sosiale forholdVestre Viken skal være en trygg arbeidsplass som satser på et godt arbeidsmiljø.  Ansatte skal oppleve at sosiale forhold og samspill vektlegges, og at det er fokus på deres helse og trivsel. I tillegg skal fore-taket legge til rette for at ansatte får en faglig god utvikling. For å lykkes i dette arbeidet må vi blant annet drive opplæring, ha tydelige rutiner og sørge for ansattes medvirkning. Foretaket arbeider dessuten systema-tisk for å oppnå et skadefritt og helsefremmende arbeidsmiljø. 
SykefraværSykefraværet måles i antall sykefraværsdager delt på antall mulige arbeidsdager. Sykefraværet inklu-derer ikke fravær på grunn av barns sykdom. 
Nedgang i totalt sykefravær Totalt var sykefraværet for foretaket i 2015 på 7,3 prosent (tilsvarer 116 217 dagsverk), noe som er en liten nedgang fra 7,44 prosent i 2014. Korttidsfraværet (1-16 dager) var på 2,4 prosent i 2015, noe som er en liten økning fra 2014, hvor korttidsfraværet var 2,21 prosent. 
IA-arbeid Vestre Viken arbeider gjennom de mål som er satt for IA-området. I 2015 er det gjennomført systema-tisk opplæring i forebyggende rusarbeid, forebygging og oppfølging av gravide samt funksjonsvurdering/aktivitetsplikt ved 8 ukers fravær. 

Samarbeidsprosjektet mellom Vestre Viken og NAV om praksisplasser («Prosjekt Springbrett»), som ble iverksatt høsten 2014, er videreført og utvidet til lere avdelinger i 2015.  
Helse, miljø og sikkerhetGod kompetanse blant ledere, vernetjeneste og medarbeidere er sentralt for at Vestre Viken skal nærme seg målet om å ha et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjon, veiledning og opplæring blir derfor gitt systematisk på lere arenaer. Fokus på å håndtere avvik og å kvalitetssikre saks-behandlingen er viktig. HMS-avdelingen og Kvalitets-avdelingen har møte hver 14. dag for å gå gjennom avsluttede saker hvor man ser på eventuelle sam-menhenger mellom helse, miljø og sikkerhet og pasientsikkerhet.
Flere kartlegginger og risikovurderingerDet er HMS-avdelingen som har det helhetlige systemansvaret for at helseforetaket har kontroll på og etterlever krav og internkontrollforskrifter for helse, miljø og sikkerhet.  Kravene i internkontrollforskriften for helse, miljø og sikkerhet er at man skal kartlegge, foreta risiko-vurderinger og utarbeide tiltak samt dokumentere aktivitet. Dette arbeidet øker i omfang, noe som er nødvendig fordi foretaket stadig er i situasjoner og prosesser som kan utgjøre en risiko for ansattes arbeidsmiljø. 
Skader og ulykkerDet er i løpet av 2015 meldt inn 60 hendelser som er innmeldt til NAV som yrkesskade. Til sammenligning ble det meldt inn 67 saker i 2013 og 56 saker i 2014.
4. Ytre miljøDet ytre miljøet påvirkes i hovedsak av sykehusenes vannforbruk og energiforbruk samt hvordan avfall håndteres. Foretaket har noe avfallsproduksjon, men svært lite utslipp til vann, jord eller luft.  Det er ikke registrert utslipp til vann, jord eller luft som er i strid med gjeldende lovverk. Foretaket har holdt seg innenfor de rammebegrensninger som er gitt.
Vann- og energiforbruk                                             Samlet vannforbruk i 2015 var ca. 316 000 kubikk-meter, en økning fra ca. 290 000 kubikkmeter i 2014.Det samlede energiforbruket var ca. 80 GWh. Av dette utgjør jernvarme/biobrensel ca. 30 GWh. 
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I 2014 var energiforbruket ca. 79 GWh. Av dette utgjorde jernvarme/biobrensel ca. 29 GWh.
AvfallshåndteringAll avfallshåndtering foregår i henhold til kravene som myndighetene stiller. En stor andel av avfallet sorteres til gjenvinning. Spesialavfall og farlig avfall håndteres etter regler for dette, og i samsvar med avtaleverket til Helse Sør-Øst.Samlet avfallsmengde i 2015 var ca. 2 100 tonn, mot ca. 2 000 tonn i 2014.
ISO-ser  fi sert Vestre Viken ble miljøserti isert etter ISO 14001 idesember 2015.
5. An  korrupsjonsarbeidDet er en prioritert oppgave å sørge for at foretakets ressurser brukes på en effektiv måte, slik at ingen tilegner seg urettmessige goder som kunne vært brukt til pasientbehandling.Vestre Viken har fulgt opp tiltak i implementerings-planen til antikorrupsjonsprogrammet fra Helse Sør-Øst i henhold til tidsplanen. I tillegg har foretaket fulgt opp revisjon av delegerte fullmakter, slik at disse er i henhold til retningslinjene fra Helse Sør-Øst.
E-læringskursGjennom ledernes driftsavtaler ble alle ansatte pålagt å gjennomføre e-læringskurs innen antikorrupsjon og overordnede etiske retningslinjer. 21 prosent av deansatte gjennomførte kurset i 2015. Målet er at 80 prosent av de ansatte skal ha gjennomført e-lærings-kurset i løpet av neste år.
Etablert mislighetsne  verkDet er etablert et tverrfaglig mislighetsnettverk isentral stab. Det ble dessuten gjennomført en work-shop med deltakere både fra linje og stab hvor temaet var mislighet. 
VarslingKorrupsjon skjer oftest som skjulte handlinger. En viktig del av antikorrupsjonsarbeidet er å legge til rette for og sikre en kultur som fremmer varsling. Vestre Viken har et varslingsutvalg hvor ansatte kan melde i fra om kritikkverdige forhold. Det har blitt informert om varslingsutvalget i ledermøter på nivå 2 og 3, på lederopplæringskurs på alle nivåer og på introduksjonsdager for nyansatte.

FREMTIDIG UTVIKLING 

StrategiEn framskrivning av befolkningstallet basert på Sta-tistisk sentralbyrås prognoser tilsier at befolkningen i Vestre Vikens område vil utgjøre ca. 552 000 inn-byggere i 2030. Den største befolkningsveksten vil skje i de mest befolkningstette områdene. De eldste aldersgruppene, som bruker sykehustjenester mest, vil ha den prosentvis største veksten. 
Behovet for spesialisthelsetjenester økerVestre Viken har ansvaret for somatiske spesialist-helsetjenester og for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og rus/avhengighetsbehandling for kommunene i Buskerud samt Asker, Bærum, Sande, Svelvik og Jevnaker kommuner. Behov for spesialisthelsetjenester øker. Dette gjelder både innen somatikk og innen psykisk helsevern. Antall pasienter med kroniske og sammensatte lidelser vil øke i alle aldersgrupper.
Utvikling av sykehuseneFor å kunne gi god pasientbehandling i framtiden arbeider foretaket med å etablere et nytt sykehus i Drammen (konseptfasearbeid i 2015/2016) samtidig som Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongs-berg sykehus skal oppgraderes og utvikles i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi (planarbeid 2015/2016). Styret skal ferdigbehandle planarbeidet våren 2016. 
Distriktpsykiatriske sentreDe distriktpsykiatriske sentrene skal også utvikles videre. Foretaket har et mål om at den framtidige lokaliseringen av distriktpsykiatriske sentre skal være i tilknytning til eller i nærhet av de somatiske sykehusene samt ett senter i Asker.
Faglig utviklingMedisinske behandlingsformer endres i tråd med både økt medisinsk kunnskap og teknologiske frem-skritt. Av utviklingstrekk kan nevnes:• Tilstander som tidligere krevde åpen kirurgi,   kan løses med mindre omfattende inngrep, f.eks.   kikkhullskirurgi og intervensjonsradiologi• Mer detaljert diagnostikk gir økt grad av   «skreddersydd» behandling til den enkelte  pasient, f.eks. ved cellegiftbehandling av kreft-  svulster
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• Utvikling av teknologiske hjelpemidler øker  diagnostisk treffsikkerhet• Økt bruk av dagtilbud og polikliniske tilbud  som ikke krever innleggelse• Økt grad av spesialisering og tverrfaglig  tilnærming til pasienten• Økende samspill mellom medisinsk-teknisk   utstyr og IKT-løsningerDet er viktig at foretaket har rom for både å utvikle den faglige kompetansen og har muligheter for investeringer i nytt medisinsk-teknisk utstyr for å følge med i den faglige utviklingen.Utviklingen innen kostbart utstyr både for diagnostikk og behandling går raskt (CT, MR, ultralyd og utstyr for kikkhullskirurgi). Dette gjør at behovet for for-nying kommer raskere enn tidligere. Utviklingen på IKT-området krever også betydelige investeringer. 
ØkonomiÅ tilpasse sykehusenes ressursforbruk til rammene fra eier har vært hovedtema siden sykehusreformen ble gjennomført i 2002. Det er gjennomført betydelig effektivisering av driften i de ulike klinikkene i foretaket. Tilpasningen har i stor grad omfattet generelle kutt, reduksjon av antall senger og tilhørende årsverk. Det har dessutenvært en dreining av behandlingen fra døgn- til dag-behandling og poliklinikk. Tilsvarende endringer inner man i andre helseforetak i Norge. 
Behov for investeringerDet er kartlagt et behov for investeringer på ca. 2,5 milliarder kroner i perioden 2016-2019 for å opp-rettholde dagens standard på driftsmidlene, det vil si bygninger, anlegg og medisinsk-teknisk utstyr og for å ta igjen noe av dagens etterslep når det gjelder vedlikehold.Foretaket mottar en samlet likviditet som skal dekke både drift og investeringer. Investeringer i foretaket forutsetter i utgangspunktet en drift i resultatmessig balanse. Et høyere investeringsnivå må skapes gjennom egen sparing i form av overskudd i driften. De senere års positive resultater har gitt økt rom for investeringer.

Økonomisk lang  dsplan (ØLP)Det er i økonomisk langtidsplan (ØLP) 2016-2019 lagt opp til en gradvis økning av resultatet fra 215 millioner kroner i 2016 til 280 millioner kroner i 2019. Overskudd i 2014 og 2015, bidrar til at Vestre Viken er godt i rute med arbeidet for å nå målet om en langsiktig bærekraftig økonomi som gir nødvendig økonomisk handlingsrom. Dette har bidratt til at investeringene i de senere årene har økt og at det er lagt inn forutsetninger om gode investeringer i de kommende årene.
Fortsa   stram og målre  et styringFor å oppnå planlagte resultatforbedringer må foretaket videre omstilles, og det settes stadig større krav til økt produktivitet og effektivitet i klinikkene. Dette er en betydelig utfordring, og vil kreve stram og målrettet styring også fremover. For den kommende planperioden 2016-2019 er det av avgjørende betydning av man får tatt høyde for sparing for å bygge et nytt sykehus i Vestre Viken.Ved fastsettelse av budsjettet for påfølgende år tar man utgangspunkt i hvilket investeringsvolum som er nødvendig å gjennomføre i planperioden. Driften må deretter tilpasses dette. Det betyr at økte inn-tekter som følge av innfasing av nye inntektsmodel-ler først og fremst vil måtte brukes til å inansiere nødvendige investeringer. Det er også behov for ytterligere reduksjon i drifts-budsjettet hvis man skal etablere et forsvarlig in-vesteringsnivå som støtter opp under målet om en bærekraftig utvikling. 
Bærekra  ig økonomisk utviklingHvis Vestre Viken skal oppnå en bærekraftig øko-nomisk utvikling 2016-2019 må det i denne perioden være et sterkt fokus på: • Øke den gjennomsnittlige standarden på   bygninger som man beslutter å benytte og  gjennomføre nødvendige bygningsmessige   tilpasninger • Gjennomføre økte investeringer i medisinsk- teknisk utstyr slik at gjennomsnittsalderen i   utstyrsporteføljen blir redusert, samtidig som   man klarer å håndtere brekkasje fortløpende • Gjennomføre økte investeringer i ambulanse- låten for å sikre en rullerende utskifting av biler   som brukes i forbindelse med øyeblikkelig hjelp 
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Når det gjelder bygningsmassen er det et krav fra eier at Vestre Viken skal medvirke til på lang sikt å ha en bedre arealutnyttelse og kostnadseffektivisering av eiendomsområdet. Dette går frem av oppdrags-dokumentet for 2015. 
Økonomiske resultaterMålet for foretaket i 2015 var å drifte med et over-skudd på 200 millioner kroner. Dette målet ble nådd,og det regnskapsmessige resultatet ble et overskudd på 227 millioner kroner. Totale driftsinntekter var 8 707 millioner kroner, mens totale driftskostnader utgjorde 8 462 millioner kroner og netto inans 18 millioner kroner. For ytterligere spesi ikasjoner og forklaringer til årsregnskapet, se årsregnskapets noter.Den økonomiske situasjonen for Vestre Viken har i 2015, som tidligere år, vært krevende men samtidig med en veldig positiv utvikling. Det ble tidlig på året varslet at foretaket ville gå med overskudd, og prog-nosen var et positivt avvik på 200 millioner kroner. Prognosen har vist seg å gi et godt bilde av den økonomiske situasjonen siden oppnådd resultat ble 227 millioner kroner. Den økonomiske utviklingen i foretaket har vært fulgt nøye gjennom hele året. 

Forslag  l føring av årets resultat Årsresultatet for 2015 for Vestre Viken viser et overskudd på 227 millioner kroner. Styret foreslår at årets resultat disponeres som følgende:Ov erføring til annen egenkapital: 227 millioner kroner.Foretakets innskutte egenkapital er 3 511 millioner kroner. Den totale egenkapitalen utgjør 3 261 milli-oner kroner som følge av at det akkumulerte under-skuddet føres opp som annen egenkapital i balansen. Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter iforetaket var på 151 millioner kroner. Samlet sett har foretaket fått tilført en negativ endring i likviditet med 9 millioner kroner. De samlede investeringene utgjorde 294 millioner kroner. I tillegg er det inngått inansielle leasing-avtaler tilsvarende 33 millioner kroner.Foretakets likviditetsbeholdning var 179 millioner kroner pr. 31. desember 2015.

Finansiell risikoForetaket er knyttet opp til Helse Sør-Øst sitt kon-sernkontosystem. Vestre Viken får månedlige over-føringer fra Helse Sør-Øst til daglig drift og investe-ringer. Hovedrisiko er knyttet til tilstrekkelig evne til å gjennomføre investeringer i driftskritisk utstyr. Utover dette foreligger det ingen inansiell risiko i selskapet, da foretaket etter helseforetaksloven § 5 ikke kan slås konkurs.
Forutsetninger for fortsa   dri  Vestre Viken følger regnskapsloven og lov om helse-foretak. I henhold til § 7 hefter eier ubegrenset for helseforetaket. Styret forutsetter at Vestre Viken gjennom de tilførte verdier sikres en forsvarlig egenkapital, og ut i fra dette er også forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for 2015, se nærmere omtale i prinsipp-note til regnskapet.
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Styrets arbeid i 2015 

Solid overskudd 2015 har vært et godt arbeidsår for styret. Økonomien har fortsatt å utvikle seg positivt. I 2013 hadde Vestre Viken et overskudd i driften på 71 millioner kroner, i 2014 var overskuddet 167 millioner kroner og i 2015 endte overskuddet på 227 millioner kroner. Økonomisk overskudd er en forutsetning for de nødvendige investeringene som helseforetaket står ovenfor i årene som kommer. 
Behandler fl ere pasienterDet har vært høy aktivitet og lere pasienter ble behandlet i 2015 enn i 2014. Innen psykisk helse og rus har aktivitetsveksten vært betydelig når det gjelder rus og barne- og ungdomspsykiatri. Det er en kontrollert vekst i antall årsverk. I første halvår 2015 var ventetidene for høye, men ved utgangen av året klarte foretaket å nå målet om en gjennomsnittlig ventetid på 65 dager.  Andelen pasienter som ble behandlet etter frist har vært lavt hele året. Innføringen av pakkeforløp for kreft er kommet godt i gang.

Styrets ak  vitetStyret har i 2015 hatt 8 styremøter og ett telefonmøte. Det er blitt tatt i bruk styreportal og all utsending av dokumenter skjer elektronisk. Styret behandlet 61 saker. Det har vært åtte styremedlemmer fra mars 2015; fem eieroppnevnte og tre som er valgt blant ansatte. Styret har fått orienteringer om Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Klinikk for prehospitaletjenester. Videre har det blitt orientert om forsknings-aktiviteten i foretaket og arbeidet til samhandlings-teamet mellom Bærum DPS og Bærum kommune. Pasient- og brukerombudet i Buskerud har orientert om arbeidet sitt og om samarbeidet med foretaket. Styret har dessuten i hvert styremøte i 2015 fått re-degjørelse for en status i arbeidet med konseptfase for nytt sykehus. Styret har også vært på omvisning ved Kalnes, (nytt sykehus i Østfold) og ved A- hus. Brukerutvalget har hatt dialog med styret, og styret har evaluert eget arbeid.Oversikt for behandlede styresaker i 2015 ligger som eget vedlegg til årsberetningen.
Takk fra styret og administrerende direktørStyret og administrerende direktør takker ansatte og ledere for innsatsen i året som gikk.Drammen, 14. mars 2016
Torbjørn Almlid Ingeborg  Sivertsen Geir Kåre StrømmenStyreleder Nestleder Styremedlem
Hildur Horn Øyen Margrethe Snekkerbakken Styremedlem Styremedlem 
Line Spiten Harald Bergan John Egil KvamsøeAnsattes representant Ansattes representant Ansattes representant  
  Nils Fr. Wisløff   Administrerende direktør
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RESULTATREGNSKAP 01.01  31.12
Dri  sinntekter og dri  skostnader Note 2015 2014

Basisramme 2 5 633 414 4 554 663
Ak  vitetsbasert inntekt 1,2 2 733 857 2 536 531
Annen dri  sinntekt 2 339 566 284 764
Sum dri  sinntekter 8 706 838 7 375 958

Kjøp av helsetjenester 3 649 417 606 072
Varekostnad 4 942 857 883 329
Lønn og annen personalkostnad 5 5 780 498 3 881 573
Ordinære avskrivninger 9,10 226 896 228 754
Nedskrivning 9,10 1 073 263
Annen dri  skostnad 6 860 843 826 035
Sum dri  skostnader 8 461 585 6 426 026
Dri  sresultat 245 253 949 933

Finansinntekter og fi nanskostnader
Finansinntekt 7 13 476 17 284
Finanskostnad 7 31 896 39 003
Ne  o fi nansposter -18 420 -21 719

ÅRSRESULTAT 226 833 928 214

Overføringer
Overføringer  l annen egenkapital 15 -226 833 -928 214
Sum overføringer -226 833 -928 214
(Alle tall i NOK 1000)

ÅRSREGNSKAP
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BALANSE
Eiendeler Note 2015 2014

Anleggsmidler
Immatrielle eiendeler
Immaterielle eiendeler 9 235 19
Sum immaterielle eiendeler 235 19

Varige dri  smidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 2 669 593 2 716 765
Medisinskteknisk utstyr, Inventar, transportmidler og lignende 10 468 911 429 671
Anlegg under u  ørelse 10 210 835 179 502
Sum varige dri  smidler 3 349 339 3 325 939

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i andre aksjer og andeler 11 317 008 272 019
Andre fi nansielle anleggsmidler 12 668 863 641 633
Pensjonsmidler 16 1 600 768 2 189 645
Sum fi nansielle anleggsmidler 2 586 639 3 103 298
Sum anleggsmidler 5 936 213 6 429 255

Omløpsmidler
Varer 4 49 102 49 600
Fordringer 128 568 210 464
Bankinnskudd, kontanter o.l. 14 179 315 187 834
Sum omløpsmidler 356 985 447 898
SUM EIENDELER 6 293 199 6 877 154
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Torbjørn Almlid Ingeborg  Sivertsen Geir Kåre StrømmenStyreleder Nestleder Styremedlem
Hildur Horn Øyen Margrethe Snekkerbakken Styremedlem Styremedlem 
Line Spiten Harald Bergan John Egil KvamsøeAnsattes representant Ansattes representant Ansattes representant  
  Nils Fr. Wisløff   Administrerende direktør

Egenkapital og gjeld Note 2015 2014
Egenkapital
Innsku   egenkapital
Foretakskapital 100 100
Annen innsku   egenkapital 3 510 975 3 510 975
Sum innsku   egenkapital 15 3 511 075 3 511 075

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital -249 979 -504 343
Sum opptjent egenkapital 15 -249 979 -504 343
Sum egenkapital 3 261 096 3 006 731

Gjeld   
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 16 6 138 5 793
Andre avsetninger for forpliktelser 17 105 220 105 347
Sum avsetninger for forpliktelser 111 358 111 141

Annen langsik  g gjeld
Øvrig langsik  g gjeld 12 418 783 428 906
Sum annen langsik  g gjeld 418 783 428 906

Kortsik  g gjeld
Skyldige off entlige avgi  er 310 703 330 717
Annen kortsik  g gjeld 18 2 191 258 2 999 659
Sum kortsik  g gjeld 2 501 962 3 330 376
Sum gjeld 3 032 103 3 870 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 6 293 199 6 877 154
(Alle tall i NOK 1000)

BALANSE  FORTS.
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NOTE 0  REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt om regnskapetÅrsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskaps-loven og god regnskapsskikk.De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse med at staten over-tok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkes-kommunene. Staten overførte formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregionene øst og sør til nåværende Helse Sør-Øst 1. januar 2002. Virksomheten er regulert av lov om helsefore-tak m.m. Virksomhetsoverføringene skjedde som tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet ble lagt til grunn. Helse Sør RHF og Helse Øst RHF fusjonerte til Helse Sør-Øst RHF med regnskapsmessig virkning 1.1.2007. I forbindelse med sykehusreformen utarbeidet uavhengige tekniske miljøer høsten 2001 takster for bygg og tomter basert på gjenanskaffelsesverdi. I gjenanskaffelsesverdien ble det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler ble gjenanskaffelseskost beregnet. Tilsvarende ble gjennomført i 2003/2004 i tilknytning til overføringen av rusomsorgen.I forbindelse med avleggelsen av regnskapet for 2002 ble det diskutert om foreliggende takster burde nedjusteres i forhold til forventninger om nivået påfremtidige kontantstrømmer (bevilgninger). Basert på verdier fastsatt av daværende Helsedepartementetble regnskapet for 2002 avlagt med foreløpig åpnings-balanse der verdiene på bygg var lavere enn takst-verdiene. Ved regnskapsavleggelsen for 2003 ble åpningsbalansen verdsatt til gjenanskaffelsesverdi, dvs. tilsvarende takstene utarbeidet høsten 2001. Dette ble basert på at helseforetakene er non-pro it-virksomheter der eier har stilt krav om resultatmessigbalanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital, og at bruksverdi dermed represen-terer virkelig verdi for anleggsmidler. Det ble samti-dig gjort fradrag for overførte anleggsmidler der det per 1.1.2002 var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden.Det følger av Helseforetakslovens § 31- 33 at det er restriksjoner med hensyn til foretakets muligheter til å avhende faste eiendommer, avhende sykehus-virksomhet samt mulighet for opptak av lån, garantier og pantstillelser.

Vurderings- og klassifi seringsprinsipper 

Virksomhetsoverdragelser Konserninterne virksomhetsoverdragelser bokføres etter regnskapsmessig kontinuitet. Nettoeffekten av bokførte verdier av overførte eiendeler og forpliktelserknyttet til overført virksomhet føres som et tings-uttak i form av en kapitalnedsettelse i avgivende helseforetak, og et tingsinnskudd mottakene helse-foretak.Overføring av virksomhet mellom helseforetak skjer til bokført verdi som forutsettes å representere bruksverdi.
Generelt om inntektsførings– 
og kostnadsføringsprinsipper Inntektsførings- og kostnadsføringsprinsippene bygger på de grunnleggende regnskapsprinsippeneom transaksjon, opptjening, sammenstilling og forsiktighet. I den grad regnskapet inneholder usikre poster bygger disse på beste estimat, basert på til-gjengelig informasjon på balansedagen.
Prinsipper for inntektsføringDriftsinntektene til helseforetakene kan deles i tre: Fast grunn inansiering (basis) fra eier, aktivitets-baserte inntekter og andre driftsinntekter. Inntekter fra Helse- og omsorgsdepartementet som går via det regionale helseforetaket er bruttoført i Helse Sør-Øst.
Grunnfi nansieringGrunn inansieringen består av basisramme drift. Grunn inansieringen tildeles foretakene fra Helse Sør-Øst som fast bevilgning til drift av foretaket. Grunn inansieringen inntektsføres i den perioden midlene tildeles. Ved overtakelse av nye oppgaver der departementet har holdt igjen midler for deler av året, er tilsvarende beløp avsatt som en inntekt i regnskapet og som fordring på Helse- og omsorgs-departementet.
Ak  vitetsbaserte inntekterAktivitetsbaserte inntekter består av ISF-inntekter (ISF = innsatsstyrt inansiering), polikliniske inntekter (refusjoner fra HELFO og egenandeler), gjestepasient-inntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter og salg av laboratorie- og røntgentjenester. Oppførte ISF-inntekter er basert på koding i Norsk Pasient Register (NPR). Det er noe usikkerhet med hensyn til kvaliteten på kodingen. Dette gjelder alle regioner 
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og ikke spesielt Helse Sør-Øst. Gjennomganger har vist at det forekommer både positive og negative avvik. Det er fokus i helseforetakene på betydningen av riktig koding for å få vist korrekte inntektstall. Gjestepasientoppgjør føres brutto, dvs. kostnads-føring for kjøp av helsetjenester med tilhørende ISF-refusjon innen somatisk virksomhet, og inntekts-føring for salg av helsetjenester.  ISF inntekter og poliklinikkinntekter inntektsføres i den perioden aktiviteten er utført.
Andre inntekterAndre inntekter vil blant annet være salgsinntekter fra kantine, leieinntekter fra eiendom /boliger og gevinst ved salg av anleggsmidler. Andre inntekter inntektsføres i den perioden varen/tjenesten er levert.I tillegg gis det øremerkede statstilskudd. Øremer-kede tilskudd inntektsføres når aktivitetene gjen-nomføres og i takt med kostnadene som er knyttet til gjennomføringen av de aktiviteter som tilskuddet er knyttet til. Disse tilskuddene kan overføres til fremtidige år. 
Prinsipper for kostnadsføringUtgifter sammenstilles med og kostnadsføres sam-tidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.
Klassifi sering og vurdering av balanseposterOmløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelses-tidspunktet. Øvrige poster er klassi isert som anleggs-midler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet og avskrives lineært over forventet brukstid. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etablerings-tidspunktet. Første års avdrag på langsiktig gjeld vises sammen med øvrig langsiktig gjeld.
Varige dri  smidlerVarige driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over tre år samt en kostpris på over 100 000 kroner.  Driftsmidler avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Dersom gjenvinnbart 

beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdiforetas en nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgs-verdi og verdi i bruk. Eiendeler som har varig verdifall nedskrives til gjenvinnbart beløp. Dersom grunnlag for tidligere foretatt nedskrivning bortfaller, vurderes denne reversert.Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker drifts-midlenes levetid vesentlig, balanseføres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. 
Immaterielle eiendeler, herunder forskning og utviklingUtgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identi iseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av identi iserbare immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Utgifter til forskning kostnads-føres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter balanseføres og avskrives over økonomisk levetid.
Usikre forpliktelserDersom det etter selskapets oppfatning er sannsynlig at en usikker forpliktelse vil komme til oppgjør, og verdien av oppgjøret kan estimeres pålitelig, kostnads-føres forpliktelsen i resultatregnskapet og tas inn som en avsetning for forpliktelser i balansen.
Egenkapitalinnskudd pensjonskasserEgenkapitalinnskudd i KLP og andre pensjonskasser er verdsatt til kost.
PensjonerRegnskapsføring av pensjonskostnader skjer i samsvar med Norsk Regnskapsstandard, NRS 6 Pensjonskostnader.  Selskapets pensjonsforpliktelser, både sikret og usikret, beregnes som den diskonterte verdi av de fremtidige pensjonsytelser som anses påløpt på balansedagen. Det forutsettes at arbeids-takerne opparbeider sine pensjonsrettigheter lineært over den yrkesaktive perioden. Pensjonsmidlene er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelse i balansen. Eventuell over inansiering balanseføres i den grad over inansieringen kan utnyttes eller tilbakebetales. Den enkelte pensjonsordning vurderes for seg, men 
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verdi av over inansiering i en ordning og under inan-siering i andre ordninger nettoføres i balansen såfremt pensjonsmidlene kan overføres mellom ordningene. Netto pensjonsmidler presenteres som andre langsiktige fordringer, mens netto pensjons-forpliktelser presenteres som avsetning for forplik-telser.Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsenog pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimat-endringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid for den del av avvikene som overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser eller pensjonsmidler.Periodens netto pensjonskostnad er inkludert i lønn og sosiale kostnader, og består av periodens pensjons-opptjening, rentekostnad på den beregnede pensjons-forpliktelsen, forventet avkastning av pensjonsmid-lene, resultatført virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, resultatført virkning av avvik mellom faktisk og forventet avkastning, samt periodisert arbeidsgiveravgift.Arbeidstakers andel av pensjonspremien er kommet til fradrag i lønnskostnaden.
Konsolideringsprinsipper Regnskapet for foretaksgruppen omfatter mor-selskapet Helse Sør-Øst og alle underliggendehelseforetak. Regnskapet for foretaksgruppen er utarbeidet som om gruppen var én økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom foretakene i gruppen er eliminert. Alle bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet føres via det regionale helseforetaket.
FordringerKundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesi isert avsetning for å dekke antatt tap.
VarebeholdningerLager av innkjøpte varer er verdsatt til gjennomsnitt av anskaffelseskost. Varelageret nedskrives dersom virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. 

Kontantstrømopps  llingKontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode. Trekk på konsernkontoordningen er klassi isert som kortsiktig gjeld, og presentert på egen linje i kontantstrømoppstillingen. Likviditets-beholdningen består av bundne midler og bankkon-ti utenfor konsernkontoordningen.
KonsernkontoordningInnskudd og gjeld på konsernkontoen er klassi isert som kortsiktig fordring/gjeld mot Helse Sør-Øst idet enkelte helseforetak. Renteinntekter- /kostnader er behandlet som konserninterne renter i helsefore-taket.
Endringer i regnskapsprinsipp og feil i  dligere perioderVirkningen av endringer i regnskapsprinsipp og korrigering av feil i tidligere perioder er ført direkte mot egenkapitalen.
Ska   Foretakets virksomhet, sykehusdrift, er ikke skatte-pliktig. 
LeieavtalerHelseforetak har anledning til å inngå inansielleleiekontrakter, jfr Helseforetaksloven § 33 og ved-tektene til Vestre Viken § 12. De inansielle leieavta-lene er balanseført til verdien av vederlaget i leieav-talen, og avskrives over eiendelens levetid, fordelt på de ulike delkomponentene.
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NOTE 1  VIRKSOMHETSOMRÅDER
Kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 2015 2014

Dri  sinntekter pr virksomhetsområde
Soma  ske tjenester 6 112 861 5 134 224
Psykisk helsevern VOP 1 499 616 1 280 736
Psykisk helsevern BUP 396 128 329 693
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere 266 506 230 140
Annet 431 727 401 166
Dri  sinntekter pr virksomhetsområde 8 706 838 7 375 958

Dri  skostnader pr virksomhetsområde
Soma  ske tjenester -5 968 815 -4 534 138
Psykisk helsevern VOP -1 445 426 -1 071 350
Psykisk helsevern BUP -376 711 -272 785
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere -256 966 -193 150
Annet -413 666 -354 603
Dri  skostnader pr virksomhetsområde -8 461 585 -6 426 026

Dri  sinntekter fordelt på geografi 
Pasienter hjemmehørende i Helse Sør-Øst RHF si   opptaksområde 8 644 323 7 312 732
Pasienter hjemmehørende i resten av landet 49 765 55 271
Pasienter hjemmehørende i utlandet 12 749 7 956
Dri  sinntekter fordelt på geografi 8 706 838 7 375 958
(Alle tall i NOK)
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NOTE 2  INNTEKTER
Dri  sinntekter 2015 2014

Basisramme
Basisramme 5 633 414 4 554 663
Basisramme 5 633 414 4 554 663

Ak  vitetsbasert inntekt
Behandling av egne pasienter i egen region 1) 2 096 136 1 957 095
Behandling av pasienter internt i egen region 67 442 63 426
Behandling av egne pasienter i andre regioner 2) 23 991 21 102
Behandling av andre pasienter i egen region 3) 46 959 52 726
Poliklinikk, laboratorie og radiologi 460 804 416 889
Utskrivningsklare pasienter 10 483 13 731
Andre ak  vitetsbaserte inntekter 28 043 11 562
Ak  vitetsbasert inntekt 2 733 857 2 536 531

Annen dri  sinntekt
Kvalitetsbasert fi nansiering 31 813 0
Øremerket  lskudd  l "Raskere  lbake" 29 341 27 581
Øremerkede  lskudd  l andre formål 6 659 7 414
Inntektsføring av investerings  lskudd 4) 7 776 6 297
Dri  sinntekter fra apotekene 5) 0 0
Andre dri  sinntekter 263 977 243 472
Annen dri  sinntekt 339 566 284 764

Sum dri  sinntekter 8 706 838 7 375 958
(Alle tall i NOK 1000)

Inntekter omtalt som Behandling av egne pasienter i egen region og egne pasienter i andre regioner 
består av ISF-refusjon, av de  e utgjør Kommunal medfi nansiering kr 410 870

Ak  vitetstall

Ak  vitetstall soma  kk
Antall DRG poeng iht. "sørge for" ansvaret 102 867 97 377
Antall DRG poeng iht. eieransvaret 100 977 95 825
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 349 527 314 932

Ak  vitetstall psykisk helsevern for barn og unge
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 124 115
Antall  inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 86 770 76 667

Ak  vitetstall psykisk helsevern for voksne
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 3 522 3 269
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 111 167 111 395

Ak  vitetstall tverrfaglig spesialisert behandling for rusmisbrukere
Antall utskrevne pasienter fra døgnbehandling 538 509
Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 25 704 24 632

1) ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnos  kk og behandling i egen helseregion av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF si   “sørge for”-ansvar  
2)  ISF inntekter (DRG-refusjon) for diagnos  kk og behandling i andre helseregioner av pasienter innenfor Helse Sør-Øst RHF si   “sørge for”-ansvar  
3)  Inntekter for diagnos  kk og behandling av pasienter  lhørende andre regionale helseforetak (gjestepasienter)   
4)  Inntektsføring av del av balanseført investerings  lskudd   
5)  I regnskapet for foretaksgruppen er salg fra Sykehusapotekene HF  l foretak i Helse Sør-Øst RHF eliminert   

Ak  viteten innen soma  kk er delvis fi nansiert med basisbevilgning og delvis med inntekter koblet  l behandlingsak  vitet. Ved sammenligning av 
foretakenes inntekter over  d må det hensyntas at andelen av inntektene som er koblet  l behandlingsak  vitet og basisramme kan variere.  
 
DRG-systemet klassifi serer sykehusopphold i grupper som er medisinsk og ressursmessig  lnærmet homogene.   
Inntektene i DRG-systemet er i 2015 sa    l 50 % av full DRG-pris, det vil si kr 20.731 per DRG poeng.   



20

NOTE 3  KJØP AV HELSETJENESTER
Kjøp av helsetjenester 2015 2014

Kjøp av off entlige helsetjenester soma  kk eksternt 82 488 63 326
Kjøp av off entlige helsetjenester soma  kk internt i foretaksgruppen 444 095 411 260
Kjøp av private helsetjenester soma  kk 25 825 27 063
Kjøp av off entlige helsetjenester psykiatri eksternt 19 983 21 556
Kjøp av off entlige helsetjenester psykiatri internt i foretaksgruppen 23 191 36 035
Kjøp av private helsetjenester psykiatri 2 743 1 294
Kjøp av off entlige helsetjenester rus eksternt 730 2 220
Kjøp av off entlige helsetjenester rus internt i foretaksgruppen 5 199 0
Kjøp av private helsetjenester rus 1 409 1 039
Kjøp av helsetjenester utland 0 5
Sum gjestepasientkostnader 605 662 563 797
Innleie av helsepersonell fra vikarbyrå 43 020 38 731
Kjøp fra lu  ambulanse 70 40
Kjøp av andre ambulansetjenester 484 0
Andre kjøp av helsetjenester 182 3 504
Sum kjøp av andre helsetjenester 43 755 42 275
Sum kjøp av helsetjenester 649 417 606 072
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 4  VARER
Varebeholdning 2015 2014

Øvrige beholdninger 4 244 4 465
Sum lager  l videresalg 4 244 4 465
Annet medisinsk forbruksmateriell (eget bruk) 44 857 45 136
Andre varebeholdninger (eget bruk) 0 0
Sum lager  l eget bruk 44 857 45 136
Sum varebeholdning                  49 102 49 600

Anskaff elseskost 49 102 49 600
Nedskrivning for verdifall 2 147 0
Bokført verdi 31.12 49 102 49 600

Varekostnad 2015 2014
Legemidler 453 447 427 428
Medisinske forbruksvarer 399 141 376 711
Andre varekostnader  l eget forbruk 73 244 61 566
Innkjøpte varer for videresalg 17 026 17 624
Sum varekostnad 942 857 883 329
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 5  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER MM.
Lønnskostnader 2015 2014

Lønnskostnader 3 818 619 3 649 891
Arbeidsgiveravgi  551 785 525 274
Pensjonskostnader inkl arbeidsgiveravgi  1 335 545 -369 732
Andre ytelser 74 550 76 140
- balanseførte lønnskostnader egne ansa  e
Sum lønn og andre personalkostnader 5 780 498 3 881 573
(Alle tall i NOK 1000)

Gjennomsni  lig antall ansa  e 9 450 9 305
Gjennomsni  lig antall årsverk 7 050 6 892

Lønn  l ledende ansa  e
Andre Tjeneste- Anse  elses-

Navn Ti  el Lønn Pensjon Godtgjørelser Sum periode periode
Wisløff , Nils Fredrik Adm. direktør 1 736 834 268 856 14 176 2 019 866 08.10 - dd 08.10 - dd
Hamkoll, Marit Lund Viseadm. dir 1 424 807 146 916 96 848 1 668 571 01.10 - dd 01.94 - dd
Aass, Halfdan Fagdirektør 1 424 807 267 047 5 012 1 696 866 06.10 - dd 10.03 - dd
Bjørneboe, Anders Konst. Fagdirektør 1 298 006 263 205 8 912 1 570 123 08.15-11.15 11.03 - d.d
Sandvik, Ørjan Angel Økonomidirektør 1 227 288 302 007 12 938 1 542 233 09.11 - dd 01.11 - dd
Clementsen, Torkil Kl.dir. KMD 1 305 660 306 691 5 012 1 617 363 05.13 - dd 02.12 - dd
Furnes, Narve H. Kl.dir. KIS 1 364 185 298 821 5 012 1 668 018 01.10 - dd 01.05 - dd
Hallgren, Inger Lise Kl.dir. PHT 1 201 277 343 969 5 012 1 550 258 01.12 - dd 02.06 - dd
Hørthe, Kirsten Kl.dir. PHR 1 374 308 282 069 5 012 1 661 389 04.12 - dd 09.05 - dd
Eidsvoll, Bri   Elin Kl.dir. DS 1 388 780 288 338 7 286 1 684 404 01.10 - dd 01.05 - dd
Hals, Jardar Kl.dir. BS 1 357 221 227 480 11 723 1 596 424 01.10 - dd 01.88 - dd
Bleikelia, Per Skaugen Kl.dir. RS 1 294 747 298 662 5 012 1 598 421 02.12 - dd 02.12 - dd
Pedersen, Eva Håheim Kl.dir. KS 1 270 705 328 068 5 012 1 603 785 10.10 - dd 10.10 - dd

17 668 625 3 622 129 186 967 21 477 721

Tilleggsopplysninger pensjonsavtale ledende ansa  e

Det er ikke gi   lån/sikkerhetss  llelse  l adm.dir/styreleder eller andre nærstående parter

Godtgjørelse  l styrets medlemmer

Annen Tjeneste-
ref   Navn Ti  el Styrehonorar Lønn Godtgjørelse Sum periode
1    Almlid, Torbjørn Styreleder 214 000 214 000 10.12 - dd
2 Sivertsen, Ingeborg Nestleder 149 000 149 000 02.14 - dd
3 Øien, Hildur Horn Styremedlem 107 000 107 000 04.12 - dd
4 Strømmen, Geir Kåre Styremedlem 107 000 107 000 02.14 - dd
5 Magnus, Trine Styremedlem 107 000 107 000 02.14 - dd
6 Spiten, Line Styremedlem 86 330 534 096 8 920 629 346 03.15 - dd
7 Bergan, Harald Styremedlem 107 000 987 784 3 120 1 097 904 12.09 - dd
8 Kvamsøe, John Egil Styremedlem 107 000 514 125 8 620 629 745 03.13 - dd
9 Arnesen, Hilde Kris  n Styremedlem 20 710 663 034 2 855 686 599 12.09 - 03.15
# Bøhler, Brit Helen W. Styremedlem 20 710 526 285 3 020 550 015 03.13 - 03.15
# Dolva, Øystein Styremedlem 22 437 22 437 10.12 - 03.15
# 
# 

1 048 187 3 225 324 26 535 4 300 046

Revisjonshonorar fordeler seg på følgende tjenestekategorier:
Lovpålagt revisjon 210 125 439 351
Utvidet revisjon 30 250
Andre a  estasjonstjenester
Ska  e-og avgi  srådgivning 28 875
Andre tjenester utenfor revisjon
Sum godtgjørelse  l revisor 210 125 498 476
Honorar  l revisor i henhold  l inngå  e avtale 210 125 439 351

Spesifi kasjon av andre tjenester utenfor revisjon
Spesifi kasjon av andre tjenester utenfor revisjon
(Tall i kroner. Alle tall er inkl merverdiavgi  )
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NOTE 6  ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Andre dri  skostnader 2015 2014

Transport av pasienter 107 179 103 215
Bygninger og kontorlokaler inkl energi og forsikring 129 826 128 083
Kjøp og leie av medisinskteknisk utstyr, IKT, inventar mv. 43 561 49 356
Konsulen  jenester 51 402 32 952
Annen ekstern tjeneste 321 202 298 986
Reparasjon vedlikehold og service 82 966 80 722
Kontor og kommunikasjonskostnader 41 429 40 975
Kostnader forbundet med transportmidler 9 849 11 808
Reisekostnader 15 563 17 042
Forsikringskostnader 3 829 4 277
Pasientskadeerstatning 2 881 4 099
Øvrige dri  skostnader 51 157 54 521
Andre dri  skostnader 860 843 826 035
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 7  FINANSINNTEKTER  OG KOSTNADER
Finansposter 2015 2014

Finansinntekter
Konserninterne renteinntekter 8 678 11 498
Andre renteinntekter 4 749 5 766
Andre fi nansinntekter (agio) 49 19
Finansinntekter 13 476 17 284

Finanskostnader
Konserninterne rentekostnader 31 592 38 596
Andre rentekostnader 195 344
Andre fi nanskostnader (disagio) 109 63
Finanskostnader 31 896 39 003
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 8  FORSKNING OG UTVIKLING
Forskning og utvikling 31.12.2015 31.12.2014

Øremerket  lskudd fra eier  l forskning 4 905 4 370
Andre inntekter   l forskning 17 455 20 683
Basisramme  l  forskning 40 978 28 130
Sum inntekter   l forskning 63 338 53 183
Andre inntekter   l utvikling 3 465 534
Basisramme  l utvikling 10 557 7 493
Sum inntekter  l utvikling 14 022 8 028
Sum inntekter  l forskning og utvikling 77 361 61 211

Kostnader  l forskning :
- soma  kk 50 608 39 101
- psykisk helsevern 12 493 12 701
- TSB 238 1 381
- annet 0 0
Sum kostnader  l forskning 63 338 53 183
Kostnader  l utvikling :
- soma  kk 10 317 586
- psykisk helsevern 2 841 6 320
- TSB 865 1 122
- annet 0 0
Sum kostnader  l utvikling 14 022 8 028
Sum kostnader forskning og utvikling 77 361 61 211

Antall avlagte doktorgrader 4 2
Antall publiserte ar  kler 90 79
Antall årsverk forskning  55,0 51,7
Antall årsverk utvikling 13,4 8,2
(Alle tall i hele 1000)
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NOTE 9   IMMATERIELLE DRIFTSMIDLER

Immaterielle dri  smidler
Forskning og

utvikling
EDB

programvare
Anlegg under

u  ørelse

Sum
Immatrielle

eiendeler
Anskaff elseskost 1.1 0 2 287 0 2 287
Korrigeringer IB 0
Åpningsbalanse korrigert 0 2 287 0 2 287
Tilgang 235 235
Anskaff elseskost 31.12.15 0 2 522 0 2 522
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 -2 287 -2 287
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.15 0 0
Balanseført verdi 31.12.15 0 235 0 235
Årets ordinære avskrivninger -19 -19

Foretaksgruppen beny  er lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske leve  den er beregnet  l: 
* Anlegg under u  ørelse Avskrives ikke
* Programvare 5 år
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 10  VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige dri  smidler
Tomter og

boliger Bygninger
Anlegg under

u  ørelse
Medisinsk-

teknisk utstyr
Transportmidl.

og annet
Sum varige

dri  smidler

Anskaff elseskost 1.1 281 752 4 787 336 179 502 1 283 029 380 152 6 911 772
Korrigeringer IB 8 106 -7 922 -185 0
Åpningsbalanse korrigert 281 752 4 787 336 187 609 1 275 107 379 968 6 911 772
Tilgang 293 950 24 173 9 602 327 724
Avgang -7 796 -183 699 -2 762 -14 520 -3 199 -211 974
Fra anlegg under u  ørelse 921 159 995 -267 962 93 431 13 615 0

Anskaff elseskost 31.12.15 274 878 4 763 633 210 835 1 378 191 399 985 7 027 522
Akkumulerte avskrivninger 31.12.15 0 -2 312 135 0 -995 540 -309 990 -3 617 665
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.15 -8 776 -48 007 0 -3 473 -263 -60 519
Balanseført verdi 31.12.15 266 102 2 403 491 210 835 379 179 89 732 3 349 339
Årets ordinære avskrivninger -135 153 -65 837 -25 888 -226 877

Årets nedskrivninger -1 073 -1 073
Avgang akk.avskrivninger -118 559 -13 325 -2 644 -134 527

Helseforetaket beny  er lineære avskrivninger for alle varige dri  smidler. Den økonomiske leve  den for dri  smidlene er beregnet  l:

* Bygninger                                          20 - 60 år
* Medisinsk-teknisk utstyr            3 - 15 år
* Annet utstyr, inventar og transportmiddel        3 - 15 år
* Personalboliger                                   Avskrives ikke
* Tomter                                            Avskrives ikke

Herav fi nansiell leie
Tomter og

boliger Bygninger
Anlegg under

u  ørelse
Medisinsk-

teknisk utstyr
Transportmidl.

og annet
Sum varige

dri  smidler

Bokført verdi 31.12 24 173 9 319 33 491
Årets ordinære avskrivninger 0 0 0
Hvilket år kontrakten(e) utgår
Vestre Viken HF 2 022 2 019

Operasjonell leasing/leieavtaler
Tomter og

boliger Bygninger
Anlegg under

u  ørelse
Medisinsk-

teknisk utstyr
Transportmidl.

og annet
Sum varige

dri  smidler

Leiebeløp 24 475 24 115 48 590
Varighet (år)
Vestre Viken HF 2 022 3-5 år
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 11  EIERANDEL I DATTER  OG TILKN. FORETAK
Eierandeler 2015 2014

Investeringer i andre aksjer og andeler
Egenkapitalinnskudd i pensjonskasser/KLP og PKH 317 008 272 019
Sum investeringer i andre aksjer og andeler 317 008 272 019

Disposisjonsre  en  l medlemsinnskudd KLP er begrenset. Verdien av  lskuddet vil først kunne bli utbetalt dersom
foretaket går ut av KLP (slik KLP er organisert p.t.). Ved en eventuell omdanning eller annen omorganisering av KLP
antas det at medlemmene får  ldelt aksjer.
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 12  FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER OG GJELD
Finansielle anleggsmidler og gjeld 2015 2014

Finansielle anleggsmidler
Lån  l foretak i samme foretaksgruppe 668 863 641 633
Sum fi nansielle anleggsmidler 668 863 641 633

Langsik  g gjeld
Langsik  g gjeld  l foretak i samme gruppe 385 292 428 906
Annen langsik  g gjeld 33 491 0
Sum langsik  g gjeld 418 783 428 906
Herav langsik  g gjeld som forfaller senere enn 5 år 196 221 232 336
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 13  KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER
Fordringer 2015 2014

Fordringer
Kundefordringer 27 351 20 348
Fordringer på foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 69 631 147 735
Opptjente inntekter (inkl pasienter under behandl.) 6 498 7 468
Øvrige kortsik  ge fordringer 25 088 34 913
Fordringer 128 568 210 464

Avsetning for tap på fordringer 31.12
Avsetning for tap på kundefordringer 1.1. -3 950 -2 000
Årets endring i avsetning  l tap på krav -880 -1 950
Avsetning for tap på fordringer 31.12 -4 830 -3 950
Årets konstanterte tap 3 276 1 020

Kundefordringer pålydende 31.12
Ikke forfalte fordringer 18 277 13 368
Forfalte fordringer 1-30 dager 2 414 1 267
Forfalte fordringer 30-60 dager 759 1 939
Forfalte fordringer 60-90 dager 852 504
Forfalte fordringer over 90 dager 5 049 3 271
Kundefordringer pålydende 31.12 27 351 20 348
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 15  EGENKAPITAL

Egenkapital
Foretaks-

kapital

Annen
innsku  

egenkapital
Annen

egenkapital
Total

egenkapital
Inngående balanse 1.1 100 3 510 975 -504 343 3 006 731
Korrigert inngående balanse, innsku   egenkapital i PKH 27 532 27 532
Årets resultat 226 833 226 833
Egenkapital 31.12.15 100 3 510 975 -249 979 3 261 096
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 14  KONTANTER OG BANKINNSKUDD
Likviditet 2015 2014

Innestående ska  etrekksmidler 170 281 176 397
Andre bundne kon  8 482 10 886
Sum bundne bankinnskudd 178 764 187 283
Bankinnskudd og kontanter som ikke er bundet 552 551
Sum bankinnskudd og kontanter 179 315 187 834

Vestre Viken har en kredi  ramme på 2 191,7 millioner kroner  lkny  et konsernkontoordningen.
Av trekkrammen er det beny  et 1 205,9 millioner kroner.

Trekk på konsernkontoordning er klassifi sert som kortsik  g gjeld i Helse Sør-Øst og i foretaksgruppen.
(Alle tall i NOK 1000)
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NOTE 16  PENSJONER
Pensjoner 2015 2014

Vestre Viken har pensjonsordninger som omfa  er i alt 30 059 personer, hvorav 7 239 er yrkesak  ve, 16 802 er oppsa  e og 6 012 
er pensjonister. Ordningene gir re    l defi nerte frem  dige ytelser e  er slu  lønnprinsippet. Disse er i hovedsak avhengige av antall 
opptjeningsår, s  llingsfaktor og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsytelsene samordnes med folketrygdens ytelser. 

Foretakets pensjonsansvar i forhold  l den ordinære tariff estede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsord-
ningene. Felles kommunal pensjonsordning, pensjonsordningen for sykehusleger og pensjonsordningen for sykepleiere i Kommunal 
Landspensjonskasse, SPK, PKH (pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet) og Oslo pensjonsforsikring AS.

I  llegg  l den ordinære tjenestepensjonsordningen kommer ytelser i form av Avtalefestet pensjon (AFP)  l aldersgruppen 62  l 
og med 66 år. AFP e  er 65 år er dekket med  lskudd og utjevnet på risikofellesskapet i den enkelte «mul  employer plan».  
   

Pensjonsforpliktelse
Bru  o påløpte pensjonsforpliktelse 12 942 782 14 291 084
Pensjonsmidler -10 644 751 -9 645 001
Ne  o pensjonsforpliktelse 2 298 031 4 646 083
Arbeidsgiveravgi   på ne  o pensjonsforpliktelse 574 199 367 892
Ikke resulta  ørt tap/(gev) av es  mat- og planavvik inkl ag -4 466 859 -7 197 827
Ne  o balanseførte forpliktelse inkl arbeidsgiveravgi  -1 594 630 -2 183 852

Herav balanseført ne  o pensjonsforpliktelser inkl aga 6 138 5 793
Herav balanseført ne  o pensjonsmidler inkl aga 1 600 768 2 189 645

Spesifi kasjon av pensjonskostnad
Nåverdi av opptjente pensjonsre   gheter i året 684 931 476 438
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 341 499 494 325
Årets bru  o pensjonskostnad 1 026 430 970 763
Forventet avkastning på pensjonsmidler -321 405 -421 184
Administrasjonskostnad 27 954 26 816
Ne  o pensjonskostnad inkl adm.kost 732 979 576 395
Aga ne  o pensjonskostnad inkl adm kost 103 320 -20 168
Resulta  ørt aktuarielt tap/(gevinst) 435 110 210 512
Resulta  ørt aga av aktuarielt tap/(gevinst) 64 136 32 325
Resulta  ørt planendring 0 -1 168 796
Årets ne  o pensjonskostnad 1 335 545 -369 732

Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente 2,7 2,3
Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,3 3,2
Årlig lønnsregulering 2,5 2,75
Årets pensjonsregulering 1,48 1,73
Regulering av folketrygdens grunnbeløp 2,25 2,5

Pensjonskostnaden for 2015 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapss   else.
Det er utarbeidet et beste es  mat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2015 basert på de økonomiske forutsetningene som er 
angi   for 2015. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2015 er det også vist et beste es  mat for pensjonsmidlene pr. 
31.12.2015. Pensjonsordningen  lfredss  ller kravene i Lov om off entlig tjenestepensjon.

Demografi ske forutsetninger
Med hensyn på dødelighet og uførhet mv. er det i beregningene beny  et forutsetninger som i pensjonskassens forsikrings-
tekniske beregningsgrunnlag.
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Forutsetninger 2015 2014
Anvendt dødlighetstabell K2013BE K2005
Forventet u  akshyppighet AFP 15-46% 15-46%
Frivillig avgang for sykepleiere (i %)
Alder i år <20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50
Sykepleiere 20,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 0,00
Frivillig avgang for sykehusleger og fellesordning (i %)
Alder i år <20 20-23 24-25 26-30 31-45 46-50 >50
Sykehusleger 20,00 20,00 15,00 8,00 5,00 2,00 0,00
Fellesordning 20,00 15,00 10,00 7,50 5,00 2,00 0,00
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 17  ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER  
Forpliktelser 2015 2014

Tariff estet utdanningspermisjon 40 341 41 558
Investerings  lskudd 64 879 63 789
Sum avsetning for forpliktelser 105 220 105 347

Avsetningen for overlegepermisjoner omfa  er 527 overlegeårsverk. U  aks  lbøyeligheten er sa    l 38 prosent for disse
s  llingene. Overordnede leger og spesialister i Vestre Viken har avtalefestet re    l fi re måneders studiepermisjon hvert 
femte år. Under permisjonen mo  ar overlegene og spesialistene lønn.  Lønnen kostnadsføres og avse  es som en langsik  g 
forpliktelse e  er hvert som re  en opparbeides. U  aks  lbøyeligheten kan variere mellom foretak i Helse Sør-Øst og internt 
mellom de enkelte avdelinger i foretakene.    

Pasientskadeerstatning kostnadsføres løpende gjennom året. 
I årene 2012-2015 er det kostnadsført totalt 12 100
Herav kostnadsført i 2015 2 800
Gjennomsni   for årene 3 025
Ved beslutning i pasientskadenemnda påføres Vestre Viken en egenandel på 100
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 18  KORTSIKTIG GJELD
Kortsik  g gjeld 2015 2014

Annen kortsik  g gjeld
Leverandørgjeld 125 076 159 762
Kortsik  g gjeld  l foretak i foretaksgruppen Helse Sør-Øst 1 434 180 2 207 572
Påløpte feriepenger 438 415 416 143
Påløpte lønnskostnader 110 245 111 217
Annen kortsik  g gjeld 83 342 104 965
Annen kortsik  g gjeld 2 191 258 2 999 659
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 16  PENSJONER FORTS.
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NOTE 19  EIERS STYRINGSMÅL
Styringsmål 2015 2014 2009-2015

Årsresultat 226 833 928 214 1 175 102
Endrede pensjonskostnader som er bli   hensynta   i resultat 0 -372 000
Resultat jf økonomiske krav fra HOD 226 833 928 214 803 102
Resultatkrav fra HOD 200 000 881 600 1 152 600
Avvik fra resultatkrav 26 833 46 614 -349 498
(Alle tall i NOK 1000)

NOTE 20  NÆRSTÅENDE PARTER 

Vestre Viken er 100 prosent eid av Helse Sør-Øst. 
TransaksjonerTransaksjoner med andre helseforetak er i hoved-sak knyttet til oppgjør for gjestepasienter, det vil si pasienter bosatt i eget opptaksområde og som på grunn av midlertidig opphold, fritt sykehusvalg eller manglende kompetanse eller kapasitet i eget foretak får behandling i et annet helseforetak innen regio-nen, i annen region eller private sykehus som vår eller andre helseregioner har avtale med. Henviser for øvrig til note 3 for ytterligere detaljer.Utover dette er det ordinære kjøp av medikamenter og avtaler om tilsyn/legemiddelkontroll fra Sykehus-apotekene på 217,5 millioner kroner. Inntekter knyttet opp mot Sykehusapotekene beløper seg til 3,2 millioner kroner og gjelder hovedsakelig leie/lokaler med tilhørende tjenester. Videre er det or-dinære kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra den regionale leverandøren Forsyningssenteret på 79,5 millioner kroner og kjøp av IKT- og HR tjenester av den regionale tjenesteleverandøren Sykehuspartner på 336 millioner kroner. Salg av tjenester til Sykehus-partner beløper seg til 2,4 millioner kroner. For-syningssenteret og Sykehuspartner er avdelinger innunder Helse Sør-Øst. Det er etablert rutiner som skal bidra til å sikre at ansatte som er ansvarlig for, eller har inn lytelse på, inngåelse av vesentlige innkjøps- og/eller salgsav-taler ikke sitter med verv eller har andre relasjoner til leverandører eller kunder mv som kan tenkes å komme i kon likt med deres rolle i foretakene.

Kartlegging av vervDet er gjennomført en kartlegging og dokumenta-sjon av styremedlemmers og ledende ansattes verv som kan tenkes å komme i kon likt med relasjoner som foretaket har til andre aktører.• En av foretakets ledende ansatte er nestleder i  Pensjonskasse for helseforetak i hovedstads-  området (PKH), en er varamedlem i samme styre. • En av foretakets ledende ansatte er styremed-  lem i styret for Sykehuset i Vestfold. • En ledende ansatt er styreleder i Vestviken 110  IKS samt nestleder i Modum Bad. Vestre Viken  og Modum Bad har en årlig avtale vedrørende  kjøp av psykiatriske tjenester for voksne.  Midlene tildeles Vestre Viken fra Helse Sør-Øst.  Kjøp av disse tjenestene utgjorde 6 millioner   kroner i 2015. • Ledervervet til styret i henholdsvis Emma   Hjorts Boligstiftelse og Blakstad boligstiftelse   innehas også av en ledende ansatt i foretaket.   For sistnevnte stiftelse er det en total omsetning   i regnskapsåret på 0,5 millioner kroner.• Ett av styremedlemmene var inntil 31.12.2015   ansatt som rådgiver ved Oslo Universitetssyke-  hus. Utover dette er det ingen ledende ansatte/styre-medlemmer i Vestre Viken som har roller, ansvar og/eller verv som kan tenkes å komme i kon likt med relasjoner foretaket har til andre aktører.

Nærstående parter
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NOTE 21  ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSESVILKÅR

Vestre Viken de inerer personer i stillingene administrerende direktør, viseadministrerende direktør, fagdirektør, økonomidirektør og klinikk-direktører som ledende ansatte. Vestre Viken følger retningslinjer for ansettelsesvil-kår for ledere i statlige foretak og selskaper (fast-satt av Regjeringen Stoltenberg II 31.3.2011) hvor hovedprinsippet er at:• Lederlønningene i selskaper med helt eller   delvis statlig eierskap skal være konkurranse- dyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet   med tilsvarende selskaper. Selskapene skal   bidra til moderasjon i lederlønningene Vedtektenes § 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 16. februar 2012, jf aksjelovens § 6-16a.
Redegjørelse for lederlønnspoli  kken i 2015Følgende er praksis og anbefales videreført: • Lønnsoppgjøret i Vestre Viken har skjedd   samlet, med unntak av administrerende  direktør som har fått fastsatt sin lønn direkte  av styret • Ledere på nivå 2, dvs. de som rapporterer til   administrerende direktør, har blitt lønnsvurdert   av administrerende direktør. Samtlige av disse   er unntatt overenskomst 
Generelle forhold • Lederlønningene skal være konkurranse- dyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet   med tilsvarende virksomheter med samme   kompleksitet • Hovedelementet i en kompensasjonsordning   skal være den faste grunnlønnen 

• Kompensasjonsordningene skal utformes slik at   lønn ikke påvirkes på grunn av eksterne forhold  som ledelsen selv ikke kan påvirke • De enkelte elementer i en lønnspakke skal  vurderes samlet, med fast lønn og andre goder   som pensjoner og sluttvederlag som en helhet.   Styret skal ha en oversikt over den samlede   verdi av den enkelte leders avtalte kompensasjon• Administrerende direktørs godtgjørelse fast-  settes av styret • Styret skal påse at lederlønnsordningene ikke   gir uheldige virkninger for helseforetaket eller  svekker dets omdømme.• Medarbeidere i ledelsen skal ikke ha særskilt   godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i  samme foretaksgruppe • Variabel lønn skal ikke benyttes ved fastsettelse   av lederlønn 
Pensjonsytelser• Pensjonsvilkår skal være på linje med andre   ansattes vilkår i Helse Sør-Øst • I den grad det avtales lavere pensjonsalder   enn folketrygdens pensjonsalder på 67 år,  skal pensjonsalderen som hovedregel ikke   settes lavere enn 65 år • For Helse Sør-Øst skal samlet pensjonsgrunnlag   ikke overstige 12 G 

Erklæring om ledernes anse  elsesvilkår
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 2015 2014

Årsresultat 226 833 928 214
Tap/gevinst ved avgang anleggsmidler -49 700 1 642
Ordinære avskrivninger 226 896 228 754
Nedskrivninger varige dri  smidler og fi nansielle anleggsmidler 1 073 263
Øvrige resultatposter uten kontanteff ekt 25 460 173 376
Endring i omløpsmidler -121 740 -147 363
Endring i kortsik  g gjeld -739 124 488 802
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordning 589 222 -1 386 232
Inntektsført investerings  lskudd -7 776 -6 297
Ne  o kontantstrømmer fra operasjonelle ak  viteter 151 143 281 160

Kontantstrømmer fra investeringsak  viteter
Innbetalinger ved salg av dri  smidler 128 147 555
Utbetalinger ved kjøp av dri  smidler -294 469 -348 211
Innbetalinger ved salg av andre fi nansielle eiendeler 0 13 253
Utbetalinger ved kjøp av andre fi nansielle eiendeler -44 989 -64 236
Ne  o kontantstrøm fra investeringsak  viteter -211 311 -398 638

Kontantstrømmer fra fi nansieringsak  viteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsik  g gjeld 43 998 103 711
Innbetaling av investerings  lskudd 8 865 5 864
Endring øvrige langsik  ge forpliktelser -1 215 4 805
Ne  o kontantstrøm fra fi nansieringsak  viteter 51 649 114 379

Ne  o endring i likviditetsbeholdning -8 519 -3 099
Likviditetsbeholdning pr 01.01. 187 834 190 933
Likviditetsbeholdning innfusjonert virksomhet 0 0
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12 179 315 187 834

Ubeny  et trekkramme 31.12 -985 832 -340 661
Likviditetsreserve 31.12 -840 008 -152 827
Innvilget trekkramme 31.12. -2 191 700 -2 384 000
Bankinnskudd, kontanter o.l. 179 315 187 834
(Alle tall i NOK)
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per februar 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 13/2016 14.3.2016 
 
Vedlegg: 1. Presentasjon - Virksomhetsrapportering pr februar 2016 

 
 
Ingress 
Resultat pr februar viser et overskudd på 77,3 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 63,73 
MNOK.  Resultat pr februar fra ordinær drift viser et resultat på 13,7 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per februar til orientering.  
 
 
 

 
 

Drammen, 11. mars 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
  

Dato: 11. mars 2016 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per februar. 
Rapporteringen gir tall per februar for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per februar 2016 er 
oppsummert i måltavlen under:  
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- Resultat fra ordinær drift per februar viser et overskudd på 13,7 MNOK, som er 11,3 MNOK 
bak budsjett.  Resultat i februar måned isolert viser et overskudd på 5,1 MNOK.  
Overskuddskrav for ordinær drift for 2016 er på 150 MNOK, periodisert til et overskudd på 
12,5 MNOK per måned.  Resultatet hittil i år er 11,7 MNOK bak samme periode i fjor.  

 
- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 23 poeng bak budsjett, og er 

676 poeng foran samme periode i fjor.   Fordi pasientbehandlingssystemet fortsatt ikke er 
oppdatert for 2016 endringer i kodeverk, er det foretatt en overordnet beregning av 
estimert produksjon med 2016 kodeverk.  Beregningen viser total produksjon som er i tråd 
med budsjett.  Basert på beregningen, er det i februar foretatt avsetninger tilnærmet opp til 
budsjett for aktivitet utført i eget helseforetak.  Nødvendig oppgradering av programvaren 
tilpasset ny kodeverk for 2016 er mottatt, og pasientbehandlingssystemet vil oppdateres i 
god tid før mars månedsavslutning.  Inntil oppgradert programvare er på plass, vil det være 
usikkerhet knyttet til aktivitet.   

 
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 3455 bak 

budsjett hittil i år.  Aktivitet i februar måned er 1574 bak budsjett. 
 
- 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 mars er 7093. Dette er 66 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det forbruk 62 månedsverk mer enn budsjettert.  

 
- Gjennomsnittlig vente tid for avviklet pasienter hittil i år er 59 dager.  Dette er lavere enn 

mål på 65 dager.  
 

- Fristbrudd hittil i år er på 0,3 %, noe som er tett opp mot målet på 0 %.  Fristbrudd er lavere 
enn ved samme periode i fjor.  

 
- I februar er det registrert 2,7 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 2,5 % 

korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %. 
 

- I februar er det gitt timeavtale ved første brev i 82 % av tilfellene.  Dette er lavere enn målet 
på 90 %, men er høyere enn ved samme periode i fjor.  Hittil i er det det gitt timeavtale ved 
første brev i 85 % av tilfellene. 

 
- Døgn opphold basert på avdelingsopphold hittil i år er 374 bak budsjett.  Antall døgn 

opphold i februar er 114 bak budsjett.  Avdelingsopphold er noe høyt i forhold til rapportert 
sykehusopphold (der en pasient kun telles en gang uavhengig av hvor mange avdelinger de 
har vær innom), men det gir den mest riktig bilde av faktisk aktivitet i foretaket, og er derfor 
tatt med i måltavlen.  Rapportert sykehusopphold pr februar er 407 bak plan, men det er 
kjent at rapporteringen ekskluderer mange opphold som følge av manglede oppdatering av 
programvaren.  Det forventes at antall opphold vil øke når ny programvaren er på plass.   
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Hovedtrekkene i regnskapet pr februar 2016 
 

 
 
Resultatet hittil i år viser et overskudd på 77,3 MNOK.  Av dette skyldes 63,7 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning mottatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær 
drift hittil i år viser et overskudd på 13,7 MNOK.  Dette er 11,3 MNOK bak budsjett, og 11,7 
MNOK bak januar i fjor.  Resultat fra ordinær drift i februar måned viser et overskudd på 5,1 
MNOK, som er 7,4 MNOK bak budsjett. 
 
Totale inntekter hittil i år er på 1494,2 MNOK, og er 2,2 MNOK bak budsjett. Det negative avviket 
skyldes i hovedsak lavere gjestepasient inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 1480,5 MNOK hittil i år.  Dette er 9,1 MNOK mer enn 
budsjettert.  Lønnskostnader er 8,2 MNOK og varekostnader er 5,8 MNOK over budsjett, mens 
gjestepasientkostnader, innleie, avskrivninger, andre driftskostnader og finansområdet er foran 
budsjett.   
 
Det er noe usikkerhet knyttet til resultat hittil i år, grunnet manglende oppdatering av 
programvare for ISF refusjoner for 2016.   
 
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.   
 
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.  
 
 

pr februar 2016 Regnskap
denne 

perioden

Budsjett
denne 

perioden

Avvik
denne 

perioden
Regnskap
hittil i år

Budsjett
hittil i år

Avvik
hittil i år

Avviks 
%

Regnskap
hittil i fjor

% endring i 
år ift i fjor

Budsjett
2016

Basisramme - 489 324 - 489 324  - 954 017 - 954 017  0 % - 874 776 9 % - 5 748 575
ISF inntekter - 186 632 - 188 944 - 2 312 - 381 681 - 382 740 - 1 059 0 % - 363 427 5 % - 2 211 575
Gjestepasient inntekter - 8 760 - 9 854 - 1 094 - 17 422 - 19 211 - 1 789 -9 % - 16 882 3 % - 112 209
Øvrige driftsinntekter - 75 397 - 70 119  5 278 - 141 034 - 140 378  656 0 % - 131 677 7 % - 835 964
SUM Inntekter - 760 113 - 758 242  1 871 - 1 494 154 - 1 496 346 - 2 192 0 % - 1 386 762 8 % - 8 908 324

Varekostnader  90 931  84 784 - 6 147  172 926  167 142 - 5 784 -3 %  143 818 20 %  1 077 949
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  39 367  46 833  7 466  87 074  94 029  6 955 7 %  88 107 -1 %  584 505
Innleid arbeidskraft  1 344  984 - 359  1 819  2 065  246 12 %  4 567 -60 %  22 825
Lønnskostnader  521 979  516 580 - 5 399  1 022 000  1 013 788 - 8 212 -0,8 %  942 831 8 %  5 906 320
Avskrivninger og nedskrivninger  19 981  20 297  316  39 310  40 109  799 2 %  38 215 3 %  247 873
Andre driftskostnader  80 979  75 100 - 5 879  156 554  151 886 - 4 668 -3 %  139 638 12 %  904 657
Netto finanskostnader  403  1 163  761  795  2 327  1 532 66 %  4 168 -81 %  14 195
SUM Driftskostnader inkl. finans  754 984  745 742 - 9 242  1 480 478  1 471 346 - 9 132 -0,6 %  1 361 344 9 %  8 758 323

Resultat fra ordinær drift - 5 129 - 12 500 - 7 371 - 13 676 - 25 000 - 11 324 -45 % - 25 417 46 % - 150 000

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 32 362   32 362 - 63 668  63 668  91 388
Resultatet - 5 129 - 12 500 - 7 371 - 77 344 - 25 000  52 344 209 %  65 971 46 % - 150 000
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Hovedtrekkene i regnskapet pr februar 2016 klinikkene 
 
Avvik mot budsjett per klinikk i februar: 

  
 
Flere klinikker viser resultater som er foran budsjett hittil i år. Klinikkene Drammen sykehus, 
Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet området VVHF viser resultater 
i tråd med eller bedre enn budsjett hittil i år. Overskudd budsjetteres i sin helhet som en del av 
felles økonomi.  
 
Per februar viser klinikkene Bærum sykehus, Ringerike 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.  
 
 
Pasientbehandling somatikk 
 
Rapportert DRG-produksjon i somatikk hittil i år i tråd med budsjett og foran samme periode i 
fjor, men det er usikkerhet knyttet til produksjonstall fordi pasientbehandlingssystemet ennå 
ikke er oppdatert for 2016 endringer i kodeverk. Nødvendig oppgradering av programvaren 
tilpasset ny kodeverk for 2016 vil først være på plass i løpet av mars.  Det er kun etter 
oppgraderingen at riktig aktivitet for januar og februar vil foreligge. For å redusere risiko på 
overordnet nivå, er det samlet for foretaket foretatt en beregning av inntektsfilen med 2016 
grupper.  Beregningen viser aktivitet i tråd med budsjett.  Dette er hensyntatt i resultatet per 
februar.  
  
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 
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.  
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Pasientbehandling psykisk helse og rus 
 

 
 
Aktiviteten innenfor psykisk helse og rus er lavere enn budsjettert hittil i år. Sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2015 viser pasientbehandlingen innenfor psykisk helse og rus en vekst på 
2,2 %.  
  

 
 

pr februar 2016 Denne 
måned

Avvik 
mot 

budsjett
%

 avvik
Hittil 
i år

Avvik 
mot 

budsjett % avvik 

Hittil 
i fjor

% ift
 i fjor

Års-
budsjett

Antall utskrevne pasienter 
døgnbehandling totalt

347 -19,0 -5,8 % 658 -21 -3,1 % 654 0,6 % 4 135

Antall liggedøgn samlet totalt 8 259 -81 -1,0 % 17 144 -111 -0,6 % 17 601 -2,6 % 105 250

Antall polikliniske konsultasjoner totalt 20 923 -1 574 -7,0 % 40 991 -3 455 -7,8 % 40 111 2,2 % 249 110

TOTALT antall behandlinger 29 529 -1 674 -5,4 % 58 793 -3 587 -5,8 % 58 366 0,7 % 358 495
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Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 61 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i mars er 64 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 
1,8 % 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.  
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 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

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

pr februar Jan Feb Mar Hittil 
i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett
% avvik

Drammen Sykehus 1 683 1 680 1 701 1 688 1 660 28 1,7 %

Bærum Sykehus 957 959 963 959 944 16 1,7 %

Ringerike Sykehus 536 531 551 539 542 -2 -0,4 %

Kongsberg Sykehus 320 322 327 323 326 -3 -1,0 %

Intern Service 547 540 550 545 533 13 2,4 %

Psykisk Helse og Rus 1 820 1 814 1 811 1 815 1 783 32 1,8 %

Prehospitale Tjenester 308 311 318 313 318 -5 -1,6 %

Medisinsk Diagnostikk 586 585 586 586 597 -12 -2,0 %

Stabene 288 289 287 288 292 -5 -1,6 %

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 093 7 056 6 994 61 0,9 %
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Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Regnskapet per februar viser et positivt resultat på 13,7 MNOK. Resultatet er 11,3 MNOK 
svakere enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til resultatet da inntektssiden er basert på 
estimater grunnet manglende oppdatering av kodeverk 2016 for ISF refusjoner.  
 
Administrerende direktør er etter utgangen av februar bekymret for utviklingen ved Bærum 
sykehus hvor resultatet etter 2 måneder viser et underskudd på -8,5 MNOK og tilsvarende 
Klinikk for intern service, et underskudd -5,8 MNOK. Administrerende direktør viser til at begge 
klinikkene hadde betydelige underskudd i regnskapet for 2015 og følger situasjonen i klinikkene 
nøye. Administrerende direktør vil vurdere situasjonen etter at oppfølgingsmøter er 
gjennomført. 
 
Klinikk for psykiatri og rus har ikke nådd målsatt aktivitet. Klinikken har en tilfredsstillende 
plan for å øke aktiviteten ytterligere. Det foreligger en risiko og administrerende direktør følger 
situasjonen nøye. 
 
Administrerende direktør er fornøyd med at ventetidsutviklingen og fristbruddene viser en god 
utvikling i de første 2 månedene av året.   
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering for februar 2016 til 
orientering. 
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Administrerende direktør vil vurdere nødvendige tiltak for å sikre resultatkravet for 2015 så 
snart foretaket har fått oppdatert kodeverk 2016 for ISF refusjoner, og styringsfarten ved 
klinikkene er bekreftet. 



 
 Virksomhetsrapportering  

Status per februar 2016 
 

Informasjon til styret i VVHF 
 
 

Pr 11. mars 2016 
 

1 



Innhold  

Økonomisk status pr 29. februar 2016 
• Resultat 
• Aktivitet 
• HR 
• Styringsparametre 

2 



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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2016 logikk somatikk 
• Oppgradering av programvaren for 2016 

logikk kom for sent til å bli installert før 
måneds-oppgjør. For å redusere risiko på 
foretaksnivå, har Nirvaco foretatt en 
omregning av inntektsfilen med 2016 
logikk.  På denne måten er usikkerhet 
knyttet til ISF-inntekter redusert på 
foretaksnivå.   
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 Kommentarer pr februar 2016 
• Resultat hittil i år viser et overskudd på 77,3 MNOK. Av dette 

skyldes 63,7 MNOK redusert pensjonskostnader som følge av 
ny aktuar beregning foretatt i januar 2016.  Se neste side ark 
for videre kommentarer om redusert pensjonskostnader. 

• Resultat fra ordinær drift pr februar viser et overskudd på 13,7 
MNOK. Dette er 11,3 MNOK bak budsjett, og er 11,7 MNOK bak 
samme periode i fjor. 
– Totale driftsinntekter (eks basisramme) er 2,2 MNOK bak budsjett og  

28,1 MNOK foran samme periode i fjor. 
– Totale driftskostnader inkl. finansområdet er  9,1 mer enn budsjetterte. 

• Resultat fra ordinær drift denne måned gir et overskudd på 5,2 
MNOK mot budsjett på 12,5 MNOK.   

5 



Ny aktuar beregning januar 2016 

6 

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. 
 

• Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon på Periodisert besparelsen 
på pensjon i februar måned er på 32,4 MNOK. 



Måltavle 
VVHF 
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Måltavle alle klinikker hittil i år 
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DS BS RS KS PHR KMD PHT KIS Stab

1 Virkelig 653 -8 514 172 -1 338 -3 924 -885 370 -5 829 309
Mål - - - - - - - - - 

Avvik 653 -8 514 172 -1 338 -3 924 -885 370 -5 829 309
I fjor -6 151 -1 976 317 -127 -7 257 4 330 473 760 2 428

2 Virkelig 1688 959 539 323 1815 586 313 545 288
Mål 1660 944 542 326 1783 597 318 533 292

Avvik 28 16 -3 -3 32 -12 -5 13 -5 
I fjor 1638 929 525 319 1819 564 306 536 295

3 Virkelig 7,1 7,0 5,2 6,0 8,1 6,7 5,2 10,1 3,4
Mål 7,7 7,5 8,5 7,9 7,7 6,9 8,5 10,7 7,5

Avvik -0,6 -0,4 -3,3 -1,9 0,4 -0,2 -3,3 -0,6 -4,1 
I fjor 8,1 8,1 8,0 8,9 9,0 8,4 10,2 11,3 5,6

4 Virkelig 65 60 56 42 51 0 0 0 0
Mål 68 65 52 57 50 0 0 0 0

Avvik -3 -5 4 -15 1 0 0 0 0
I fjor 97 72 57 67 52

5 Virkelig 0,2 % 0,2 % 0,3 % 1,3 % 0,5 % 0 0 0 0
Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 0 0 0

Avvik 0,2 % 0,2 % 0,3 % 1,3 % 0,5 % 0 0 0 0
I fjor 1,0 % 1,9 % 0,6 % 1,1 % 1,0 %

6 Virkelig 8 453 4 647 2 732 1 395 40 991 0 0 0 0
Mål 7 998 4 934 2 707 1 481 44 446 0 0 0 0

Avvik 455 -287 25 -85 -3 455 0 0 0 0
I fjor 7 887 4 645 2 680 1 438 40 111

6 Virkelig 8 453 3 158 2 070 1 093 0 0 0 0
Mål 5 328 3 662 2 160 1 160 0 0 0 0

Avvik 3 125 -504 -90 -67 0 0 0 0
I fjor 5 392 3 353 2 159 1 087

AKTIVITET Somatikk
Somatikk = anta l l  døgn
avdel ingsopphold

2016 hittil i år pr klinikk
ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET Somatikk & PHR
Somatikk = anta l l  DRG-poeng 
produsert eget HF
PHR = anta l l  pol ikl inikk 
konsul tas joner

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet for 
pasienter totalt
DAGER

KVALITET
Fristbrudd for 
rettighetspasienter 
ANDEL



Resultat 

• Resultat hittil i år viser et overskudd på 77,3 MNOK.   
• Resultat fra ordinær drift  hittil i år viser et overskudd på 13,7 MNOK. Dette er 11,3 

MNOK bak budsjett og 11,7 MNOK bak januar i fjor. 
• Resultat denne måned er i februar måned er på 5,2 MNOK.  Dette er 7,4 MNOK bak 

budsjett. 9 



Inntekter 

Sum inntekter er 2,2 MNOK bak budsjett hittil i år. 
•  ISF-inntekter er 1,1 MNOK bak budsjett hittil i år, og er 18,3 MNOK foran samme periode i fjor.  ISF-
inntekter denne måned er 2,3 MNOK bak budsjett. 
•  Gjestepasientinntekter er i 1,8 MNOK bak budsjett hittil i år, men er 0,5 MNOK foran samme periode i 
fjor.  Gjestepasientinntekter denne måned er 1,1 MNOK bak budsjett 
•  Øvrige driftsinntekter er i tråde med budsjett hittil i år, og er 9,4 MNOK foran samme periode i fjor.  
Øvrige driftsinntekter denne perioden er 5,3 MNOK foran budsjett. 
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Varekost og øvrige driftskostnader 

Sum vare- og øvrige driftskostnader er 2,5 MNOK over budsjett hittil i år, og er 43,3 
MNOK foran samme periode i fjor. 
Vare- og øvrige driftskostnader denne måned er 4,6 MNOK mer enn budsjett. 
• Varekostnader er 5,8 MNOK mer enn budsjettet hittil i år, og 6,1 MNOK mer enn budsjett denne måned. 

Overforbruk er i hovedsak knyttet til medikamenter, legemidler og andre medisinsk forbruksvarer. 
•  Gjestepasientkostnader er 7 MNOK mindre enn budsjettert hittil år, og er om lag på nivå som ved samme 

periode i fjor.  
• Innleie er 0,2 MNOK mer enn budsjett hittil i år, men forbruket er 2,7 MNOK  lavere enn i februar i fjor. 
• Avskrivninger er 0,8 MNOK lavere enn budsjettert. 
• Andre driftskostnader er 4,7 MNOK mer enn budsjettert.  Overforbruket er i sin helhet fra februar. 
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Lønn 

Lønn hittil i år er i tråd 8,2 MNOK over budsjettet, et negativt avvik på 0,8 % 
• Lønn til fast ansatte hittil i år er 7,7 MNOK over budsjett hittil i år.  Det er et 

overforbruk på fastlønn på 6,9 MNOK denne måned.  
• Overtid og ekstrahjelp viser et positiv avvik til budsjett på 1 MNOK hittil iår. 
• Refusjoner er  1,3 MNOK høyere enn budsjettert,  og må sees i sammenheng 

med sykefravær og permisjoner. 
• Annen lønn er 2,8MNOK over budsjett. 
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Innleie 

Hittil i år er det brukt 1,8 MNOK på innleie 
• Forbruket er 0,2 MNOK mindre enn 

budsjettert, og 2,7 MNOK mindre enn 
samme periode i fjor. 

• Forbruket i februar måned er over budsjett 
og høyere enn forrige måned. 

 
Alle klinikker  har lavere eller likt 
forbruk som samme periode i fjor 
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pr februar 2016
Regn Jan 

16
Regn Feb 

16

Hittil
2016

Budsjett 
hittil
2016

% 
avvik

Hittil
2015

Endring
fra 2015

10 - Klinikk Drammen sykehus  67  42  109  817 87 %  1 229 - 1 121

20 - Klinikk Bærum sykehus  198  174  372  578 36 %  1 596 - 1 223

30 - Klinikk Ringerike sykehus  65  321  386  289 -34 %  567 - 181

40 - Klinikk Kongsberg sykehus - 22  46  24  121 80 %  54 - 30

50 - Klinikk for Intern service    

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR)  57  572  628  128 -393 %  740 - 112

80 - Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD)  109  191  300  115 -160 %  274  26

Stabene og overordnet   107 - 107

Totalt  476  1 344  1 819  2 065 12 %  4 567 - 2 748



• Brutto månedsverk 
er 61 over plan hittil 
i 2016.  
 

• Brutto månedsverk 
i mars 2016 er 87 
over samme periode 
i fjor. 

Brutto månedsverk 2016  
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pr februar Jan Feb Mar Hittil 
i år

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 093 7 056

Endring fra forrige måned -57 -16 64

Plan 2016 6 992 6 963 7 027 6 994

Avvik i forhold til plan 53 66 66 61

Utvikling 2015 6 903 6 887 7 006 6 932

Endring i år ift samme periode 142 142 87 123



Faste og variable månedsverk 2016 
• Variable månedsverk er økt 

med 65 månedsverk fra 
februar til mars.  I mars 2016 
har 44 færre variable 
månedsverk enn samme 
periode i fjor. 
 

• Faste månedsverk er 
redusert  med 1 månedsverk 
fra februar til mars. Faste 
månedsverk i mars 2016 er 
130 over mars i fjor. 
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Brutto månedsverk pr klinikk 2016 

• Brutto månedsverk hittil i år er 61 mer enn budsjettert, et overforbruk på 0,9 %.   
• Drammen sykehus, Bærum sykehus, Intern service, og Psykisk helse og rus har 

overforbruk i forhold til budsjett på mer enn 1 %. 
• De somatiske sykehusene samlet sett har et overforbruk på 38 månedsverk hittil i år.  
• Ringerike sykehus , Kongsberg sykehus , Prehospitale tjenester, Medisinsk Diagnostikk 

og Stabene har årsverk  hittil i år som er lavere enn eller i tråd med budsjett 
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pr februar Jan Feb Mar Hittil 
i år

Budsjett 
hittil i år

Avvik 
mot 

budsjett
% avvik

Drammen Sykehus 1 683 1 680 1 701 1 688 1 660 28 1,7 %

Bærum Sykehus 957 959 963 959 944 16 1,7 %

Ringerike Sykehus 536 531 551 539 542 -2 -0,4 %

Kongsberg Sykehus 320 322 327 323 326 -3 -1,0 %

Intern Service 547 540 550 545 533 13 2,4 %

Psykisk Helse og Rus 1 820 1 814 1 811 1 815 1 783 32 1,8 %

Prehospitale Tjenester 308 311 318 313 318 -5 -1,6 %

Medisinsk Diagnostikk 586 585 586 586 597 -12 -2,0 %

Stabene 288 289 287 288 292 -5 -1,6 %

Sum VVHF 2016 7 045 7 029 7 093 7 056 6 994 61 0,9 %



Sykefravær 2016 

• Sykefravær i  januar er på 7,1 %.  Dette 
er 0,5 % lavere enn i desember, og 0,6 % 
under plan. Sykefravær i januar er 0,9 % 
lavere enn samme periode i fjor. 
 

•Sykefravær pr måned korrigeres 
fortløpende for etterregistrering i 
tidligere perioder.   
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pr februar Jan

Drammen Sykehus 7,1 %

Bærum Sykehus 7,0 %

Ringerike Sykehus 5,2 %

Kongsberg Sykehus 6,0 %

Intern Service 10,1 %

Psykisk Helse og Rus 8,1 %

Prehospitale Tjenester 5,2 %

Medisinsk Diagnostikk 6,7 %

Stabene 3,4 %

Sum VVHF 7,1 %

Endring fra forrige måned -0,5 %

Plan 7,7 %
Avvik ift plan -0,6 %

 



Investeringer pr februar 2016 

Hittil i år er det aktivert investeringer  for  24,6 MNOK.  Dette er 38 MNOK lavere enn periodisert 
budsjett. 
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Investeringer omstillingsprosjeter psyk. 1 328                       14 539                     13 211                     60 000                     60 000                     -                           

Konseptfase nytt VV sykehus 2 110                       1 255                       -855                         8 000                       8 000                       -                           

Investeringer Drammen Sykehus 2 248                       13 812                     11 564                     57 000                     57 000                     -                           

Øvrige Bygginvesteringer (BRK prosjektet) -                           -                           -                           
Klinikk BS 685                           5 458                       4 773                       27 400                     27 400                     -                           
Klinikk KS 301                           2 072                       1 771                       10 400                     10 400                     -                           
Klinikk RS 660                           4 421                       3 761                       22 200                     22 200                     -                           
Planlegging BRK 898                           3 386                       2 488                       17 000                     12 000                     -5 000                      

Sum øvrige bygginvesteringer 2 545                       15 337                     12 792                     77 000                     72 000                     -5 000                      

Sum andre investeringer 13 441                     16 146                     2 705                       97 000                     97 000                     -                           

Investeringer annen finansiering 461                           -                           -461                         461                           461                           

Sum bokførte investeringer VVHF 22 133                     61 089                     38 957                     299 000                   294 461                   -4 539                      

IKT-investeringer 2 432                       1 500                       -932                         9 000                       9 000                       -                           

Egenkapital innskudd pensjon -                           -                           -                           26 400                     20 000                     -6 400                      

Sum investeringsramme VVHF 24 565                     62 589                     38 025                     334 400                   323 461                   -10 939                   

Sum finansiell leasing -                           37 000                     37 000                     -                           

Sum investeringsramme VVHF, inkl. finansiell leasing 24 565                     62 589                     38 025                     371 400                   360 461                   -10 939                   

Avvik Bud 16- 
Prog 16Tall i hele 1000 kr

Regnskap hittil 
2016 Budsjett 2016 Prognose 2016

Budsjett hittil 
2016

Avvik hittil 
2016



Resultat pr måned pr klinikk 

19 

Resultat for februar er lavere enn budsjett.     
 
Drammen, Ringerike, Prehospitale tjenester og Stabene har resultater 
som er bedre enn budsjett pr februar. 

Resultat pr klinikk Jan Feb Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 653
Bærum -2 505 -6 009 -8 514 
Ringerike 289 -117 172
Kongsberg -152 -1 186 -1 338 
Intern service -1 753 -4 075 -5 829 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -3 924 
Prehospital tjenester 137 233 370
Medisinsk diagostikk -964 79 -885 
Stabene 298 11 309
Felles økonomi 15 796 16 866 32 663
Ordinær Drift 8 546 5 129 13 676



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.  
 20 

 
 
 



Lønnsavvik per klinikk  

Totale lønnskostnader er 8,2 MNOK over budsjett (avvik på -0,8 %) 
• 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 

29 



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 februar er DRG-poeng ”sørge for” 82 bak budsjett. DRG-poeng  knyttet til dyre biologisk legemidler og 
kreftmedisiner er 28 bak budsjett, og aktivitet utført i eget HF er 14 poeng bak budsjett.   

• Hittil i år er DRG-poeng «sørge for» 23  bak budsjett, men er 4,1 % foran samme periode i fjor.  DRG-poeng 
for aktivitet utført i eget HF er 103 foran budsjett hittil i år. 

• Antall behandlinger er bak budsjett men unntak av antall polikliniske konsultasjoner.  
• Det er usikkerhet knyttet til aktivitet pr februar pga manglende oppdatering til 2016-grupper. 32 



Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk 

• Antall DRG-poeng ”sørge for ” for døgn og dagbehandling er 2 % bak budsjett pr februar.  
”Sørge for” poeng for poliklinikk er foran budsjett med 11 %. 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. 33 

pr februar 2016
Jan Feb

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

Døgnbehandling
Antall utskrivninger døgnbehandling 5 476 5 514 10 990 11 364 -3 % 11 055 -1 % 67 620 0 %

Antall liggedøgn døgnbehandling 19 516 19 522 39 038 40 815 -4 % 40 699 -4 % 243 425 -1 %

Gjennomsnittilig liggetid 3,6 3,5 3,6 3,6 -1 % 3,7 -1 % 3,6 1 %

DRG (døgn) iht. "sørge for" 6 539 6 126 12 666 12 966 -2 % 12 437 2 % 76 592 0 %

Dagbehandling
Antall  oppholdsdager dagbehandling 2 576 2 656 5 232 5 710 -8 % 5 226 0 % 32 723 -11 %

DRG (dag) iht. "sørge for" 644 653 1 297 1 311 -1 % 1 247 4 % 7 216 0 %

DRG (døgn og dag) iht. "sørge for" 7 183 6 779 13 963 14 277 -2 % 13 684 2 % 83 808 0 %

Poliklinisk virksomhet
Antall inntektsgivende polikliniske 
konsultasjoner

31 842 33 002 64 844 61 081 6 % 58 142 12 % 358 921 -2 %

DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 1 504 1 561 3 065 2 773 11 % 2 667 15 % 16 318 0 %



Aktivitet rapportert til HSØ: Somatikk 

• DRG-poeng  for døgn, dag og poliklinikk totalt er i tråd med budsjett. DRG-
poeng for døgn, dag og poliklinikk er 4 % foran samme periode i fjor. 

• DRG-refusjoner for biologiske medisiner og kreftmedisiner totalt er 2 % bak 
budsjett og  6 % bak i forhold til i fjor.  

34 

pr februar 2016
Jan Feb

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

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

8 687 8 340 17 028 17 051 0 % 16 351 4 % 100 126 0,0 %

DRG  (døgn, dag og poli) total eget HF 8 771 8 450 17 221 17 118 1 % 16 397 5 % 100 469 0,0 %

DRG  (døgn, dag og poli) totalt 8 776 8 477 17 254 17 292 0 % 16 512 4 % 101 509 0,0 %

BIOLOGISKE LEGEMIDLER  |
Dyre biologsike medisiner 544 476 1 020 1 064 -4 % 1 075 -5 % 4 529 0 %

Kreftmedisier 38 54 92 76 21 % 103 -11 % 455 0 %

SUM DBL og kreftmedisiner 582 530 1 112 1 140 -2 % 1 178 -6 % 4 984 0 %

DRG (døgn, dag, poli og DBL) "sørge for" 9 269 8 870 18 274 18 191 0 % 17 529 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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Antall døgn opphold pr klinikk pr måned AO 
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Total antall opphold pr klinikk pr måned   
døgn, dag og poliklinikk AO 
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DRG pr bruttomånedsverk - somatikk 
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Aktivitet - PHR 
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• Total antall polikliniske konsultasjoner ligger 7,8 
% bak budsjett, og 2,2 % foran samme periode i 
fjor.  
 

• Totale antall utskrevne pasienter er 3,1 % bak 
budsjett, og i tråd med samme periode i fjor.   
 

• Total antall liggedøgn er i tråd med budsjett, og 
2,6 % bak samme periode i fjor.   



Aktivitet PHR 

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

• VOP  polikliniske konsultasjoner er 17 % bak budsjett hittil i år 
• BUP antall polikliniske konsultasjoner er  6 % bak budsjett hittil i år.   
• TSB antall polikliniske konsultasjoner er 1 % bak budsjett hittil i år.   
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pr februar 2016
Jan Feb

Hittil 
i år

Budsjett
hittil 
i år

% 
avvik

Hittil 
i fjor

% 
avvik 

Års-
budsjett

% 
avvik

Voksenpsykiatri
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) 261 290 551 571 -4 % 550 0 % 3 480 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (VOP) 7 109 6 618 13 727 13 771 0 % 14 120 -3 % 84 000 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (VOP) 9 629 10 036 19 665 21 785 -10 % 19 887 -1 % 122 100 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner private (VOP 
Private) 458 547 1 005 1 215 -17 % 975 3 % 6 810 0 %

Barne- og ungdomspsykiatri
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) 8 12 20 21 -5 % 26 -23 % 125 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (BUP) 407 375 782 664 18 % 593 32 % 4 050 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (BUP) 7 587 7 774 15 361 16 414 -6 % 15 150 1 % 92 000 0 %

TSB for rusmiddelmisbrukere
Antall  utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) 42 45 87 87 0 % 78 12 % 530 0 %

Antall  l iggedøgn døgnbehandling (TSB) 1 369 1 266 2 635 2 820 -7 % 2 888 -9 % 17 200 0 %

Antall  polikliniske konsultasjoner (TSB) 2 394 2 566 4 960 5 032 -1 % 4 099 21 % 28 200 0 %



Hovedmål 
Hovedmål Mål Utvikling siste år Status 29.02.16 

Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd: 

     Gjennomsnittlig ventetid 
          Avviklet for alle pasienter 

< 65d 59 dager i februar 
(64 dager gj.snitt. 
siste 12 mnd) 

     Ikke fristbrudd 0 % 0,3 % i februar  
(0,8 % 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 % 82 % i februar 

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 
februar 
+13,7 MNOK 
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet helsehjelp,  
Alle pasienter – med og uten rett 

Ventetid i  februar er totalt 59 dager. 
Ventetid for pasienter med rett er 48 
dager. 
 
Målet er at ventetid totalt skal være 
mindre enn 65 dager.  
 
Ventetid i januar er 22 dager lavere 
enn samme periode i fjor. 
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Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56 62 59 64
Med rett ti l  nødvendig helsehjelp 54 60 56 50 50 59 59 60 48 40 49 48 53
Uten rett ti l  nødvendig helsehjelp 92 89 82 70 52 79 85 78 100 126 158 189 100

pr klinikk
Drammen sykehus 85 83 74 67 61 72 74 71 66 60 67 64 70
Bærum sykehus 62 68 69 55 34 63 71 67 70 53 62 58 61
Ringerike sykehus 51 54 51 49 42 60 65 66 59 49 58 54 55
Kongsberg sykehus 50 55 47 39 34 57 53 60 57 48 47 37 49
Psykisk helse og rus 49 52 52 47 45 62 56 49 45 46 51 52 50



Andel fristbrudd avviklet 

Andel fristbrudd i februar var på 0,3 %.  
Dette er på samme nivå som i januar.  
Andel fristbrudd i februar i fjor var 
0,8%. 
 
 
Andel fristbrudd avviklet i perioden, og tall pr 
måned er tilpasset rapportering til HSØ (dvs. eks. 
FØD og FYS). 
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Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

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

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

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



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

Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

Andel epikriser innen 7 dager
VV totalt 87 % 86 % 87 % 88 % 88 % 87 % 88 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 %
Drammen sykehus 85 % 83 % 83 % 85 % 85 % 86 % 84 % 85 % 87 % 84 % 86 % 88 % 85 %
Bærum sykehus 90 % 89 % 90 % 91 % 91 % 87 % 91 % 87 % 87 % 88 % 87 % 85 % 89 %
Ringerike sykehus 91 % 90 % 92 % 91 % 93 % 90 % 92 % 93 % 91 % 100 % 89 % 91 % 92 %
Kongsberg sykehus 94 % 94 % 95 % 93 % 91 % 93 % 92 % 93 % 90 % 90 % 89 % 91 % 92 %
Psykisk helse og rus 78 % 80 % 78 % 83 % 83 % 82 % 81 % 80 % 72 % 75 % 76 % 66 % 78 %



Andel timeavtale sammen med bekreftelse av mottatt henvisning 
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Andel timeavtale sammen med 
bekreftelses av mottatt henvisning 
er 82 % i februar.  
 
Målet er 90 %. 

Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

Timeavtale sammen med bekreftelse
VV totalt 69 % 70 % 66 % 70 % 69 % 71 % 74 % 76 % 81 % 83 % 87 % 82 % 75 %
Drammen sykehus 62 % 63 % 59 % 65 % 64 % 66 % 69 % 73 % 78 % 79 % 85 % 78 % 70 %
Bærum sykehus 78 % 81 % 75 % 76 % 71 % 72 % 77 % 80 % 87 % 87 % 92 % 89 % 80 %
Ringerike sykehus 74 % 73 % 65 % 75 % 72 % 79 % 82 % 72 % 86 % 88 % 91 % 87 % 79 %
Kongsberg sykehus 70 % 71 % 74 % 72 % 81 % 75 % 77 % 80 % 77 % 78 % 79 % 84 % 77 %
Psykisk helse og rus 78 % 82 % 78 % 82 % 83 % 87 % 83 % 83 % 83 % 85 % 84 % 82 % 83 %



Andel korridorpasienter somatikk 
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Andel korridorpasienter somatikk 
er på 2,5 % i februar.  
 
Andel i februar i fjor var 3,3 %. 

Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 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 1,8 % 1,1 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 2,4 % 1,5 %
Bærum sykehus 1,4 % 0,9 % 1,7 % 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 2,0 % 1,4 %
Ringerike sykehus 3,3 % 3,7 % 3,4 % 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,4 % 3,3 %
Kongsberg sykehus 2,1 % 1,7 % 2,5 % 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 4,2 % 2,4 %



Antall ventende over 1 år totalt 
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Antall ventende 
over ett år eher 
over 100 pr 
februar, men 
viser en 
synkende trend 
siste 12 
måneder.  
 

Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

Antall ventende over 12 måneder totalt
VV totalt 188 113 89 58 80 106 136 145 104 77 85 109 108
Drammen sykehus 76 40 36 16 23 19 33 55 39 29 34 43 37
Bærum sykehus 110 72 48 37 47 74 90 78 53 38 42 56 62
Ringerike sykehus 1 1 3 1 2 10 9 8 7 6 7 6 5
Kongsberg sykehus 1 0 0 4 8 3 4 4 5 4 2 3 3
Psykisk helse og rus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Antall ventende over 1 år – rettighetspasienter 
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Det er per 
februar 31 
ventende over 
12 måneder. 

Mar2015 Apr2015 Mai2015 Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Gj.snitt
12 mndr

Antall ventende over 12 måneder med rett til prioritert helsehjelp
VV totalt 3 4 2 2 3 1 0 3 3 8 16 31 6
Drammen sykehus 2 2 1 2 3 1 0 0 1 2 3 8 2
Bærum sykehus 1 2 1 0 0 0 0 1 2 6 12 23 4
Ringerike sykehus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Kongsberg sykehus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 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 totalt 73 lavere 
enn på samme tid i fjor.  

• Klinikkene Drammen og Bærum har 41% 
av alle fakturerte døgn i januar. 

• Kongsberg står for 32% av fakturering pr 
febebuar. Røyken, Asker, Drammen og 
Bærum kommunene står for om lag 22 % 
av total fakturert døgn hittil i år. 50 

Fakturert liggedøgn utskrivningsklare pasienter 



   
     Belegg siste 12 måneder 
 

• Belegg innenfor somatikk er i februar 2016 91 %, det 
samme som i januar. Belegg er på nivå med samme 
periode i fjor. Det er store variasjoner mellom 
sykehusene. 
• Belegg innenfor psykisk helse og rus er i februar 2016 
69 %, det samme som i januar, og 2 % lavere enn 
samme periode 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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Medieomtale av Vestre Viken 
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             Kjøp på avtale februar 2016: 85 % 
• •• • VESTRE VIKEN • 

Nr Navn 

10 Klinikk Drammen sykehus 

20 Klinikk Bærum sykehus 

30 Klinikk Ringerike sykehus 

40 Klinikk Kongsberg sykehus 

50 Klinikk for Intern service 

60 Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 

80 Klinikk for Medisinsk Di 

Vestre Viken HF 

100, 0 % 

90.0 % 

ao.o ,. 

70, 0 "' 

60.0 "' 

so.o "' 

40.0 % 

SO. O K 

2 0 .0 % 
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0 . 0 % 

Kjøp p å a vta le pr k l inikk hittil i å r 2016 

HiÅ 2016 

84 % 

84 % 

92 % 

90 % 

89 % 

75 % 

70 % 

74 % 

85 % 

Mål2016 

79 % 

81% 

93 % 

88 % 

84 % 

84 % 

71% 

74 % 

80 % 

2015 

75 % 

76 % 

91% 

84 % 

78% 

78 % 

63 % 

69 % 

76 % 
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    Systemdekning februar 2016: 62 % 
• •• • VESTRE VIKEN • 

Klinikk Drammen sykehus 

Kl inikk Bærum sykehus 

Kl inikk Ringerike sykehus 

Kl inikk Kongsberg sykehus 

Kl inikk for Intern service 

Kl inikk for Psykisk helse og rus (PHR) 

Klinikk for Prehospitale t jenester 

Kl inikk for Medisinsk Di ostikk (KMD) 

Vestre Viken HF 

System bruk pr klinikk hittil i år 2016 
100K ~-----------------------------------

Ktinl.lc Klinikk Klinikkfor Kl inikk KlinM:: Klinlddor Kf..,ilk for Klinkkfor Veø: teViken 
KoriSbera Onwnmen Med iU'I.sk Rhl etike Bærum Prel'losøl ale Ps\1usk helse tltern t-1' 

~~ehu~ sykeh~;~ OØtnD~•k STkeh'"s ~kehu~ t)ene iter OJrus(PHR) xrvl« 
( KMO) 

91 % 

85 % 

93 % 

96 % 

35 % 

42 % 

40 % 

85 % 

62 % 

79 % 

81 % 

84 % 

75 % 

54 % 

46 % 

55 % 

83 % 

70% 

77 % 

78 % 

83 % 

71 % 

41 % 

26 % 

35 % 

79 % 

65 % 



Egenandeler – andel kort bruk 

Vestre Viken hadde per februar 2016 en 
kortandel på 80,0 % som er høyere enn samme 
periode i fjor.  
 
  
  

Akk. Kort hittil i år. 
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Akkumulert kortbruk pr siste avsluttet periode 20 267 435          
Mål for kortandel ved bet. Av egenandel i VV 90 %
Ävstand fra mål 9,96 %

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 80,04 %
Endring fra i fjor 3,84 %

Endring siden oppstart 2012 vs. hiå 27,04 %

Netto likv. Eff for foretaket pr avsluttet periode vs 2012 5 479 304            
Egenandel 320                        
Økt antall betalinger med kort pr avsluttet periode 17 123                  

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 68 750 252          
   andel beregnet med kort 2012 andel (53%) 45 527 115          
 = beregnet likviditetseffekt 2016 vs 2012 23 223 137          
 = økt antall som betaler med kort år 2015 vs 2012 72 572                  

Kostnad pr faktura - ref HSØ prosjekt kr 71,28
Arbeidskostnad spart med økt ant.bet med kort kr 5 172 954



Andel kortbruk per klinikk 

• I 2016 er det tre 
klinikker som er over 
gjennomsnittet for 
VV. Dette er KMD 
(87,0 %), KS (80,2%) 
og Drammen (83,5 
%).  
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Betalingsmetode Akkumulert Feb
Kort VV 80,0 %
Kortandel DS 2015 83,5 %
Kortandel BS 2015 79,0 %
Kortandel RS 2015 76,4 %
Kortandel KS 2015 80,2 %
Kortandel PHR 2015 67,0 %
Kortandel KMD 2015 87,0 %
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Saksfremlegg 
 
 
Konseptfase nytt sykehus 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken  14/2016 14.03.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Notat 
2. Konseptfaserapport pr.7.mars 2016 
3. Kvalitetssikring konseptrapport Nytt Vestre Viken sykehus 

 
Ingress 
Det foreligger nå en kvalitetssikret konseptfaserapport for nytt sykehus. 
Saken skal behandles i styremøte 9.mai 2016. Til dette møtet har administrerende direktør i 
eget notat fremmet noen foreløpige vurderinger som legges frem for styret til drøfting. 
 
Forslag til vedtak 
Saken drøftes i styret med bakgrunn i tilrådinger i vedlagte notat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 7. mars2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 7.mars 2016 

Saksbehandler: Rune A. Abrahamsen 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  

 
  



 

Postadresse: Telefon: 32 80 30 00 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 
Veileder for tidligfaseplanlegging av sykehusbygg krever at det skal utredes et 0-alternativ og 
minst 2 løsningsalternativer.  
 
I konseptfasen for NVVS foreligger flere alternativer. I vedlagte notat drøftes de ulike 
alternativene med sikte på å redusere antallet som tas med i den endelige anbefalingen som 
styret skal behandles 9. mai 2016. 
 
 
Vurdering: 
Nybyggløsningen på Brakerøya foreligger i 4 alternativer:2 alternative skisseprosjekter og begge 
med eller uten alderspsykiatri. 
 
Konseptfaserapporten anbefaler at alderspsykiatrien legges til nytt sykehus, og ikke til Bærum 
sykehus. Faglige tilrådinger peker på at en splitting av sykehuspsykiatrien er uheldig. Det viser 
seg også utfordrende å oppfylle de bygningsmessige kravene til en alderspsykiatrisk avdeling 
innen dagens arealer ved Bærum sykehus. Arbeidet med å utnytte Bærum sykehus fullt ut i 2030 
vil bli videreført på annen måte; blant annet gjennom vedlikeholdsplanen i BRK-prosjektet. 
Administrerende direktør slutter seg til denne anbefalingen. 
  
Konseptfaserapporten anbefaler videre at skisseprosjekt 1 foretrekkes fremfor skisseprosjekt 2 
på Brakerøya fordi dette fremstår mer stedstilpasset. Administrerende direktør slutter seg også 
til denne anbefalingen. 
 
Konseptfaserapporten inneholder en lang rekke med alternativer på nåværende tomt: 
- Et rent 0-alternativ med kort tidshorisont 
- Et 0 + alternativ med 25-30 års tidshorisont 
- Et 0 + alternativ hvor somatikk og psykiatri samlet på Bragernes, med eller uten 

alderspsykiatri 
- Et fullverdig alternativ med samme funksjonalitet som utbyggingsalternativene, med eller 

uten alderspsykiatri 
 
I konseptfaserapporten anbefales at 0 + og 0 + med psykisk helse og rus prioriteres etter det 
fullverdige alternativ 3. Bærekraften for det fullverdige alternativ 3 fremstår som mer robust. 
Dette slutter administrerende direktør seg til. 
 
 
Da gjenstår 3 alternativer: 
- 0 alternativet 
- Brakerøya alternativet med alderspsykiatri og skisseprosjekt 1 
- Bragernes alternativet med alderspsykiatri 
 
Arbeidet i perioden frem til 9.mai vil særlig konsentrere seg om å gi best mulig faktagrunnlag for 
valg mellom Bragernes og Brakerøya som lokalisering av det nye sykehuset. Ved valget mellom 
lokalisering til Brakerøya og Bragernes, som styret skal ta 9. mai 2016, vil det være sentralt å 
vurdere forhold til pasienter og de ansatte, ikke minst i byggeperioden, og samfunnsmessige 
forhold som trafikk, miljø og byutvikling. Det gjenstår også en ytterligere vurdering av 
funksjonaliteten i løsningen i Bragernesalternativet.  
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Det vil bli etablert samarbeid med Drammen og Lier kommune i planleggingen rundt de 
samfunnsmessige forhold og sammenligningen mellom de to alternative lokaliseringene. 
Områdeplanarbeidet for Brakerøya vil bli videreført og er nå sendt på høring av kommunene. 
Resultatet av denne prosessen vil tas med i den endelige anbefalingen.   
 
Administrerende direktør viser til at de to alternativene (Brakerøya og Bragernes) har 
betydelige forskjeller i investeringskostnader, beregnet til henholdsvis 9,6 mrd mot henholdsvis 
7,7 mrd i 2015 kr (beløpene inkluderer byggekost, IKT, byggelånsrenter og netto 
tomtekostnader).  
Det vises til at det ikke foreligger noen statlig tilskuddsordning, kun låneordninger og at 
differansen må bæres av foretaket selv. I og med at alternativet Bragernes fremstår som 
likeverdig i konseptfasen når det gjelder kvalitet og effektivitet etter ferdigstilling, gir Brakerøya 
en betydelig tilleggs utfordring for foretakets drift.  
 
Begrunnelsen for et eventuelt valg av Brakerøya kan fremkomme utfra en samlet vurdering av 
foretakets forhold (som for eksempel mer attraktiv beliggenhet, bedre utvidelsesmuligheter, 
ingen ulemper i byggeperioden og samfunnsmessige forhold som knytter seg til 
kollektivtransport, miljø og byutvikling). Det finansielle grunnlaget for å ivareta de 
samfunnsmessige forhold med nåværende finansieringsmodell for sykehusbygg og sykehusdrift 
fremstår som særdeles krevende. 
 
Det viktigste er å velge en løsning som samsvarer med foretakets visjon om et tilbud til 
pasientene med høy faglig kvalitet  og god tilgjengelighet, og som legger grunnlag for utvikling 
for foretaket i kommende generasjoner. 
 
I løpet av april vil tillitsvalgte, HAMU, brukerutvalg, kommunene i hele Vestre Viken og 
Stortingsbenkene bli involvert på ulike måter, og den tette dialogen med Helse Sør-Øst blir 
videreført. 
 
 
Administrerende direktørs anbefaling: 
Saken legges frem for styret til en foreløpig drøfting. 
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NOTAT 
 
 
Til:  Styret i Vestre Viken HF 
 
Fra:  Administrerende direktør 
  
  
Konseptfase nytt sykehus 

Bakgrunn 
Prosjektet Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) er nå i konseptfasen, som er en del av 
tidligfaseplanleggingen. Forut for dette har det vært gjennomført Utviklingsfase og Idefase, i 
henholdsvis 2011 og 2013.  Hovedfunksjonsprogrammet (HFP) var første leveranse i 
konseptfasen og ble lagt frem for styret i Vestre Viken HF 15.12.2014. Denne er senere 
revidert og versjon 2.1 ble ferdigstilt 18.02.2016. I tillegg ble det utredet selvstendige 
programmer for hovedprogram utstyr (HPU), overordnet teknisk program (OTP) og 
overordnet IKT program (O-IKT).  
 
På bakgrunn av gjeldende HFP ble det videre utarbeidet et delfunksjonsprogram (DFP), som 
sammen med medvirkningsgruppenes arbeid lå til grunn for utarbeidelse av et skisseprosjekt 
(SP 1). Senere ble det iht. “Mandat for videre arbeid med konseptfase nytt sykehus i 
Drammen for Vestre Viken HF”, godkjent av Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst 6. juli 2015, 
utarbeidet ytterligere et skisseprosjekt basert på løsningslikhet med Nytt Østfold sykehus 
(NØS) (SP 2).  
 
Det er en klar målsetting for Helse Sør-Øst og Vestre Viken at det nye sykehuset er riktig 
dimensjonert i forhold til de funksjoner og de opptaksområder som skal ivaretas og at 
planlegging og bygging kan foregå så effektivt som mulig med mest mulig bruk av standard 
løsninger og gjenbruk av gode løsninger. For å sikre at dette ble ivaretatt i konseptfasen, ble 
det opprettet en felles prosjektgruppe med sentrale ressurspersoner fra Helse Sør-
Øst/prosjekt Nytt Østfoldsykehus og Vestre Viken/NVVS. Gruppen har verifisert 
forutsetninger, beregninger og begrunnelser for løsninger og valg for NVVS, med basis i 
prosjektunderlag for nytt Østfoldsykehus.  
 



 
 
 
I tillegg til dette arbeidet ble Sykehusbygg engasjert av Helse Sør-Øst for gjennomgang og 
kvalitetssikring av HFP og tilhørende dimensjonering for NVVS iht. SINTEF sin metodikk for 
dimensjonering av sykehusbygg. Denne metoden er benyttet i rapporten «Analyse av 
aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst RHF», utarbeidet i 2014. 

Dimensjonering 
Grunnlaget for dimensjoneringen av NVVS er aktivitet utført ved Drammen sykehus i 2013, 
dvs. 2013 benyttes som basisår.  Sykehuset har hatt betydelig vekst de siste årene. Den 
økningen som skyldes en større og eldre befolkning, er tatt vare på i dimensjoneringen som 
er basert på framskrivningen av befolkningen til 2030. 

Prosjektet har sett nærmere på utviklingen fra 2013 til 2014 og finner behov for økt 
operasjonskapasitet. Dette er ivaretatt gjennom 2 bufferstuer. Den videre utvikling må 
følges gjennom det videre arbeidet.  

For de øvrige sykehusene i foretaket, Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg 
sykehus, har prosjektet fremskrevet aktiviteten i 2030 med de samme dimensjonerende 
forutsetninger som for nytt sykehus.  Videre er befolkningsveksten innen det enkelte 
sykehusområde lagt til grunn.  Dimensjoneringen viser at det i 2030 er relativt små 
kapasitetsendringer som er nødvendig for å løse aktivitetsbehovet i 2030, både for VV totalt 
sett og for det enkelte sykehus. Arbeidet med å utnytte de øvrige sykehus vil bli videreført 
gjennom BRK-prosjektet.   

Vurdering: 
Administrerende direktør vurderer at dimensjoneringen som er gjennomført er godt 
kvalitetssikret, at denne bør legges til grunn for endelig styrebehandling og at den 
videreføres inn i forprosjektet. Dimensjoneringen er basert på Helse Sør-Østs forutsetninger. 

Alternative utredninger 
I henhold til mandatet og tilleggsutredninger for konseptfasen er følgende alternativer 
utredet iht. Tidligfaseveilederen for sykehusprosjekter:   

• Nullalternativ med kortsiktig tidsperspektiv 

• Nullplussalternativ med samme levetid som utbyggingsalternativene 

• Nullplussalternativ med psykisk helse og rus  

• Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset 



 
 
 

• Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus 

• Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på 
Bragernes 

Første versjon av konseptfaserapporten ble fremlagt i desember 2015 og omhandlet 
Nullalternativet, Nullplussalternativet og Alternativ 1 og 2. I Nullplussalternativet er det 
beskrevet at foruten nybygg, skal bygg rives på eksisterende tomt på Bragernes, hvilket vil 
frigjøre areal på nivå med det dimensjonerte arealbehovet til PHR. Basert på denne 
situasjonen, fikk prosjektet i oppgave å utrede om det var mulig å innplassere 
sykehuspsykiatri på Bragernes. Utredningen resulterte i Nullplussalternativet med psykisk 
helse og rus, et alternativ som løser samlokaliseringsmålsettingen og gir gode løsninger for 
PHR isolert. For somatikk medfører imidlertid dette driftsineffektive og kvalitetsmessig 
mindre gode løsninger. Fra prosjektets side var det derfor naturlig å ytterligere utrede 
muligheten for også å utbedre bygg og funksjonsplassering for somatikk. Denne prosessen 
har så resultert i et nytt tiltaksalternativ på dagens tomt - Alternativ 3. 

En ytterligere og viktig faktor i denne prosessen, og som muliggjorde dette alternativet, er at 
prosjektets totale areal ble redusert fra ca. 150.000 m² til ca. 115.000 m² som en konsekvens 
av tilpasningen til tildelt styringsmål (P50) tilsvarende maksimum 8 MRD.    
 
Det foreligger dermed følgende alternativer til vurdering som grunnlag for beslutning om 
utbyggingsløsning: 
 
Nullalternativ 
Tidligfaseveilederen beskriver at nullalternativet skal vise krav til kostnadsoptimal utvikling 
av bygget for å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten over byggets resterende 
levetid. Det vil si at driften videreføres i eksisterende bygg, og at investeringer holdes på et 
minimum for å kunne drive lovlig og forsvarlig. Nullalternativet er dermed å betrakte som et 
«utsettelsesalternativ», der det forutsettes at det gjøres en ny stor investering i den gamle 
bygningsmassen i løpet av 5–10 år. 

Nullplussalternativ med samme levetid som utbyggingsalternativene 
Nullplussalternativet baserer seg på samme måte som nullalternativet på eksisterende 
bygningsmasse uten særlige funksjonelle forbedringer, men tidshorisonten gjøres like lang 
som tiltaksalternativene. Nullplussalternativet innebærer derfor at man river den delen av 
bygningsmassen som det ikke vurderes som regningssvarende å oppgradere for å kunne 
drive lovlig og forsvarlig virksomhet. Bygningsmassen som rives erstattes av nye bygg, i 
tillegg til at det må bygges nytt for å håndtere økt kapasitetsbehov over tid. Det blir ikke 
investert for å samlokalisere somatikk og psykisk helse og rus. Det vil heller ikke bli investert 
for å gjøre funksjonelle forbedringer. 

Nullplussalternativ med psykisk helse og rus 



 
 
 
I Nullplussalternativet med psykisk helse og rus (PHR) videreføres løsningen som er 
beskrevet i Nullplussalternativ for somatikk. I dette alternativet rives deler av 
bygningsmassen som omkranser høyblokka. Arealet som rives er marginalt mindre enn det 
som er planlagt bygget for PHR i nybyggsalternativene. Dette gir mulighet for å innplassere 
nybygg for PHR på den eksisterende sykehustomten på Bragernes, samlokalisert med 
somatikk. PHR vil dermed få all sin virksomhet i nybygg. Somatikken vil få deler av 
virksomheten i nybygg, mens resterende virksomhet må løses i arealer som kun er teknisk 
oppgradert uten funksjonelle forbedringer eller optimal plassering av funksjoner.  

Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet i det nye sykehuset 
Alternativ 1 beskriver et framtidig nytt Vestre Viken sykehus hvor all somatikk på Drammen 
sykehus og sykehuspsykiatri samles på Brakerøya. Driftskonsept og virksomhetsmodell for 
dette alternativet vil være som beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet for NVVS, både for 
somatikk og psykiatri. Konseptet beskriver blant annet en felles hovedinngang plassert 
mellom somatikk og psykiatri. Herfra skal pasienter, pårørende og ansatte ledes gjennom en 
hovedgate ut til de ulike delene av sykehuset. Funksjoner er plassert og fordelt i 
bygningsmassen slik at man skal oppnå optimale forbindelser og effektiv flyt både for 
pasienter og ansatte. Alternativ 1 er beskrevet slik at det skal kunne oppfylle alle mål som er 
satt for prosjektet og understøtte at pasientene får tjenester med høy kvalitet, at driften skal 
være rasjonell, og at ansatte skal ha gode arbeidsforhold. 

Alternativ 2: Som Alternativ 1, men med alderspsykiatri lagt til Bærum sykehus 
Alternativ 2 beskriver et framtidig nytt Vestre Viken sykehus hvor somatikk og 
sykehuspsykiatri samles på samme måte som i Alternativ 1, men hvor alderspsykiatri legges 
til Bærum sykehus. Dette innebærer at 24 alderspsykiatriske senger tas ut av det planlagte 
nye sykehuset og plasseres på Bærum sykehus. Løsningene i nytt sykehus vil tilsvare det som 
gjelder for Alternativ 1, med tilsvarende funksjonsplasseringer og forbindelser i sykehuset. 
Den bygningsmessige konsekvensen av å legge alderspsykiatri til Bærum sykehus vil være at 
en del av psykiatribygget reduseres med en etasje. Driftsmessig vil Alternativ 2 bety at 
pasienter som innlegges akutt, men som skal behandles i alderspsykiatrisk avdeling, må 
overflyttes fra Drammen til Bærum. Det psykiatriske fagmiljøet vil også bli delt på to steder. 

Alternativ 3: Somatikk og sykehuspsykiatri samlet på eksisterende sykehustomt på 
Bragernes 
Alternativ 3 bygger på Nullplussalternativet med psykisk helse og rus innplassert på tomten 
på Bragernes. Det legges videre til grunn at funksjonsplassering i høyblokka optimaliseres og 
at den rehabiliteres til nivå som et nytt sykehusbygg. Både nybyggene og den oppgraderte 
høyblokka vil ta opp i seg mest mulig av de konsepter som er beskrevet i HFP. Dette betyr 
blant annet at i forbindelse med rehabilitering bygges sengefløyer om slik at man får 
sengeposter med ensengsrom med eget bad. I dette alternativet vil høyblokka oppnå 
kvaliteter tilsvarende et nybygg når rehabiliteringen er gjennomført. Kvalitets- og 
effektivitetsmessig vil Alternativ 3 fremstå på nivå med Alternativ 1 når det er ferdigstilt. 
Driftsmessig forventes perioden med bygging og ombygging tett på den kliniske 
virksomheten å bli krevende og medføre ulemper både for pasienter og ansatte.  



 
 
 
Utbyggingsløsninger for Alternativ 1 og 2 

Skisseprosjekt 1 
Skisseprosjekt 1 for nybyggsalternativene på Brakerøya er basert på driftskonseptet som er 
beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet og gjenspeiler medvirkningsgruppenes innspill til 
hvordan et fremtidig sykehus bør utformes. Det er etterstrebet et arkitektonisk konsept med 
stor robusthet overfor mulige endringer gjennom prosjekts utvikling. Det foreliggende 
konseptet gir mulighet for at prosjektet kan øke eller minke i størrelse uten at konseptet 
endres.  
Sykehusanlegget er organisert som karréer med atrier gruppert omkring en gjennomgående, 
glassoverbygg hovedgate. Sykehusanlegget er delt i to hoveddeler, somatikk og psykiatri, 
med felles hovedinngang. Somatiske poliklinikker ligger i karréer i 1. og 2. etasje på sjøsiden 
av hovedgaten, mens tunge behandlingsfunksjoner som akuttmottak, operasjon og intensiv 
ligger på motsatt side av hovedgaten. Sengeposter er plassert i korsform i de øverste 
etasjene med direkte forbindelse ned til poliklinikker og behandlingsfunksjoner.  
 
Psykiatrien er plassert øst for hovedinngangen, orientert mot landskapet og fjorden. 
Hovedgaten binder sammen separate bygninger (karréer) i tre plan organisert omkring 
lukkede atrier som gir mulighet for skjermet uteopphold for pasientene. Det er to plan med 
pasientfunksjoner og et tredje plan for teknikk og kontor. Polikliniske funksjoner er innpasset 
i tilknytning til døgnenhetene. 
 
Det er kun lagt ut kjellerareal under deler av sykehusanlegget. Underetasjen inneholder 
kulvert for AGV transport, samt garderober for personell. Ingen kritiske tekniske 
installasjoner er plassert i denne etasjen.  

Skisseprosjekt 2 
I Skisseprosjekt 2 er det etterstrebet å skape et kompakt og effektivt sykehusanlegg med 
korte avstander som baserer seg på konsepter og løsninger fra nytt Østfoldsykehus. 
Områdene bindes sammen av en tverrgående hovedkorridor i hver etasje hvor også de 
vertikale hovedforbindelser hekter seg på. Sykehuset er delt i to deler, somatikk og psykiatri, 
som bindes sammen av fellesområdet med hovedinngangen.  
 
Somatikkdelen består av to bygningsdeler med forskjellig karakter, en nordlig del som i 
hovedsak inneholder tunge behandlingsfunksjoner og en sørlig del som i hovedsak 
inneholder sengeområder og poliklinikker. Poliklinikker er i hovedsak plassert i 1. etasje, 
sengeposter ligger i pirer i de overliggende etasjer ut mot sjøen.  
 
Psykiatri ligger på østsiden av hovedinngangen og nås via hovedkorridoren som binder 
sammen tre U-formede bygninger i tre plan. Sammen med hovedkorridoren danner 
bygningene tre lukkede atrier som gir mulighet for skjermet uteopphold for pasientene. 
Polikliniske funksjoner er innpasset i tilknytning til døgnenhetene. 
 



 
 
 
Kjelleretasjen (U1) inneholder garderober, sterilsentral, apotekproduksjon, og en del ikke 
medisinsk service. Det er også innpasset overnattingsrom for personalet og kontorarealer. 
Det finnes også et plan U2 som inneholder kulvert og tekniske rom. 

Vurdering: 
Administrerende direktør vurderer at antall og bredden i gjennomførte utredninger 
tilfredsstiller veilederens krav og forventninger, og gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
hvorvidt utredede alternativer er relevante, gjennomførbare og levedyktige.  

Konseptrapport 
Konseptrapporten beskriver utredningen av prosjektet NVVS, og omfatter Drammen 
sykehus, Psykiatrisk avdeling Blakstad og Lier og noen mindre lokaliteter tilknyttet 
psykiatrien. 

 

De konseptuelle problemstillingene omhandler følgende faktorer: 

1. Den tekniske tilstanden på bygningsmassen  

2. Funksjonell egnethet og tilpasningsdyktighet i dagens bygg 

3. Kapasitet til å håndtere fremtidens befolkningsvekst 

Behovsanalysen verifiserer at det er behov for: 

• Betydelige oppgraderinger av dagens bygningsmasse eller nybygg for å erstatte 
gammel bygningsmasse som er i dårlig stand og lite egnet for fremtidig 
sykehusdrift 

• Nybygg for å sikre at NVVS har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere fremtidig økt 
befolkningsvekst, og den økte andelen eldre som er hyppigere brukere av 
sykehustjenester 

Basert på behovsanalysen er det tre hovedspørsmål som må besvares: 

1. Er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å rehabilitere dagens bygningsmasse og 
bygge nybygg for å erstatte uegnede bygg og møte fremtidens økte behov for 
sykehustjenester?  

2. Er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å erstatte dagens bygningsmasse med et 
nytt sykehus hvor man samler somatikk og psykiatri? 

3. Er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å rehabilitere/oppgradere eksisterende 
bygningsmasse til å møte gjeldene krav, bygge nybygg for å erstatte uegnede bygg og 
møte fremtidens økte behov for sykehustjenester, samt samlokalisere psykiatri og 
somatikk på eksisterende tomt? 



 
 
 
Det er gjennomført omfattende analyser for å besvare ovennevnte spørsmål. Analysene 
baserer seg på en vurdering av prissatte - og ikke prissatte effekter. De prissatte effektene 
omfatter nåverdiberegning og bærekraftsanalyse basert på investeringer, driftskostnader og 
gevinster. De ikke prissatte virkningene omfatter en vurdering av oppfyllelse av kvalitative 
målsettinger. 

Ved sammenstilling av de prissatte effektene er det Alternativ 3 som kommer best ut, både 
når det gjelder nåverdi og bærekraft. På de ikke prissatte virkningene vurderes Alternativ 1 
noe bedre enn Alternativ 3 i forhold til fremtidige utvidelsesmuligheter, etablering av 
samhandlingsarenaer for somatikk og på tilgjengelighet for pasienter, pårørende og ansatte.  
 
Prosjektet ser ikke at forskjellen i ikke prissatte effekter mellom de to alternativene kan 
forsvare den merinvestering som Alternativ 1 representerer. Alternativ 1 kommer også 
dårligere ut både på nåverdi og økonomisk bæreevne. Basert på de ovenstående vurderinger 
anbefaler prosjektet at Alternativ 3 videreføres og legges til grunn i det videre arbeidet i 
forprosjektfasen. 

Vurdering: 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar Konseptrapporten til etterretning.   

Kvalitetssikring  
Kvalitetssikringen er gjennomført av Ernst & Young AS (EY) i samarbeid med Ratio arkitekter, 
PRO Integrated management og rådgiver utstyr A. Ystgaard. Kvalitetssikring omfatter 
konseptrapport ”Nytt sykehus i Vestre Viken” med vedlegg. 
 
Kvalitetssikringen konkluderer med at det dokumenteres på en tilfredsstillende måte at det 
er behov for å gjennomføre tiltak for å modernisere og øke sykehuskapasiteten i Vestre 
Viken, samt samlokalisere psykiatri med somatikk. Prosjektet viser at den tekniske tilstanden 
og kapasiteten ved eksisterende sykehus i Drammen ikke er tilstrekkelig for å kunne møte 
befolkningen i Vestre Viken HF sitt fremtidige behov for spesialisthelsetjenester. 
 
Basert på prosjektets utredning av tre tiltaksalternativer, i tillegg til tre 0-alternativer, 
vurderinger kvalitetssikringen at konseptrapporten gir et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
hvorvidt utredede alternativer er relevante, gjennomførbare og levedyktige. Videre støtter 
kvalitetssikringen prosjektets anbefaling om å gå videre med alternativ 3, forutsatt videre 
bearbeiding av enkelte påpekte områder.  

Vurdering: 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar kvalitetssikringen av Konseptrapporten til 
etterretning og at konseptfasen avsluttes. 
 



 
 
 
Valg av alternativ og skisseprosjekt 
Kriterier for valg  
Veilederen for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter (IS-1349, 12/2011) beskriver 
følgende kriterier som skal legges til grunn for evaluering av de utredede alternativene: 
• Måloppnåelse, riktig prioritering i forhold til målhierarki  
• Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom  
• Kapasitet og kvalitet, ”sørge for ansvaret”  
• Samhandling  
• Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster  
• Pasientmiljø, arbeidsmiljø  
• Ytre miljø, energibehov, CO2 utslipp 
• Pasientsikkerhet  
• Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling  
• Byggets kvalitet, fleksibilitet 
• Samfunnsforhold 
Dette er kriterier som prosjektet har lagt til grunn i sine utredninger, og alternativene skal 
vurderes og rangeres i forhold til de oppsatte kriteriene. 

Vurdering: 
Alternativ 1 og 2 (med eller uten alderspsykiatri på Brakerøya) er å anse som likeverdige 
utfra de økonomiske vurderingene i forhold til investeringskostnad, nåverdi og bærekraft. 
Det er kun plasseringen av alderspsykiatri som skiller disse, dvs. alderspsykiatri legges til 
Bærum sykehus i Alternativ 2. Administrerende direktørs vurdering er at all sykehuspsykiatri 
bør samles, både av driftsmessige og medisinsk faglige hensyn.  
 

Iht. Tidligfaseveilederen skal det utredes et “rent” nullalternativ, dvs. krav til 
kostnadsoptimal utvikling av bygget for å opprettholde akseptabel ytelse for virksomheten 
over byggets resterende levetid. Øvrige nullalternativer er fra prosjektets side utredet som 
videreutvikling av det pålagte nullalternativet. 

På bakgrunn av utredningene, vurderer Administrerende direktør alternativene nullpluss og 
nullpluss med psykisk helse og rus (PHR) som ikke relevante å videreføre i den videre 
prosess, og tilråder derfor at kun nullalternativet av disse inngår i den videre 
beslutningsprosessen. Disse alternativene er ikke bærekraftige utfra en funksjonell og 
økonomisk vurdering. 

Alternativ 3 (Bragernes) fremstår i konseptrapporten som kvalitets- og effektivitetsmessig på 
nivå med Alternativ 1 (Brakerøya) når det er ferdigstilt. 

 



 
 
 
På bakgrunn av dette, vurderer administrerende direktør at kun Alternativ 1 (Brakerøya) og 
3 (Bragernes) av nybyggsalternativene bør videreføres i den videre beslutningsprosessen. 

Som angitt er det utarbeidet to skisseprosjekter, Skisseprosjekt 1 og 2.  De to 
skisseprosjektene har flere avvikende løsninger mht. funksjonsplassering og driftsmessige 
løsninger, men begge legger til rette for gode funksjonsløsninger og effektiv drift. Det er 
derimot to utfordringer med skisseprosjekt 2. Den ene gjelder plassering av kritiske 
funksjoner, som apotekets produksjonsområde og sterilsentral, i kjeller (U1), hvilket er i 
konflikt med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine påpekninger. Videre er 
badene på sengerommene godkjent iht. til TEK7, noe som etter all sannsynlighet ikke vil 
være i overensstemmelse med nye regler, TEK10.   

På bakgrunn dette, vurderer administrerende direktør at kun Skisseprosjekt 1 av disse bør 
videreføres i den videre beslutningsprosessen. 

Dette innebærer at det samlet gjenstår 3 alternativer; 

• Nullalternativet 

• Brakerøya- alternativet med alderspsykiatri og skisseprosjekt 1  

• Bragernes-alternativet med alderspsykiatri 

Ved valget mellom lokalisering til Brakerøya og Bragernes, som styret skal ta 9. mai 2016, vil 
det være sentralt å vurdere forhold for de ansatte og pasienter, ikke minst i byggeperioden, 
og samfunnsmessige forhold som trafikk, miljø og byutvikling.  

Supplerende utredninger for Alternativ 3 (Bragernes) 
Iht. påpekninger i kvalitetssikringen, vil prosjektet innen endelig styrebehandling 09.mai 
2016 ytterligere utrede følgende områder: 

• Kartlegge krav/behov for endringer av gjeldende reguleringsplan iht. forslag til 
utbygging på Bragernes, inkludert estimert tid for godkjent endret reguleringsplan.  

• Utarbeide forslag til plan for trinnvis utbygging, inkludert plan for innflytting og 
omrokkering av funksjoner under byggeprosessen frem til endelig ferdigstilling   

• Utarbeide forslag til plan for prosess mht. bygging rundt og i sykehus i drift, med 
fokus på pasienter, pårørende og ansatte.  

Vurdering: 
Administrerende direktør tilrår at arbeidet med supplerende utredninger for Alternativ 3 
(Bragernes) tas til etterretning og at arbeidet fortsetter frem til styremøtet 09.05.2016. 



 
 
 
Områdeplan  
I forbindelse med utredningen av nytt sykehus på Brakerøya, er det i samarbeid med 
Drammen kommune og Lier kommune utarbeidet forslag til områdereguleringsplan. Planen 
har vært til førstegangs behandling i formannskapene i de respektive kommuner og ble 
vedtatt lagt ut til offentlig høring iht. rådmennenes innstilling. Høringsfristen er satt til 
11.04.2016.  
 
Under utarbeidelsen av planen har det vært gjennomført en rekke møter med overordnede 
myndigheter, som Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
Jernbaneverket og Fylkesmannen. Under møtene har det fremkommet enkelte momenter 
som er besluttet enten overført til utarbeidelsen av detaljreguleringsplanen, som 
kryssløsning på adkomstvei fra Strandveien, eller innarbeidet i det fremlagte forslaget til 
plan, som 30 meter byggegrense mot dagens jernbanetrase.  
 
Prosjektet avventer NVE sin vurdering om hvorvidt fremlagt forslag til hevning av flomsikker 
vei og ferdig gulvnivå i 1. etasje til henholdsvis 3 og 3,5 moh. er tilstrekkelig.  
 
På bakgrunn av angitte forhold tas det sikte på å avklare eller innarbeide eventuelle 
høringsuttalelser til planen innen endelig vedtak i kommunestyrene i Drammen kommune og 
Lier kommune, henholdsvis 31.05.2016 og 24.05.2016.  
 
Områdeplanen vil etter endelig vedtak danne grunnlag for videre arbeid med 
detaljreguleringsplanen, som planlegges ferdigstilt til endelig godkjenning i begge kommuner 
i juni 2017.  

Vurdering: 
Administrerende direktør tilrår at arbeidet med områdeplanen tas til etterretning, at 
arbeidet fortsetter frem til styremøtet 09.05.2016, og at planen, etter endelig godkjenning i 
kommunene, danner grunnlag for detaljreguleringsplanen. 

Samfunnsmessige forhold 
I idéfasen ble samfunnsmålet beskrevet som å sikre langsiktige løsninger for å oppnå et 
behandlingsmessig godt og samfunnsøkonomisk effektivt sykehustilbud til befolkningen i 
opptaksområdet samlet sett. 

Samfunnsmål er derved uttrykk for den nytte eller verdiskaping som investeringstiltaket skal 
føre til for samfunnet. Samfunnsmålet viser eiers intensjon og ambisjon med tiltaket. 
 
Ut over dette har prosjektet ikke vurdert andre mer generelle eller tilknyttede samfunnsmål, 
som forhold til naboer, byutvikling, etablering av kommunikasjonsknutepunkt eller 
påvirkning av øvrig infrastruktur og påvirkning av det ytre miljø. 
 



 
 
 
Det er i ettertid fremkommet ønske om at prosjektet vurderer sammenlignbare forhold 
mellom Alternativ 1 (Brakerøya) og Alternativ 3 (Bragernes), som: 

• Tilknytning til kommunikasjonsknutepunkt mht. offentlig transport  
• Trafikale forhold i tilknytning til og innen sykehusområdet  
• Parkeringsdekning og -muligheter for pasienter/pårørende og ansatte  
• Miljømessige konsekvenser av lokaliseringen av det enkelte alternativ  

Vurdering: 
Administrerende direktør tilrår at arbeidet med supplerende utredninger mht. 
samfunnsmessige konsekvenser av de to nybyggsalternativene, Alternativ 1 og 3, tas til 
etterretning, og at arbeidet fortsetter frem til styremøtet 09.05.2016.  

Endelig tilrådning 
Administrerende direktør er tilfreds med at Bragernes alternativet er utredet, og gir honnør 
til prosjektet. Alternativet innebærer at forutsetningen om en sykehustomt på 250 mål 
tilsidesettes. 

Investeringskostnadene ved de to aktuelle alternativene i 2015 kr inkludert IKT, 
byggelånsrenter og netto tomtekostnader, er henholdsvis 9,6 mrd kr (Brakerøya) og 7,7 mrd 
kr (Bragernes). Det er fortsatt usikkerhet rundt tomtekostnadene. 

Det foreligger ingen statlige ordninger for tilskudd til nytt sykehus, kun låneordninger som 
skal bæres av foretaket selv. 
 
Differansen mellom de to alternativene som her er anslått til 1,9 mrd kr representerer en 
årlig kostnad i de første årene på om lag 150 MNOK. 
Det grunnleggende spørsmål blir om de ikke-økonomiske fordelene knyttet til Brakerøya-
alternativene kan forsvare de økte kostnadene. De økte kostnadene må enten dekkes ved en 
ytterligere økt gevinstrealisering eller ved redusert drift. 
 
Dersom Brakerøya er et sterkt ønske ut i fra hensyn som ligger utenfor helseforetakets 
formål og rammer, er det naturlig å tenke seg at kostnadsforskjellen mellom alternativene 
må utjevnes på annen måte.  
 
Administrerende direktør vil ikke allerede nå gi en tilrådning mellom Brakerøya og 
Bragernes, men vil avvente det utredningsarbeidet som pågår. Administrerende direktør vil 
gjennomføre dialog med tillitsvalgte, hovedarbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget samt 
avvente styrets foreløpige drøftinger av saken før tilrådning gis. 
 
Det viktigste er å velge en løsning som samsvarer med foretakets visjon om et tilbud til 
pasientene med høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet, og som legger grunnlag for 
utvikling for foretaket i kommende generasjoner. 



 
 
 
 
   
Administrerende direktør i Vestre Viken HF legger til grunn at endelig tilrådning gis til 
styremøtet i Vestre Viken HF 9. mai 2016.  

Oppsummering forslag til foreløpige konklusjoner 

1. Dimensjonering  

Administrerende direktør tilrår at dimensjoneringen som er gjennomført legges til 
grunn for endelig styrebehandling og videreføres inn i forprosjektet.  

2. Alternative utredninger 

Administrerende direktør vurderer at antall og bredden i gjennomførte utredninger 
tilfredsstiller veilederens krav og forventninger, og gir tilstrekkelig grunnlag til å 
vurdere hvorvidt utredede alternativer er relevante, gjennomførbare og levedyktige.  

3. Konseptrapport 

Administrerende direktør tilrår at styret tar Konseptrapporten til etterretning.   

4. Kvalitetssikring 
Administrerende direktør tilrår at styret tar kvalitetssikringen av Konseptrapporten til 
etterretning og at konseptfasen avsluttes. 

5. Valg av alternativ og skisseprosjekt  

Administrerende direktør vurderer at alternativene nullpluss og nullpluss med 
psykisk helse og rus (PHR) ikke bør videreføres i den videre prosess og tilrår derfor at 
kun nullalternativet av disse inngår i den videre beslutningsprosessen.  

Administrerende direktør tilrår at Alternativ 1 (Brakerøya) og Alternativ 3 (Bragernes) 
av nybyggsalternativene videreføres i den videre beslutningsprosessen.  Det tilrås 
videre at alderspsykiatrien inkluderes i begge alternativene.  

Av de to skisseprosjektene tilrår administrerende direktør at kun Skisseprosjekt 1, 
basert på gjeldende hovedfunksjonsprogram og medvirkningsgruppenes innspill, 
videreføres i den videre beslutningsprosessen. 

6. Supplerende utredninger for Alternativ 3 
Administrerende direktør tilrår at arbeidet med supplerende utredninger for 
Alternativ 3 tas til etterretning, og at arbeidet fortsetter frem til styremøtet 
09.05.2016. 



 
 
 

7. Områdeplan  

Administrerende direktør tilrår at arbeidet med områdeplanen tas til etterretning og 
at arbeidet fortsetter frem til styremøte 09.05.2016 og at planen, etter endelig 
godkjenning i kommunene, danner grunnlag for detaljreguleringsplanen. 

8. Samfunnsmessige forhold  

Administrerende direktør tilrår at arbeidet med supplerende utredninger mht. 
samfunnsmessige konsekvenser av de to nybyggsalternativene, Alternativ 1 og 3, tas 
til etterretning og at arbeidet fortsetter frem til styremøte 09.05.2016. 

9. Endelig tilrådning 
Administrerende direktør i Vestre Viken HF legger til grunn at endelig tilrådning tas i 
styremøte i Vestre Viken HF 9. mai 2016.  

 

Tidsplan 
Dato Aktivitet 
05.apr Møte med HAMU 
11. apr Høringsfrist områdeplan 
11. apr Møte brukerutvalget 
12. apr Møte styringsgruppe 
21.apr Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
21.apr Styremøte HSØ – Orientering 
xx.apr Møte med fylkesmannen 
xx. apr Orientering til stortingsbenken(e) 
25. apr Samarbeidsmøte kommunene 
25.apr Styremøte VV – Arbeidsmøte 
27. apr Møte med AD HSØ 
09.mai Styremøte VV – Tilrådning av konsept, inkludert valg av lokalisering  
24.mai Lier kommunestyre – Områdeplan vedtas 
31.mai Drammen kommunestyre – Områdeplan vedtas 
16.jun Styremøte HSØ – Tilrådning av konsept, inkludert valg av lokalisering  
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Saksfremlegg 
 
 
Idefaserapport «oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, Ringerike 
og Kongsberg» 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 15/2016 14.03.16 
 
 

 

Vedlegg: 
1. Idefaserapport med vedlegg, Oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, 

Ringerike og Bærum – Vestre Viken HF 
 
 
Ingress 
Mandatet for prosjektet Idefase oppgradering og utvikling av sykehusene Bærum, Ringerike og 
Kongsberg ble vedtatt i styresak 63/2014. Idefasen skulle samordne virksomhetsplanen, 
økonomisk langtidsplan (ØLP) og foretakets eiendomsstrategi, og lage en konkret plan for videre 
utvikling av de tre sykehusenes bygninger.  
Det ble videre presisert at idefasen skulle rettes inn mot det vedlikeholdsprogram som foretaket 
er forpliktet til å ha for vår eiendomsmasse i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi. 
Mandatet forutsatte at det ikke skal planlegges nybygg, samt at planen skal ha en økonomisk 
ramme på om lag 1,5 milliarder kroner. Dette er senere bekreftet gjennom økonomisk 
langtidsplan og lagt inn i foretakets bærekraftsanalyser. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar idefaserapporten til foreløpig orientering. Rapporten fremmes til endelig behandling i 
styremøtet 9. mai. 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 7.mars 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 

 
 
 
 

Dato: 7. mars 2016 
Saksbehandler: Irene Beheim 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
 
Styrets enstemmige vedtak i sak 63/2014 var:  

1. Styret godkjenner mandat for idéfase oppgradering og utvikling av sykehusene på 
Bærum, Ringerike og Kongsberg. Mandatet oversendes til Helse Sør-Øst RHF.  
2. Administrerende direktør fremmer sak om mandat for idéfase for DPS Bærum, Ringerike 
og Kongsberg.  

 
Prosjektmandatet følger Sykehusbygg HF sin veileder for” Tidligfaseplanlegging i 
sykehusprosjekter”. I styresaken om mandatet er det lagt en ramme for planen på 1,5 mrd.  
 
Idefaserapporten skal være en vedlikeholdsplan som tar opp i seg behov for økt kapasitet frem 
mot 2030 i tråd med felles kapasitetsplanlegging med NVVS prosjektet, og behov for 
funksjonelle endringer som følge av at sykehusdriften er forandret gjennom årene. Dette skal 
løses innenfor den eksisterende bygningsmassen og innenfor en økonomisk ramme.  
 
Idefaserapportens alternativer 
I idefasens mandat er det gitt føringer for at utredningen skal basere framtidige behov på krav 
om god pasientbehandling.  
 
I alle utviklingsalternativene legges det til grunn at arealer som er registrert som svært dårlig 
skal utbedres. Dette er i tråd med eiendomsstrategien. Alternativene skal også oppfylle kravet 
om å realisere fremtidig kapasitetsbehov. Dette er i ulik grad oppfylt av de forskjellig 
alternativene.  
 
I alternativ 1a lukkes alle tilstandsgrad 3 (TG3) avvik. Gjenstående investeringsmidler benyttes 
da til funksjonelle ombygginger for å skaffe nødvendig kapasitetsbehov i 2030.  
 
Alternativ 1b har vedlikeholdsnivå som tilsier at arealer med TG3 skal utbedres, samt at det skal 
investeres årlig slik at ikke nye TG3-avvik registreres. Resterende ramme brukes til funksjonell 
ombygging. 
 
Alternativ 1c har vedlikeholdsnivå som tilsier at arealer med TG3 og TG2 skal utbedres. 
Resterende ramme brukes til funksjonell ombygging. 
 
I nullalternativet lukkes TG3 avvik i sin helhet, og i hovedsak lukkes også TG2.  
 
Det er også beskrevet et alternativ 2 som går utover rammen og mandatet. Alternativet er basert 
på en nøktern utvikling av arealene.  
 
Oppsummering kostnader Mnok Nullalt. Alt. 1a Alt.1b Alt.1c Alt. 2 Teoretisk alt. 
       
Sum etter ny kapasitetsberegning  (1 1 620 1 564 1 588 1 713 2 436 7 174 
Sum før kvalitetssikring av kapasitetsbehov 1 545 1 489 1 513 1 638 2 361 7 061 
       
Virksomhetsutvikling 239 489 219 0 723  
Vedlikeholdsetterslep TG2 (som følge av ombygging) 161 256 149    
Vedlikeholdsetterslep TG2 (alle)    824 824  
Vedlikeholdsetterslep TG2 (utvalgte deler) 400  400    
Vedlikeholdsetterslep TG3 633 633 633 633 633  
Felles teknisk infrastruktur og områdeforhold TG2 0 0 0 69 69  
Felles teknisk infrastruktur og områdeforhold TG3 111 111 111 111 111  
 
1) Medregnet estimert kostnad for ekstra ombygging til dagbehandling med mer som vist i tilleggsnotat 
om oppdatert kapasitetsberegning. Det utgjør 113 mnok for teoretisk alternativ og 75 mnok for hvert av 
de øvrige alternativene. 
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Teknisk status og vedlikeholdsetterslep 
Vedlikeholdsetterslepet ved de tre sykehusene per 31.12.15 er MNOK 1.460, og fordeler seg som 
følger: 
 
 Bærum 

Sykehus 
Kongsberg 
Sykehus 

Ringerike 
Sykehus 

Hallingdal 
Sjukestugu 

Vedlikeholdsetterslep MNOK 
per sykehus (somatikk) 

766,3 360,6  317,8 12,8 

Hvorav akutte tiltak (TG3) 205,3 262,7 157,9 7,3 
Hvorav langsiktige tiltak 
(TG2) 

561 97,9 159,9 5,5 

 
Lokalisering av alderspsykiatri 
I mandatet ble det gitt et oppdrag om å vurdere mulig lokalisering og innpasning av 
Alderspsykiatri, 24 senger, i eksisterende bygg ved Bærum Sykehus. 
Det er vurdert to alternativer for innplasseringen. 
 
Administrerende direktørs vurdering 
Administrerende direktør vil fremme en sak for det videre arbeidet med vedlikeholdsplanen.  
Vedlikeholdsplanen vil være gjenstand for årlig rullering der tiltak og behov blir kvalitetssikret 
og prioritert.  
Alternativ 2 i planen, og andre innspill som er kommet i prosessen som også inneholder forslag 
til nybygg, forutsetter en ny idefase med mandat gitt fra Helse Sør-Øst.  
Administrerende direktør vil i styremøte 9.mai 2016 legge fram en vurdering om den videre 
planlegging, herunder spørsmålet om ny idefase med mandat fra Helse Sør-Øst. 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 16/2016  14.03.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Årsmelding 2015 Pasient – og brukerombudet Buskerud 
2. Brukerutvalg referat 29.februar  
3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 10.mars (ettersendes) 
4. Foretaksprotokoll 18.februar  
5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 7. mars 2016 
 

Ingress 
 
I saken gis en oppsummering av 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, 7.mars 2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 07.03.2016 
Saksbehandler: Cecilie S. Monsen 
Direkte telefon: 32861111 
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. Årsmelding 2015 Pasient – og brukerombudet Buskerud 

 
Viser til vedlegg 1 
 

2. Brukerutvalg referat 29. februar  
 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 11.mars (ettersendes)  
 
Viser til vedlegg 3   
 

4. Foretaksprotokoll 18. februar  
 

Viser til vedlegg 4 
 

5. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 7.mars 
 
Viser til vedlegg 5 

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



o 

ARSMELDING 2015 

Pasient- og brukerombudet i Buskerud 

C) Pasient- og 
~ brukerombudet 



1 

Innledning 
Pasient- og brukerombudets arbeid er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Vi skal arbeide for å ivareta pasienter og brukeres behov, interesser og rettssikkerhet overfor 

spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Samtidig skal vi 

jobbe for å bedre kvaliteten på begge nivåene. 

Vår årlige melding synliggjør de erfaringene pasienter og brukere har med helse- og 

omsorgstjenestene på en direkte og usminket måte. Gjennom pasienterfaringene kan vi 

måle om tjenestene fungerer slik de som trenger helsehjelpen mener de skal fungere, både 

når det gjelder systemer og kvalitet. Dette gir oss et mer nyansert bilde enn for eksempel de 

tradisjonelle brukerundersøkelsene. Det er pasienterfaringene som danner grunnlaget for 

det utfordringsbildet vi ser fra år til år, og som presenteres i årsmeldingen. Vi tar i liten grad 

hensyn til virksomhetenes beskrivelse av situasjonen og hendelsene da dette handler om 

den pasientopplevde kvaliteten. Det betyr at ombudet tar folk på alvor men ikke 

nødvendigvis på ordet. 

« Vi vet hvor dere er når vi trenger dere ....... » 

Dette er uttalelser vi hører stadig oftere når vi er ute og informerer om ombudsordningen. 

Dette tolker vi som et skritt i riktig retning mot Stortingets mål om å gjøre ordningen mer 

kjent i befolkningen. Det er gledelig at ansatte i helsetjenesten bruker ombudet mer aktivt 

enn før og ser nytteverdien av å be pasienten om å ta kontakt med vårt kontor. En 

avdelingsleder ved en av klinikkene uttalte følgende i et brev til oss: 

<<Takk for den viktige jobben dere gjør~ dere er en flott lavterskel arena for alle 
pasienter som vi gjerne henviser til når pasienter ikke er fornøyde». 

Drammen, l. februar 2016 

Anne-Lene E. Arnesen 
Pasient-og brukerombud i Buskerud 



Oppsummering 
Det har vært en økning antall henvendelser inn til 

kontoret på 15% fra 2014 til 2015. Dette skyldes 

økt kunnskap i befolkningen om 

ombudsordningen, mye utadrettet aktivitet som 

foredrag og undervisning, besøk i ulike 

helseinstitusjoner, og tilfredshet med det arbeidet 

vi gjør både i enkeltsaker og på system nivå. 
1 Ombudskontoret i Buskerud har med dette nådd 

vårt mål om økning i antall henvendelser i 2015. 

Fra 2016 har vi sortert registreringene i tre 

hovedgrupper: Klagesaker, forespørsler og 

henvendelser som ligger utenfor vårt 

arbeidsområde. Dette har vi gjort fordi mange tar 

kontakt med oss med generelle spørsmål om 

rettigheter, fremgangsmåte ved eventuell klage og 

regelverket for søknad om pasientskadeerstatning. 

Disse henvendelsene har tidligere blitt registrert 

som klager uten at vi har hatt belegg for å si at 

pasienten er misfornøyd med helsehjelpen eller 

tjenestene. 

Vi har også registrert særskilt de sakene vi ikke kan 

bistå inn i, for eksempel henvendelser som gjelder 

førerkort, tannbehandling og ulike deler av NAV. 

Henvendelser 

Forespørsler 
Henvendelser utenfor vårt 
ansvarsområde 

SUM henvendelser 

2015 

882 

230 
97 

1149 

l vår statistikk er det forskjell i antall henvendelser 

og antall problemstillinger. Dette skyldes at det i 

en og samme henvendelse kan registreres inntil tre 

ulike behandlingssteder og problemstillinger. 

Totalt 2014 2015 

Klager 
spesialisthelsetjenesten 

Klager kommuner 
Henvendelser som ikke er 
klager 
SUM problemstillinger 1226 

3 typer pasienterfaringer 
Klagegrunnene som presenteres for oss 

grovsorteres i tre hovedkategorier 

Tjenesteytelse 
Rettigheter 

System/rutiner 
SUM registreringer 

310 

110 
921 

685 

401 
327 

1413 

Det er lett å tro at de fleste tar kontakt med oss 

fordi de opplever brudd på pasientrettighetene 

som manglende medvirkning, innsyn i journal, 

avslag på søknader, stans i helsehjelp, opphør av 

tjenester eller uenighet knyttet til de tilbudene 

som blir gitt. Slik er det ikke. Over 50% av 

klagegrunnene vi får presentert er rettet mot 

tjenesteytelsen- det vil si kvaliteten på helse- og 

omsorgstjenestene. Med dette mener vi 

forsinkelser og feil med diagnostiseringen, feil 

behandling og pasientskader, mangelfulle 

henvisninger, dårlig kommunikasjon med 



helsetjenesten, dårlig oppførsel, lite omsorgsfull 

hjelp, mangler ved journalføring, verdighet i 

tjenestetilbudet eller ivaretakelse av personvernet. 

Mer enn 10% av klagegrunnene omhandler svikt i 

systemer og rutiner ved tjenestestedene. Dette 

gjelder den generelle saksbehandlingen, samarbeid 

internt i virksomheten eller med eksterne aktører, 

tilgjengelighet, spørsmål om egenbetaling, 

begrunnelsene for beslutningene som tas og 

saksbehandlingstid. Nærmere analyser viser at 

grovsorteringen er tilnærmet lik for de kommunale 

tjenestene, men rettighetskategorien er noen få 

prosent høyere enn i spesialisthelsetjenesten. 

Fordelingen som kommer frem i Buskerud er 

nærmest identisk med tallene på landsbasis. 

System og rutiner - den viktige 
rettssikkerheten 

~·~ .~, ::~~~ --·- ~·- -
Anbefalinger 

Strengere 
kompetansekrav til 

ansatte som skal være 
saksbehandlere 

Ledere må vise lederskap 
og rydde opp direkte 

Opprydding og kontroll må 
synliggjøres 

Kommunene må følge 
bedre med på fastlegenes 

tilgjengelighet 

Alle virksomheter som yter helse- og 

omsorgstjenester har krav om styring og ledelse. 

Det skal være styringssystemer som bidrar til faglig 

forsvarlige tjenester, systematisk arbeid med 

kvalitetsforbedring, ivaretakelse av 

pasientsikkerhet og sikkerhet for at all lovgivning 

på området etterleves. 

Gjennom flere år er det påvist svikt i oppfyllelsen 

av de grunnleggende kravene til virksomhetene på 

dette sentrale området. l pasienthistoriene speiles 

manglende styring og kontroll og vi ser at pasienter 

og brukere blir skadelidende. 

Noen ganger ser vi også at det er utarbeidet 

rutiner eller utviklet en praksis som har negative 

følger for de som trenger hjelp. Det er underlig at 

slik praksis videreføres uten at ansvarlige ledere 

fanger opp og korrigerer. Dette kan være et 

resultat av at det er overlatt til virksomhetene å 

føre tilsyn med seg selv. Vi må dessverre gi mange 

pasienter rett i at det er lite tillitsvekkende å la 

virksomhetene kontrollere og evaluere seg selv. Et 

eksempel her er kommuner som har innført en 

praksis om at de ikke vurderer hjelpebehovet før 

de har fått en skriftlig søknad fra brukeren. Dette 

er en åpenbar feil som ansvarlige i kommunene 

burde har avdekket og korrigert. 

Fylkesmannen påpekte følgende i en sak: 

"Kommunen har en plikt til å ha et system for å 

fange opp endringer hos brukere og pasienter, 

og på eget initiativ vurdere om det skal settes 

inn økt tjenestetilbud til pasienter/brukere. Det 

foreligger derfor ikke adgang til å ikke iverksette 

nødvendige tiltak under henvisning til at det 

ikke foreligger en formell søknad". 

En kommune innvilger søknader om avlastning til 

pårørende med tunge omsorgsoppgaver, men tar 

forbehold om at det er ledig plass i 

avlastningsboligen. Dette gjør det umulig å bestille 

eller planlegge ferier. Andre kommuner informerer 

feil om at det er pårørende som har ansvaret for 

transport av beboere på sykehjem til for eksempel 

tannlege og sykehus for behandling eller 

kontroller. 

Vi ser også kommuner som begrunner avslag på 

søknader ut fra hvordan livssituasjonen til søker 

burde ha vært, ikke hvordan den faktisk er. 

((Kommunen er kjent med ot far ikke har 
samvær med barnet og at omsorgsbyrden 
for mor derfor blir større, men vi mener far 
burde hatt samvær og legger derfor dette til 
grunn ved vurderingen av mors hjelpebehov 
for sitt funksjonshemmede barn>> 

Begrunnelsene i vedtakene skal enkelt forklare 

søker hvorfor resultatet ble innvilgelse eller avslag. 
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Vi lurer noen ganger på om kommunene tar seg tid 

til å lese gjennom egne vedtak og brev før de 

sendes ut. Uforståelige vedtak er en trussel mot 

rettssikkerheten. 

Om å snakke sammen og bli enige .... 
For mange pasienter er helhetlig tenking og 

koordinering av tjenestene avgjørende. Både 

ansatte, ledere og pasienten vet dette. Likevel er 

det ansvarsfraskrivelser og manglende evne og 

vilje til nødvendig samarbeid som daglig rammer 

enkeltpersoner. Ikke sjelden blir vi kontaktet av 

enten spesialisthelsetjenesten eller ansatte i 

kommunen som ikke engang lykkes i å få den 

andre parten inn til samtalebordet. 

En ung pasient får ikke de tjenestene fra 

kommunen som er nødvendig for å hindre 

innleggelser i psykiatrien -det innkalles til 

samarbeidsmøter for å finne løsninger. 

Konklusjonen i referatet fra møtet er følgende: 

«Sykehuset gjør et nytt forsøk på å innkalle 

Kontoret for tjenestetildeling. » Pasienten er 

fortsatt innlagt i spesialisthelsetjenesten som 

fastholder at det er uforsvarlig å skrive ham ut 

uten tettere oppfølging fra kommunen. 

....... sykdom hos ansatte som en del av 
risikovurderingen? 
Ofte hører vi at pasienten lenge har vært fornøyd, 

men at hjelpen opphørte og alt ble kaos når en 

ansatt ble syk. Denne situasjonen har en tendens 

til å komme like overraskende på arbeidsgiver hver 

gang. l et sårbart system må sykefravær være en 

påregnelig risiko, og det må være rutiner som både 

fanger opp og løser situasjonen uten at pasienten 

blir skadelidende. Dette krever planlegging og 

iverksetting av alternative tiltak når situasjoner 

som dette oppstår. Samtidig må brukere og 

pasienter informeres om hva som vil skje dersom 

det oppstår sykdom hos helsepersonellet. Slikt 

planarbeid vil også gjøre det enkelt for vikarer å 

sette seg raskt og sikkert inn i pasientens 

problematikk og behov. 

Pasienter og brukere må slippe å bli involvert i 

arbeidsgivers personalsituasjon. De skal ikke ha 

dårlig samvittighet fordi tjenesteyter opplever 

situasjonen som vanskelig. 

Saksbehandler hadde ferie. Det var ikke 
dokumentert i saken hva som var avtalt med 
hensyn til komplisert sårstell og samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten. Informasjon var 
heller ikke overført på annen måte. Det 
oppstod kaos, frustrasjon og misforståelser i 
alle ledd til saksbehandler var tilbake. 

Fylkesmannen uttaler dette i en tilsynssak: 

«Det fremgår av journal flere steder at bruker 

ikke får de tjenestene hun har rett på i 

henhold til vedtak. Det står videre i 

dokumentasjonen at de ansatte har fått 

opplæring i å skrive avvik. Når det som står i 

journalen sammenlignes med det som det er 

meldt avvik på, er det en stor 

underrapportering. Dette er brudd på 

intern kontrollforskriften». 

Hører ingenting ... L--
Det har utmerket seg i 2015 at mange pasienter og 

pårørende har tatt kontakt med oss fordi de ikke 

får beskjeder eller tilbakemeldinger slik de er lovet. 

Dette kan være innkallinger til kontroller, 

prøvesvar eller henvisninger som ikke blir sendt 

eller vurdert. 

Dette gjelder særlig sykehusene i Oslo-området 

hvor det har vært vanskelig for pasientene å få 

nødvendig informasjon. Vi frykter noe av dette har 

sammenheng med innføringen av pakkeforløpene i 

kreftbehandlingen og økte produksjonskrav. Når 

noen får intensivert sitt pasientforløp, kan dette få 

negative konsekvenser for andre. Vi håper dette 

bare er en overgangsfase. Mange pasienter bruker 

mye av sin tid på å vente på å få helsehjelp. 

Dessverre har vi i 2015 hatt en økning i 

henvendelser fra foreldre som opplever at de ikke 

får den oppfølgingen de trenger fra 

Barneavdelingen ved Drammen sykehus når de har 

et alvorlig sykt barn. De beskriver situasjoner der 

de ikke vet hvem i avdelingen som har 

hovedansvaret for behandlingen, og de får ikke 

svar på de spørsmålene de har og blir ikke 

kontaktet av lege når de etterlyser konsultasjoner. 

Heldigvis ser vi at avdelingene tar dette alvorlig og 

vi har hatt flere gode møter hvor foreldrene har 

fått presentert konstruktive og betryggende 



løsninger for samarbeidet framover. Likevel mener 

vi foreldre med alvorlig syke barn bør slippe slike 

runder og at systemene bør være på plass og 

ivareta alle- ikke bare de som går videre med 

saken. 

«Når dere tok kontakt ordnet det seg 
med en gang selv om jeg hadde forsøkt 
det samme i flere uker" 

FINN MINST 5 FEIL: 

Fastlege henviser til Drammen sykehus. 

Henvisningen avvises og fastlege får beskjed om 

å sende ny henvisning til Rikshospitalet fordi 

behandlingen vil være for komplisert for 

Drammen. Rikshospitalet (RH) gir rett til 

helsehjelp, men bryter behandlingsfristen de har 

satt og pasienten har mange runder med Helfo 

før Rikshospitalet endelig innkaller pasienten. De 

konkluderer med at de trenger MR 

undersøkelse, men glemmer å bestille dette. 

Pasienten prøver å løse dette på telefon men 

kommer ingen vei fordi ingen påtar seg ansvaret 

eller er villige til å rydde opp. Pasienten bestiller 

til slutt MR selv og betaler dette privat, men 

hører ikke mer etter det. Nye runder og 

purringer på telefon, og til slutt bekrefter RH at 

de har mottatt bildene, men vurderingen er blitt 

borte underveis. Ingen vet hvordan de skal løse 

dette. Drammen sykehus var i mellomtiden 

involvert på grunn av annen diagnose, og 

pasienten får opplyst fra sykepleier at det ikke 

var nødvendig å involvere RH overhodet. 

Planlagt operasjon kan lett utføres ved 

Drammen sykehus. Etter dette får pasienten 

kopi av to henvisninger og to innkallinger til MR i 

regi av RH . Pasienten tok en pause fra all rotet 

og slappet av i julen. Etter nyttår var det ny 

vurderingstime ved Drammen sykehus og 

operasjonen ble utført kort tid etter dette. Det 

var da gått nesten ett år fra første henvisning. En 

måned etter operasjonen får pasienten brev fra 

RH. De har nå tolket MR bildene (tatt privat for 

flere måneder siden før operasjonen) men 

sender henvisning videre til Ullevål på grunn av 

kapasitetsproblemer. 

Kampen om timen 
Flere pasienter kontakter oss fordi de må vente 

lenge på svar når de ringer fastlegen. Noen blir 

også møtt med kontant avvisning fra kontoransatte 

som er portvokterne inn til legen: "Du får ikke time 

her på en stund" er et av mange svaralternativene. 

Vi minner om at det ikke er kontoransatte som skal 

vurdere helsetilstanden og behovet for legetime. 

Mange venter også svært lenge på telefonen før de 

får svar. 

Det følger av fastlegeforskriften § 21 at: 

«Listeinnbyggerne skal få tilbud om 

konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt 

innen fem arbeidsdager. 

Systemet for mottak av telefonhenvendelser 

skal innrettes slik at 80% av alle henvendelser 

normalt kan besvares innen to minutter» 

Vi har til og med sett kontor som i sin iver etter å 

være fremtidsrettet og pasientvennlig, har innført 

ordninger der timebestilling kun kan skje via SMS 

og at det ikke er mulig å bestille time lenger fram i 

tid enn samme dag. Denne løsningen passer ikke 

for alle og er langt fra pasientvennlig selv om 

intensjonene var gode. Det er viktig at både 

kommunelegene og Fylkesmannen følger med på 

ordninger av lignende art. 

Omreisende i legevakt 
På de mindre stedene kan det være en utfordring å 

få etablert en fast og stabil legevakt, og 

belastningen på kommunens fastleger kan fort bli 

for stor selv om de etter avtalen med kommunen 

har plikt til å ta legevakter. Dette er noen steder 

løst ved at fastlegene selger vaktene sine til 

eksterne firmaer som tilbyr legevakttjenester. 

Enkelte steder har også kommunene inngått 

avtaler med slike leverandører. Vi er kritiske til 

kvaliteten på det arbeidet disse legene utfører. 

Håndtering av klagesaker blir også nærmest umulig 

når legen har reist videre til neste kommune før 

saken er avsluttet. Disse legene føler åpenbart 

ikke det samme ansvaret for pasientene, og de kan 



heller ikke ha nødvendig oversikt over kommunens 

øvrige tilbud og systemer, som for eksempel de 

kommunale akutte døgnplassene. 

Språk - en sikkerhetsutfordring 
Vi er bekymret for at virksomhetene- og særlig 

kommunene- ikke foretar tilstrekkelige 

risikovurderinger når ansatte i helsetjenesten ikke 

har gode norskkunnskaper og dermed heller ikke 

god nok kjennskap til systemene og strukturene i 

helsetjenesten. l situasjoner der kommunikasjon 

med pasienten (for eksempel demente) er en 

utfordring, må det vurderes om det er forsvarlig å 

overlate kommunikasjonen og 

informasjonsutvekslingen til ansatte som har så 

begrenset norskkunnskap at det lett kan 

representere en fare både for pasientsikkerheten 

og ivaretakelsen av kravet til verdig tjenesteyting. 

En pasient forteller at fast/egen fra tid til 

annen snakker polsk til henne under deler av 

konsultasjonen. 

Personvernet 
Dette er dessverre et gjentagende problem hvert 

eneste år. Dette er et område som krever både 

fungerende rutiner og respekt for regelverket av 

alt helsepersonell. Det mest bekymringsfulle er 

manglende vilje til å ta denne plikten på alvor. 

Mange synes å mene at det viktigste er å gi 

pasienten utredning og behandling. Om 

taushetsplikten brytes underveis vurderes som 

mindre viktig. Fortsatt finner konsultasjoner sted 

på flersengsrom med andre pasienter til stede, og 

til og med i fellesareal som Tv-rom. 

Vi har også henvendelser fra fødende kvinner som 

reagerer på at det gis ut informasjon om dem uten 

at de har samtykket til det. 

En eldre kvinne ble i akuttmottaket bedt om å 

kle av seg under påsyn av en ung mann i 

nabosengen. Hun protesterte men fikk 

beskjed fra ansvarlig lege om at dette var en 

konsekvens av ledelsens krav til økt 

produktivitet. Alternativt kunne hun velge å 

sitte i mottaket og vente i mange timer på et 

ledig enerom. 

Også i kommunen ser vi at det er mange ansatte 

som vet mye om mange uten at det er noen faglig 

god forklaring på dette. Snokeforbudet gjelder 

også kommunalt ansatte og kommunen må ha 

kontrollsystemer som loggføring og stikkprøver for 

å påse at dette forbudet overholdes. Vi tror det er 

lite fokus på dette i kommunene og store 

mørketall. Igjen ser vi at det å overlate 

kontrollansvaret av egen virksomhet til 

virksomheten selv, ikke alltid er det mest 

betryggende. 

Den viktige overføringen av informasjon 
Det er avgjørende både for pasientsikkerheten og 

den videre oppfølgingen av pasienten, at resultater 

av prøvesvar, gjennomførte undersøkelser og 

behandlinger og oppfølgingsplan blir formidlet 

raskt og korrekt. Pasient- og brukerombudet 

erfarer at dette langt fra flyter som det skal i alle 

pasientforløpene. Et eksempel er epikrisene fra 

spesialisthelsetjenesten. Dette er et viktig 

dokument for å sikre videre ivaretakelse og 

oppfølging. likevel kan det ta lang tid før fastlegen 

mottar denne. 

Dersom pasienten velger å bytte fastlege er det 

også den nye legens ansvar å sette seg inn i 

pasientens samlede helsetilstand og historikk. Det 

samme gjelder vikarlegene. 

Sykehuset informerte ikke fast/egen om at 

pasienten hadde vært innlagt for behandling 

av hjerneslag. Dette fikk han først vite av 

pasienten selv under en tilfeldig konsultasjon 

lenge etterpå. 

Riktig kompetanse er avgjørende 
Syke pasienter er prisgitt at det helsepersonell de 

overlates til, har god og riktig kompetanse. Få har 

forutsetninger eller muligheter til å overprøve og 

vurdere denne kompetansen. Dette ansvaret er 

derfor lagt til helseforetaket og det enkelte 

helsepersonell. Mange erfarer dessverre en 

vegring hos legene til å rådføre seg med andre eller 

sende pasienten videre. Tilliten blir enda dårligere 

når nytt sykehus bekrefter at pasienten skulle ha 



kommet til dem mye tidligere og at prognosene nå 

er dårligere. 

Helsepersonelloven § 4- krav til forsvarlighet 

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar 

med de krav til faglig forsvarlighet og 

omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 

helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets 

karakter og situasjonen for øvrig. 

Helsepersonell skal innrette seg etter sine 

faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand 

eller henvise pasienter videre der det er 

nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov 

tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved 

samarbeid og samhandling med annet kvalifisert 

personell. 

Hvem er egentlig den flinke doktoren? 
l svarene vi får ser vi ikke sjelden at sykehusene 

stiller seg uforstående til pasientens beskrivelse av 

hendelsen fordi navngitte lege har lang erfaring og 

er kjent som e Cflink» lege Det samme gjelder 

klager der pasien errføle seg !ite ivaretatt og ikke 

tatt på alvor. Vi stiller vi spørsmål ved hva 

helseforetaket legger i begrepet «flink lege». Etter 

vår oppfatning er det ikke tilstrekkelig å være 

medisinskfaglig dyktig dersom omsorgen og 

kommunikasjonskompetansen er mangelfull. 

Når helseforetaket inntar denne holdningen vil 

dette vanskeliggjøre et godt analyse- og 

kvalitetsarbeid. Samtidig vil pasienten oppleve en 

avmakt når de gir tilbakemeldinger. 

Helhetlig oppfølging og behandling av 
rusavhengige 
Igjen registrerer vi at det er vanskelig å etablere et 

robust og godt samarbeid mellom avdelingene for 

rusbehandling og somatiske avdelinger. Mange 

rusavhengige har også somatiske lidelser. De ulike 

avdelingene tar i liten grad initiativ til samhandling 

for å kunne tilby samordnet behandlingsforløp. 

Dette kan gjelde pasienter som trenger avgiftning 

eller justering av LAR medisin for å kunne 

gjennomføre operasjoner eller utredninger. 

Flere opplever også at henvisninger avslås 

urettmessig under henvisning til at <<tidligere 

forsøk på rusbehandling ikke har hatt ønsket 

effekt». Rusavhengige opplever at vurderingene er 

mer knyttet til historikk enn faktisk helsetilstand. 

Vi erfarer også det Fylkesmannen avdekket under 

sin revisjon i 2015: Det er ikke tilstrekkelig 

samhandling og kontinuitet i tjenesten, og 

rettighetsvedtaket bør inneholde en beskrivelse av 

et behandlingsforløp utover avgiftning. 

Rutiner må brukes - de har ingen 
egenverdi. 
Mange virksomheter er i sine svar i klage- eller 

erstatningssaker mest opptatt av å vise til rutinene 

de har utarbeidet. De bør i stedet svare på om 

rutinene ble fulgt av de som var på jobb når 

hendelsen inntraff og hva som er årsaken til at de 

eventuelt ikke ble fulgt. Det er respektløst overfor 

pårørende når det i svaret på hvorfor pasienten 

døde helt uventet, vises til at "avdelingen har gode 

rutiner på plass og at alle skal være kjent med 

disse". 

Det er ledere som skaper kultur og 

det er ledere som endrer kulturer 

Rettigheter 



Pasient- og brukerrettighetsloven er en 

lovregulering av rettigheter pasienter og brukere 

har i møte med kommunen eller 

spesialisthelsetjenesten. Disse reglene skal sikre at 

helsehjelpen og tjenestene tildeles på en riktig og 

rettferdig måte, at den enkeltes individuelle behov 

blir ivaretatt, at pasienten har fått medvirke og gitt 

sitt samtykke, at omfanget av hjelpen er 

tilstrekkelig, og at det er gitt informasjon om 

klageretten. Det er en tankevekker at over 300 

henvendelser inn til kontoret i 2015 handlet om 

manglende oppfyllelse av grunnleggende 

rettigheter. 

( Store ulikheter .. 
Selv om rettighetsfestingen skal sikre 

forutsigbarhet, lik fordeling av helsehjelp og 

tjenester og skape trygghet og åpenhet, ser vi at de 

virksomheter og enkeltpersonene som skal forvalte 

regelverket ikke alltid utøver dette på den måten 

lovgiver ønsker. Forvaltningsansvar og _, ' \ -
-·-- ' 

tildelingsmyndighet gir mye makt overfor de som 

trenger hjelp, og makt kan utøves med respekt og 

verdighet eller hensynsløst og arrogant. 

Stortinget har gjennom sin rettighetsfesting av 

retten til BPA {brukerstyrt personlig assistanse) gitt 

et tydelig signal om prioritering av de 

grunnleggende verdier BPA ordningen bygger på. 

Det betyr et ønske om å sikre mennesker med stort 

behov for praktisk bistand en større mulighet til å 

ta ansvar for eget liv og egen velferd. Det er derfor 

uforståelig at noen kommuner motarbeider et så 

viktig prinsipp og gjør hva de kan for å hindre at 

brukeren får denne ordningen. Noen avdekker 

også et forhistorisk menneskesyn i møte med disse 

brukerne. 

En blind kvinne fikk avslag på søknad om BPA 
med den begrunnelse at personer som var 
blinde ikke kunne ha en slik organisering av 
tjenestene sine fordi de ikke kunne være 
arbeidsledere for assistentene l 

Det er store variasjoner i informasjonen om 

ordningen, hva den innebærer og hvordan 

beregningen av bistandsbehovet foregår. Noen 

kommuner gjør dette så komplisert at det er 

umulig å kontrollere om antall timer med assistent 

er riktig og tilstrekkelig. Tåkelegging og vanskelige 

J 

beregningsoppsett blir en måte å gjøre tjenestene 

utilgjengelige på for brukerne dette gjelder. Det er 

skremmende å registrere så store forskjeller i 

holdninger og kompetanse mellom ulike 

kommuner. 

Mange pårørende er kjent med ulikhetene ved 

sykehjemmene i kommunen og ber om flytting til 

annet sykehjem. Dette er det ikke anledning til på 

samme måte som ved fritt valg av behandlingssted. 

Rommet på sykehjemmet er for de fleste det siste 

bostedet de har, og vi mener beboerne derfor må 

gis rett til å velge hvor de skal bo livet ut. Vi ser 

også at noen pårørende velger å vente med å takke 

ja til sykehjemsplassen til det er ledig på det 

sykehjemmet de ønsker og som de mener har best 

omdømme. At det er ulikheter mellom kommuner 

må vi leve med, men innad i samme kommune 

med samme politiske og administrative ledelse, 

skal innbyggerne være trygg på at systemene er 

samordnet og kvaliteten like god i alle 

virksomheter. 

Bruk av frivillige i offentlig tjenesteyting 
l situasjoner med presset kommuneøkonomi og 

harde prioriteringer, er det kjærkommet med 

frivillige som står klar og har tid og ressurser de 

gjerne vil bruke på de som trenger hjelp og 

bistand. Vi vil imidlertid advare kommunene mot å 

blande sammen frivillig innsats og offentlig 

tjenesteyting. De lovpålagte helse- og 

omsorgstjenestene skal utføres av kommunalt 

ansatte eller de kommunen inngår driftsavtale 

med. Den frivillige innsatsen ønskes velkommen 

som et supplement til det offentlige og som et 

viktig bidrag for å få en mer aktiv og meningsfull 

hverdag. Det er også viktig at kommunene følger 

opp de nasjonale målsettingene om å ha et system 

for organiseringen og ivaretakelsen av det frivillige 

arbeidet gjennom en fast koordinator. 

Søker hadde et klart behov for støttekontakt, 
men ble henvist til å oppsøkte 
frivillighetssentralen og se om noen der kunne 
hjelpe. 

Den avgjørende rehabiliteringen 
De fleste pasienter er opptatt av å «komme på 

beina» og tilbake til sitt vanlige liv så fort som 



mulig etter sykdom. Mange kommuner flagger 

dette høyt i sine visjoner, men vi ser ikke alltid 

sammenheng mellom liv og lære. Vi har fått 

mange henvendelser der pasienten etterlyser 

opptrening og hjelp/veiledning fra fysioterapeut 

eller ergoterapeut, uten at dette er kommet på 

plass. Det samme gjelder med den viktige 

logopedtjenesten. Uten språktrening etter 

hjerneslag er det vanskelig å kommunisere og 

dermed klare seg på egenhånd i eget hjem. 

Ikke likeverdige helsetjenester til psykisk 
syke i helseregionen 
Vi har i 2015 sett det samme som Riksrevisjonen 

påpeker: Et skjevt forbruk av 

spesialisthelsetjenester mellom sentrale og 

perifere strøk i landet. Befolkningen skal ha lik 

tilgang til helsetjenester uavhengig av hvor de bor. 

Likevel er det mye bedre tilgang til 

avtalespesialister, for eksempel psykologer, i 

sentrale områder på Østlandet enn det vi finner i 

mange kommuner i Buskerud. Disse skjevhetene 

kan kun utjevnes dersom det plasseres 

avtalespesialisthjemler der behovet for tjenestene 

er størst, ikke utfra hvor avtaiespesiaiistene bor 

eller ønsker å bo. l tillegg til at pasienten må leve 

med belastningen de utsettes for ved å vente lenge 

på time hos psykolog, er det også lite 

samfunnsøkonomisk fordi belastningen på det 

kommunale hjelpeapparatet blir større, og mange 

holdes unødvendig lenge borte fra arbeidslivet. 

Informasjon 
Å få informasjon om saksbehandling, 

behandlingsplaner, oppfølging og medisineringer 

er en viktig pasientrettighet som ikke alltid blir 

respektert. Når du som pasient eller pårørende 

ikke vet eller forstår hva som skjer skapes både 

frykt og utrygghet. Det hjelper lite om de som er 

involvert vet svaret når den det gjelder ikke vet 

noe. 

For fødende kvinner er det en hårfin balanse 

mellom nyttig og viktig informasjon, og 

informasjon som er egnet til å skape uro og 

utrygghet. l etterkant av uheldige hendelser ser vi 

at mange mener de fikk for lite informasjon og 

dermed ikke var forberedt på hva som kunne skje. 

Det er viktig at disse kvinnene trygges på at 

sykehuset har prosedyrer og rutiner, og at det som 

oppleves som dramatisk for pasienten ofte ikke er 

det sett fra et medisinsk ståsted. Særlig 

beslutninger om å vente med keisersnitt er egnet 

til å fremkalle stor frykt for om barnet vil overleve. 

Også i en hektisk akuttsituasjon bør det være rom 

for omsorgsfull ivaretakelse slik at situasjonen ikke 

blir unødig traumatiserende. 

l forhold til de kommunale tjenestene har 

mangelfull informasjon knyttet til korttidsplassene 

utmerket seg. Mange har inntrykk av at det er en 

ubetinget tidsbegrensning på disse plassene på 14 

dager, og at det ikke er mulig med forlengelse. Når 

vi går inn i sakene ser vi at kommunen faktisk har 

foretatt en individuell vurdering og at de som 

trenger lengre opphold får det. Rutiner og praksis 

blir ikke godt nok kommunisert til pårørende eller 

pasienten som da lever med en ubegrunnet frykt 

for utskrivning. 

Lovendringene om iverksetting av bla korttidsplass 

uten vedtak, skjerper kravet til god informasjon fra 

de ansatte. Noen ganger må ansatte på ulike nivå 

tørre å si nei ti! pasienten når det er nødvendig, 

men dette må etterfølges av en forståelig 

begrunnelse. 

\. 
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Det enkleste er ofte det beste - retten til 
fornyet vurdering 
Det er for de fleste fortvilende å få negativ 

informasjon om behandlingsmuligheter. Mange 

holder fast i håpet om behandling og bedre helse, 

og møter derfor ofte legen med skepsis og mistro. 

Dårlig kommunikasjon, liten informasjon og 

opplevelsen av ikke å bli tatt på alvor, kan resultere 

i berettigede klager men likevel klager som sjelden 

fører fram i klagesystemet. Vi erfarer at den 

enkleste løsningen ofte er å informere pasienten 

om muligheten fastlegen har til å henvise til ny 

vurdering. Selv om resultatet ofte blir det samme, 

er pasienten tryggere på at vurderingen og 

konklusjonen er riktig. Helsetjenesten informerer 

for lite om denne enkle muligheten. 

Når er retten til helsehjelp oppfylt? 
Dette spørsmålet viser kompleksiteten mellom jus 

og medisin. Mange pasienter protesterer på at 



retten til behandling er innfridd når 

pasientforløpet er startet opp med en 

utredningstime. Vi vil følge nøye med på om 

lovgivers siste presisering av regelverket blir 

overholdt av helseforetaket på dette området. 

Fylkesmannen påpekte følgende i en sak: 

«God praksis er systematisk kartlegging av 

risikoen for utvikling av trykksår, denne 

vurderingen er grunnlaget for hvilke 

forebyggende tiltak som er nødvendige, 

ernæringsstatus skal kartlegges og 

vurderes jevnlig, og hver gang det foretas 

en risikovurdering skal dette 

dokumenteres i pasientens journal» 

Vi ser også at det er for lite koordinert arbeid når 

det ytes helsehjelp. For pasienten handler det om 

helhetlig ivaretakelse av alle behov. Selv om 

kreftbehandlingen følger oppsatte prosedyrer og 

planer, er ikke helsehjelpen tilfredsstillende 

dersom for eksempel ernæring ikke står på 

agendaen og pasienten får en dårligere 

helsetilstand på grunn av dette. 

A ha rett betyr ikke alltid å få rett. .. . 
Fylkesmannen skal være rettssikkerhetsgarantisten 

for innbyggerne i fylket på mange områder som 

berører hverdagen og livene til folk flest. Imidlertid 

har Fylkesmannen i Buskerud i flere år hatt store 

utfordringer når det gjelder saksbehandlingstid på 

helseområdet. Klageretten blir da verken et reelt 

eller effektivt instrument for å få vurdert eller 

oppfylt rettigheter. Pasient- og brukerombudene 

skal informere om klageretten og bistå med 

utforming av klage for de som trenger det. Denne 

delen av vårt arbeid er utfordrende når vi vet at 

det går måneder og år før saken blir avgjort. 

En ung mann har gjennomgått rusbehandling 
men har etter utskriving fått et tilbakefall og 
trenger rask reinnleggelse for ikke å miste 
effekten av behandlingen. 
Spesialisthelsetjenesten er enig i dette men det 
er ingen ledig plass før f lere måneder senere. 
Det klages til Fylkesmannen. Ett åtte 
måneder avviser Fylkesmannen klagen fordi 
behandlings/risten er passert mens saken har 

vært til klagebehandling. Ombudet vet ikke 
hvordan det har gått med pasienten. 

All offentlig informasjon må være riktig . 
Flere ganger i 2015 er vi blitt oppmerksomme på at 

den informasjonen som er tilgjengelig via 

hovedportalen www.helsenorge.no - ikke er 

korrekt. Feil og unøyaktigheter skaper merarbeid 

for pasientene. Vi må kunne ha tillitt til at den 

informasjonen som finnes på offentlige 

informasjonssider er riktig. Vi anbefaler derfor 

kvalitetssikring av alle sidene før de publiseres. 

Tjenesteytelse 

Anbefalinger 

Ledere må oppmuntre til 
og verdsette gode ideer 

Fokuset må flyttes fra 
beskrivelse av hendelsen 
til en vurdering av hva 
som bør endres for å 

hindre lignende 
situasjoner 

En landsomfattende 
kartlegging av hva 

pårørende mener kan 
forbedres i 

hjemmetjenesten og i 
sykehjemmene 

De fleste som tar kontakt med vårt kontor gjør det 

fordi de mener det ikke er god nok kvalitet på den 

helsehjelpen eller den pleien og omsorgen de 

mottar. Noen har også fått en pasientskade som 

enten har påført dem økonomisk tap, et varig men 

eller resultert i et uventet dødsfall. 

JO 
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Skader, feilbehandlinger og forsinkelser 
Fortsatt er det mange som har opplevd 

forsinkelser og feil i helsehjelpen som har fått store 

økonomiske eller helsemessige konsekvenser for 

dem. Noen av disse både burde og kunne vært 

unngått og utløser derfor rett til erstatning. l 

ortopedisakene ser vi at feil er blitt så naturlige og 

påregnelige at vi unnlater å be tilsynsmyndigheten 

vurdere om det foreligger brudd på 

forsvarlighetskravet. 

Vi er også kontaktet av foreldre til syke barn som 

får en unødig tilleggsbelastning når de føler de må 

ta ansvaret for riktig medisinering av barnet. l en 

konkret sak ser vi at barnet trolig hadde mistet 

livet dersom foreldrene ikke hadde stoppet 

feilmedisineringen. 

De vanskeligste sakene er de hvor pårørende stiller 

spørsmål ved om selvmordet kunne vært unngått 

dersom helsehjelpen hadde vært bedre og mer 

målrettet. Her ser vi at Fylkesmannen går 

grundigere inn i sine analyser og vurderinger av 

forsvarligheten enn det Norsk pasientskade gjør 

når de skal ta stilling til eventuell svikt ved 

helsehjelpen. De sakkyndige vurderingene i NPE er 

etter vår vurdering overflatiske og lite faglig 

begrunnet. Vi har sett uttalelser som: 

«Dette er en pasientgruppe det uansett er 
vanskelig å hjelpe». 

A bo på et sykehjem. 
Mange glemmer at de som har fast plass på et 

sykehjem faktisk har hjemmet sitt der. Alt de 

tidligere gjorde i egen bolig må nå foregå i 

fellesarealene og på rommet de disponerer. Det er 

satt en brå stopper for det livet de har levd og det 

hver og en har fylt livene og hverdagene med. 

Pasient- og brukerombudet er bekymret for 

beboerne på sykehjemmene. Vi både ser og hører 

at det er lite rom og tid til den individuelle og tette 

oppfølgingen av hver enkelt beboer. Det kan ikke 

være slik at det er mangel på tid som setter 

begrensninger når vi skal gi verdige og kvalitativt 

gode tjenester. Det tar tid å hjelpe en pasient på 

toalettet, og det tar tid å støtte pasienten så han 

kan gå på egne ben til dagligstua i stedet for å bli 

trillet i rullestol. De eldre i dag er ikke kravstore, _. 

men tiden de trenger må vi kunne gi dem. 

En av kjepphestene våre er aktivitetstilbudet på 

sykehjemmene. Vi ser at flere sykehjem har fokus 

på aktivisering med mange kreative og gode 

løsninger som er lite kostnadskrevende. Dessverre 

ser vi også store forskjeller mellom sykehjemmene. 

l enkelte sykehjem er aktiviteter nesten 

fraværende. 

l noen tilfeller ser vi også at demente som bor på 

sykehjem, ikke får adekvat helsehjelp for skader og 

sykdommer. Det er trist å se saker der eldre 

demente pasienter har falt og fått bruddskader 

som ingen har undersøkt eller fulgt opp før det har 

gått flere dager og uker. Enda verre er det at vi ser 

få spor av internstyringen som skal hindre 

gjentagelser, for eksempel ved systematisk arbeid 

for å forebygge fall hos beboerne. 

<<Selv om kommunen fikk konstatert brudd på 
forsvarlighetskravet på et sykehjem på grunn 
av manglende oppfølging etter fall, skjer det 
samme på nytt ved et annet sykehjem i 
samme kommune. En eldre kvinne lå med 
ubehandlet hofte bens brudd i flere uker. Hun 
fikk heller ingen smerte/indring. 

Mange pårørende erfarer også at de ikke blir tatt 

på alvor når de er bekymret. Det skal ikke være -slik at nødvendig helsehjelp er betinget av tett 

oppfølging fra familien. 

Ektemannen oppdaget at kona hadde høy 
feber og høy CRP. Likevel ville tilsynslegen se 
det «an litt». Etter mye «mas>> fra ektefelle ble 
det satt i gang antibiotikabehandling men da 
så sent at kona var blitt betydelig dårligere. 
Ansatte på sykehjemmet viste til at det var 
vanskelig både å komme i kontakt med 
tilsynslegen og legevakt. l sin fortvilelse ringte 
ektemannen til sin fastlege som umiddelbart 
rekvirerte ambulanse og innleggelse på 
sykehus. Hun hadde da kraftig 
lungebetennelse og svært høy CRP. 

Den smertefulle tvangen 
Iløpet av året har vi fått flere henvendelser fra 

psykisk syke som er tvangsinnlagt i psykiatrisk 

' 



institusjon. Mange er uenige i innleggelsen selv 

om den viser seg å være både lovlig og nødvendig. 

Men det som setter varige spor hos mange er 

måten tvang og makt utøves på. Kvinner opplever 

å bli holdt nede med makt av sterke menn og at 

smykker og klær blir revet i stykker. De utsettes for 

det de mener er en overreaksjon og 

maktdemonstrasjon som kunne vært unngått med 

andre tiltak som samtale og omsorg. Episodene 

dokumenteres ofte heller ikke godt av de som har 

vært direkte involvert i hendelsen. Vi er bekymret 

for rettsvernet til psykisk syke som opplever at de 

har lite å stille opp med når det gjelder 

troverdighet og der påstand står mot påstand. 

Kjemien mellom behandler og pasient 
Den relasjon og tillitt pasienten får til lege og annet 

helsepersonell, har stor betydning for effekten av 

behandlingen. Når disse viktige betingelsene ikke 

er til stede er det mange pasienter som ønsker å 

bytte behandler. Dette gjelder både i somatiske 

sykehus men særlig innen psykiatrien. Statens 

Helsetilsyn har uttalt at både virksomheten og det 

enkelte helsepersonell må sørge for en så god 

kommunikasjon med den enkelte pasient som 

mulig. Dersom kommunikasjonen ikke fungerer 

tilfredsstillende må det settes i verk tiltak som er 

nødvendig for å forbedre kommunikasjonen, 

herunder for eksempel skifte av behandler. Alle 

virksomheter må ha et system som sikrer at 

pasientens ønske blir vurdert og håndtert 

forsvarlig. 

Oppførsel 
Dårlig oppførsel og manglende folkeskikk hos 

helsepersonell skal ikke forekomme uansett årsak. 

Vi erfarer at spesielt sykehusene tar våre 

henvendelser angående dette på alvor, men vi 

undrer oss over at jo lenger tid legene har vært i 

jobb jo større tillitt har vedkommende internt og 

større mistro legges til pasientens historie. Også 

erfarne leger kan være arrogante og lite 

omsorgsfulle. Vi ser dessverre sjelden at dette får 

arbeidsrettslige konsekvenser. 

«Arrogant karakter er fremmed for meg, dette 
bekreftes med mer enn 15 års legearbeid, i 
praksis og legevakt. Arrogante leger kan 

vanskelig fungere over tid og i alle fall ikke på 
en legevakt» ..... så da er den saken avklart. 

Legen hadde åpenbart gått over streken når 
den unge pasienten kom med følgende 
uttalelse under konsultasjonen: "Du skal ikke 
være sint på mamma'n min!". Jenta utviklet 
etter dette legebesøket enda større angst for 
leger og sykehus enn hun hadde fra før .... 

Empati, service og folkeskikk går aldri 

av moten. 

Pasienter og pårørende har ikke ansvar 
for drift og behandling ved sykehusene 

l for mange situasjoner ser vi at pårørende og 

pasienter involveres i driftsspørsmål på en måte 

som skaper utrygghet, frustrasjon og sinne. Det 

kan være unnskyldninger knyttet tilliten kapasitet i 

helger og ferier, stort sykefravær, hvordan 

sykehuset skal få mest mulig inntekt ut av 

pasientens sykdom eller hva pasienten må finne 

seg i fordi produksjonskravet er høyt. Det indre liv 

i driften av et helseforetak er interessant nok, men 

det har ingenting med pasientinformasjon og 

pasientbehandlingen å gjøre. 

Pårørende ble bedt om å skifte på sengen til 
pasienten etter lekkasje fra stomien. Ansatte 
på sengeposten viste hvor de kunne hente nytt 
laken og det de trengte på lageret.... 

-..: )Jo ~ ~ ,. , ~ .... ~,. ' -
Pasient fikk beskjed om at dersom 
vedkommende byttet til et annet sykehus 

nne han ikke komme tilbake senere fordi 
ttet hadde påført sykehuset tap av DRG 
ntekter. , 

Pasienten fikk opplyst at det kun ble utført 
åreknuteoperasjon på et bein av gangen fordi 
det ble to inntektsrunder for sykehuset i stedet 
foren. 

Foreldre fikk beskjed om at barnet ikke kunne 
få insulinpumpe dette året fordi pengene nå 
var brukt opp, men det ville bli innvilget så fort 
foretaket var over i nytt budsjettår ... 
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Omsorgsfull og hensynsfull ivaretakelse 
God omsorg og ivaretakelse av pasienter og 

pårørende som får negative og alvorlige beskjeder 

må gis høyere prioritet. Virksomheten må som den 

profesjonelle parten forsikre seg om at pasienter 

og pårørende som er i sjokk og sorg, føler seg 

ivaretatt. 

En kvinne og hennes familie får beskjed om at 
det er påvist metastaser i lever og at 
behandling ikke er mulig. Legen gir uttrykk for 
at ((to uker fra eller til ikke kan spille noen 
rolle». Samtalen fant sted på et mellomkontor 
og de ble hyppig avbrutt av sykepleiere som 
gikk inn og ut av rommet uten å banke på. Det 
var også latter og støy fra naborommet som 
gjorde hele situasjonen uverdig og ekstra 
vanskelig. Kvinnen døde få dager senere. 

Anbefalinger 

Fylkesmannen må så 
tidlig som mulig 

informere om hva det 
betyr at det er åpnet 
tilsynssak, og at dette 
ikke innebærer en full 

etterforskning av saken. 

Sakene som har størst 
betydning for 

pasientene og størst 
læringspotensiale hos 

virksomhetene må 
prioriteres 

Tilsyn som virkemiddel for 
bedre pasientsikkerhet og 
kvalitet 

Tilsyn skal bidra til trygge og forsvarlige 

helsetjenester, samtidig som det skal gi læring ute i 

virksomhetene og dermed også endring av praksis 

og kvalitetsforbedring. Noen saker vil med andre 

ord ha prinsipiell betydning for mange pasienter og 

må derfor prioriteres med raskt og effektivt tilsyn. 

Med dagens lange saksbehandlingstid er vi usikre 

på om tilsynet gir nødvendig læringseffekt. 

Fylkesmannen har iverksatt tiltak for å redusere 

saksbehandlingstiden og jobbe for et mer 

målrettet og effektivt tilsyn. Pasient- og 

brukerombudet vil følge nøye med på dette 

arbeidet i 2016, og forventer en markant () 

forbedring av situasjonen ved utgangen av året. 

Kommunale helse- og 
omsorgstjenester 

Fastlege 

Legevakt 

Heldøgnsinstitusjon, 
langtids 

Heldøgnsinstitusjon, 
korttid 

Hjemmesykepleie 
Omsorgsboliger 

Psykisk helsehjelp i 
kommunen 

Rusomsorg i 
kommunen 

Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 

Praktisk bistand 

Avlastning 

Rehabilitering 

Støttekontakt 

Omsorgslønn 

Fengselshelsetjeneste 

2013 

36 

33 

22 

21 
17 
11 

11 

9 

8 

5 

12 

f1elllfN'J 
153 136 
29 

58 

34 

46 

22 
36 

12 

17 

13 

12 
11 
10 
7 
5 

30 

52 

22 

47 
23 

12 

7 
20 

5 

2 

7 
6 

Spesialisthelsetjenester 

Klinikk Drammen sykehus 
Klinikk Ringerike sykehus .. 
~Ciinikk Bærum. sykehus- kun 
henvendelser registrert i Buskerud 

f<llnikk psykisk helse og rus 
Ill! • • l .. ... 

Kllnikl< medisinsk diagnostikk 
Kllniklc intern service 

200 24.1 

48 40 

34 29 
14 11 

109 108 
6 

l 

o 

10 
16 
o 



Det har vært en registreringsendring i 2015 fra tidligere år. Det vil si at det kun er klagesakene som er referert 

til i kolonnen for 2015, mens tallene for tidligere år også har inneholdt generelle forespørsler knyttet til 

klinikken. Det er derfor naturlig at tallene for 2015 er lavere, samtidig har det også vært en økning i antall 

henvendelser inn til kontoret i 2015. 

Registreringer per hovedspesialitet - spesialisthelsetjenesten 

Rusmiddelavhengighet og annen 
avhengighet 

Nevrologi 

Fødselshjelp og andre 
kvinnesykdommer 

Klinisk/medisinsk service 

Generelle tjenester 

Øre-nese- halssykdommer 

Fysikalsk medisin og rehabilitering 

Hud og veneriske sykdommer 

Revatologl 

Andre helsehjelpsområder 

Anestesiologi 

Habilitering og rehabilitering 

2015 

183 
100 
99 
51 
50 

36 
29 

24 
24 
20 
14 
13 
13 
11 
6 
5 
3 
3 

3 

Grunner som oppgis for å ta kontakt med ombudet -
spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester 

Behandlingstiltak (tidl. Skade/komplikasjoner) 

Ventetid 

Manglende tildeling av tjenester/avslag 

200 
78 

60 
69 
67 
64 

60 

2015 

203 
78 

67 

60 
60 
60 

55 
46 

i Y 



116 44 
43 

17 29 
52 27 

27 
27 25 

Bortfal l/reduksjon av tjenester 23 
Journal 49 23 
Personvern 14 23 
Samarbeid mellom eksterne 14 22 
Henvisning 28 21 
Tvang - brudd på regler ved bruk av tvang 25 20 
Egenandeler/finansieringsspørsmål 5 19 

18 
15 12 

12 
8 
7 

*Kategorien «rutiner» viser en nedgang men dette skyldes opprettelsen av kategorien «omsorgsfull hjelp» fra 

og med 2015 for å fin maske registreringene bedre. 

---.::::::;.=:..o:.:~.....,. are 
Et svar fra en avdelingssjef ved klinikk Drammen sykehus i en klagesak. Et eksempel til etterlevelse for mange 

ledere: 

«Vi har full forståelse for at pasienten reagerer på denne behandlingen. Dette ble ikke u~ørt på en trygg 

og pasientvennlig måte. Pas.tenten var ikke godt nok forberedt, fikk for lite :Sm.ertestlllende.og fikk Ingen 

forklaring på hva som ble gjort. Dette kommer Ikke godt nok fram i dokumen~asjO'Iien fra legen, men står l 

noen grad beskrevet l sykeplelerdokumentasjonen. Vi har et forbedringsområde som jeg må ta tilbake i 

legegruppen. Kirurgen tilhører en annen avdeling, men jeg har gitt tilbakemelding til avdelingssjef på 

kirurgisk avdeling at det har kommet en klage. Dette skal de ta videre l sin avdeling samtidig som jeg skal 

gjøre dette med mine leger. Kommunik9sjon med pasienten, informasjon på forhånd av prosedyren samt i 

etterkant er ekstremt viktig for å trygge pasientene. Smertellndring skal også Ivaretas riktig for å forebygge 

traumatiske opplevelser. Her har vi ikke klart å levere god pasientbehandling og det skal vi gjøre noe med» 

Avslutning 
Også i 2015 har vi opplevd god effekt av målrettet og strategisk arbeid inn i sakene hvor vi veksler mellom 

skriftlig dialog, muntlig dialog og bistand i møter mellom partene. Med et så stort sakstilfang som vi nå 

opplever, er det nødvendig med en styrt og prioritert innsats inn i de sakene der vår hjelp virkelig er nødvendig. 

Vi ønsker å finne den korteste veien til gode løsninger, uten å involvere tilsynsmyndighet og klageinstans. 

Dette er krevende fordi vi også hele tiden må være oppmerksomme på om enkeltsakene avdekker systemsvikt 

eller andre lovlighetsbrudd som det er viktig at Fylkesmannen tar en vurdering av. Samarbeid og minnelige 

løsninger som pasienter, brukere, borgere, beboere og pårørende kan leve med, vil settes enda høyere på 

agendaen i årene fremover. Vi håper at vi med vår kompetanse og mål om god dialog, kan benyttes som 

meklere i møter hvor partene ikke klarer å finne de gode løsningene selv . 
._,.-". ,_.,_. ,..,--
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 Godkjenning av referat fra møte 01.02.16 =OK 

 Nye saker 
 

10/16 Direktøren har ordet v/spesialrådgiver Martin F. Olsen 
• Nytt sykehus i VVHF – kvalitetssikring av alternativene foregår. 9.5 skal styret 

gi sin endelige anbefaling til RHF. Innspill fra BU gjennomgås på neste møte 
11.4 basert på den informasjon som da foreligger. 

• Helseforetakene blir fulgt tettere på korridorpasienter. I de fleste sykehus er 
det de medisinske avdelinger som har størst utfordringer på området.  

• Gjennomgang av tidsbruk for spesialister på DPS’en – innspill fra leder i 
brukerutvalget 
 

11/16 Pasient og Brukerombudet har ordet 
Utgår 

12/16 Innspill til Kvinnsland-utvalget 
Brukerutvalget støtter Arbeidsutvalgets innstilling. 
Vedtak: Det er notert at brukerne er representert i Kvinnsland-utvalget. 
Brukerutvalget er positive til at det gjennomføres en utredning, og har ingen 
innvendinger mot innholdet i mandatet for utvalget. 
 

13/16 Forslag til forskrift om unntak fra bioteknologiloven for farmakogenetiske 
undersøkelser 
Martin presenterte innholdet – se vedlegg, hvor konklusjonen er at VVHF støtter 



 
 
 

forslaget til forskrift.  
Vedtak: BU slutter seg til VVHF’s konklusjon på bakgrunn av den informasjon som 
pt. foreligger. 
 

14/16 Tilbakemeldinger fra klinikker, prosjekter og utvalg – se vedlegg 
Noen tilbakemeldinger mangler denne gangen - se ellers vedlegg. 
 
Muntlig orientering av Toril:  

• KEK-Lier – planlegging 1. halvår. En sak vedrørende tvangsflytting vil bli fulgt 
opp. 

• KKU DS: Statistikk pasienthendelser 2015, nettbrett vil blir utprøvd på KIR 
samt F/B. Revisjon F/B DS  

• SKU 2.2 – orientering om SAMLOK har. Legges ned i Drammen når politiet 
flytter. Ventetider/fristbrudd, overlevelsestall. BS har godetall for hjerneslag 
og hjerteinfarkt. Meldeordningen er flyttet til Helsedirektoratet. 

• Nytt sykehus og prosjekter rundt de øvrige sykehus i VVHF gjennomgått. 
• Selvmords-programmet fortsetter. Målinger gjennomføres på Lier 

akuttmottak. Viktig å holde fokus på dette videre.  Mestringsplan må 
forbedres. 

• Overordnet samarbeidsutvalg: Kartlegging i bruk av private 
rehabiliteringsfunksjoner. Diagnose/pasientforløp, handlingsplan 2016-17. 
HSØ har invitert til felles lederopplæring VVHF/Kommunehelsetjenesten. 
Liten interesse fra kommunene.  Oppstart høsten 2016. Orientert om nytt 
sykehus, utreding av «Null + «-alternativet. Informasjon om 
psykiatriambulansen v/K. Hørthe. 

• KEK-Lier 23.2 – det jobbes vider med sak vedr. flytting av pasient 
 
Muntlig orientering av Franck: 

• Mål og strategiseminar – avventer materiale som skal sendes han. 
 
Muntlig orientering av Kjell: 

• KKU-KS – undersøkelse mot pasienter. Bra score, men få svar er svakheten. 
Ønsker å gjennomføre undersøkelse ved å registrering direkte på nettbrett. 
BU utfordret til å lage et kort, enkelt spørreskjema. Per-Erik bidrar vedrørende 
praktisk håndtering. Behandlet tre avvik (opplæring leger, bruk av sjekklister, 
eLærings-kurs ikke fulgt opp).  
 

15/16 Ungdomsråd – tilknytning til Brukerutvalget v/utviklingskonsulent Maria Bergli 
Arbeidet bak etablering og hva som er gjort så langt ble presentert – se vedlegg. 
Vi avventer fortsatt regionale føringer – bla vedrørende honorar. 
Det må utvikles et samspill med BU. 
Vedtak: Leder/nestleder BU deltar på møte i UR og leder/nestleder UR inviteres på 
neste møte i BU 11.4 
 

16/16 MinJournal – orientering om løsning og VVHF’s planer for innføring v/Tove S. Tovmo 
Pga sykdom orienterte Martin.  Presentasjonen ligger ved. En slik løsning er viktig bla 
for pasientsikkerhet og personvern. 
Vedtak: BU stiller seg positive utrulling av løsningen. 
 



 
 
 
 Eventuelt 

• VHF har mottatt invitasjon til regional konferanse «Pasienter de viktigste 
endringsagentene» 5. og 6.4 i Kristiansand.  Toril og Rune deltar. Fra 
ungdomsrådet deltar Hanan, samt eventuelt Martin fra VVHF hvis mulig. 

• Reglene for km-godtgjørelse endret fra 1.1.16. Per-Erik sjekker hvordan dette 
håndteres i vårt lønnssystem. 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo 

Dato: Styremøte 10. mars 2016 

Tidspunkt: Kl 0930-1530 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder   
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Terje Bjørn Keyn    
Bernadette Kumar   Forfall 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard   Til kl 14:00 
Sigrun E. Vågeng   Fra kl 11:00 
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
Rune Kløvtveit  Forfall  
 
 
Følgende fra administrasjonen deltok: 
 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen 
Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, Direktør medisin og helsefag Alice 
Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad og konsernrevisor Liv Todnem 
 
 
 
 
  



 

 2

 
 
 
Saker som ble behandlet: 
 
 

014-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret godkjenner innkalling og sakliste. 
 
 
 

015-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
4. FEBRUAR 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 4. februar 2016 godkjennes. 
 
 
 

016-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
JANUAR 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapporten per januar 2016 til etterretning. 
 
 
 

017-2016 ÅRLIG MELDING 2015 FOR HELSE SØR-ØST RHF 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. På grunnlag av samlet rapportering for 2015 anser styret for Helse Sør-Øst RHF 

at: 
 Hovedoppgavene pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, 

forskning og opplæring av pasienter og pårørende har vært ivaretatt i tråd 
med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument og 
foretaksmøteprotokoller. 
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 Helse- og omsorgsdepartementets styringskrav for 2015 er fulgt opp. Styret 

er tilfreds med dette, men påpeker samtidig at måloppnåelsen innen 
enkelte områder ikke er god nok og at det må arbeides aktivt for en 
bedring. 

 
2. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å sluttføre endelig dokument. 
 
3. Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF oversendes Helse- og 

omsorgsdepartementet. 
 
 
 

018-2016 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020. 
PLANFORUTSETNINGER 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Følgende mål legges til grunn for planleggingen i perioden: 

 
 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd  
 Sykehusinfeksjoner er redusert til 3% 
 Pasienten får timeavtale sammen med svar på henvisningen 
 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. Som planforutsetning for 2017 legges det opp til en aktivitetsvekst i overkant av 2%. 

Helseforetak og sykehus skal legge til rette for at prioriteringsregelen om høyere 
vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk, 
innfris for foretaksgruppen.  
Endelige aktivitetskrav settes på bakgrunn av føringer som gis i statsbudsjettet det 
enkelte år. 
 

3. Økonomiske planleggingsrammer for perioden baseres på bl.a.:  
 Oppdatering og fremskrivning av regional inntektsmodell 
 Fordeling av forutsatt økt bevilgning til aktivitetsvekst samt andre forutsetninger 

knyttet til statsbudsjettet 
 

4. Den årlige bevilgningen til regionale, strategiske forskningsmidler tilpasses 
foretaksgruppens generelle økonomiske situasjon, og vedtas i det enkelte års 
budsjett. 

 
5. Helseforetakenes tiltak for å oppnå det planlagte økonomiske resultat skal i størst 

mulig grad spesifiseres og tallfestes i helseforetakenes innspill til økonomisk 
langtidsplan.  

 
6. Foretaksgruppens resultat bør mot slutten av økonomiplanperioden minst utgjøre  

2,5 % av samlede inntekter. 
  



 

 4

 
7. Helseforetakene skal bidra med egenfinansiering, herunder likviditet fra egne 

positive resultater, ved finansiering av regionalt prioriterte investeringsprosjekter i 
eget helseforetak. Forutsetning om egenfinansiering av investeringsprosjekter i 
økonomisk langtidsplan skal avstemmes med Helse Sør-Øst RHF. Endelig 
finansieringsløsning fastsettes av styret i Helse Sør-Øst RHF i forbindelse med den 
enkelte investeringsbeslutning. 
 

8. Det skal årlig budsjetteres med regionale buffere for å sikre likviditet til regionalt 
prioriterte investeringer.  

 
9. Helseforetakene skal vedlikeholde sin bygningsmasse i tråd med vedtatt strategi for 

eiendomsområdet. Økonomisk langtidsplan skal inkludere plan for forbedring av de 
dårligste byggene som skal brukes videre.  Helseforetakene skal videre kartlegge og 
vurdere anskaffelsesbehovet når det gjelder medisinskteknisk utstyr, og påse at det 
gjøres gode prioriteringer av nødvendige investeringer. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Kirsten Brubakk, Svein Øverland og Terje Keyn: 
Styret har tidligere gitt sin tilslutning til etablering av nytt HR mål. Intensjonen var et mål knyttet til strategisk 
utvikling av ansattes kompetanse. Det er sterkt beklagelig at det ikke synes mulig i kommende planperiode. 
 
 
 

019-2016 TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2015 FOR DIGITAL FORNYING 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per tredje tertial 2015 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering. 
 
Protokolltilførsel fra styremedlem Svein Øverland: 
Svein Øverland mener at eksternt partnerskap vil innebære uakseptabel risiko. Det må utarbeides et 
realistisk likeverdig alternativ for utvikling i på oppdaterte og tilsvarende vilkår og med involvering av 
fagmiljøene, ledelse og tillitsvalgte i SP HF. Hvis nødvendig må tidsplanen utvides. Det forutsettes at det 
finnes løsninger som ivaretar offentlig pensjon ved en eventuell virksomhetsoverdragelse for dem som er 
over 55 år. 
 
 
 

020-2016 REGIONAL BEREDSKAPSPLAN – RULLERING 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar den regionale beredskapsplanen til etterretning. 
 
2. Planen legges til grunn for arbeidet med beredskapsplanverket i helseforetakene og 

private sykehus med driftsavtaler med Helse Sør-Øst RHF. 
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021-2016 STYREINSTRUKS OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR I HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styreinstruksen og instruks for administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF 
godkjennes. 
 
 
 

022-2016 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMENE 
SOGNSVEIEN 9 A, GNR. 47, BNR. 342 OG SOGNSVEIEN 9 B, 
GNR. 47, BNR. 340 I 0301 OSLO KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Oslo universitetssykehus HF sin anmodning 

om samtykke til salg av eiendommene Sognsveien 9 A, gnr. 47, bnr. 342 og 
Sognsveien 9 B, gnr. 47, bnr. 340 i 0301 Oslo kommune til foretaksmøte i Helse Sør-
Øst RHF for behandling. 

 
2. I tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen vil Oslo kommune tilbys å kjøpe 

eiendommene. Takst/verdivurdering basert på markedsverdi legges til grunn. 
 

3. Dersom Oslo kommune ikke ønsker å kjøpe eiendommene, legges eiendommene ut 
for salg i det åpne markedet. 
 

4. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
 

5. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

6. Styret presiserer at Oslo universitetssykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
  



 

 6

 

023-2016 SYKEHUSET ØSTFOLD HF, SALG AV EIENDOMMEN FURUTUN 
HABILITERINGSHJEM, OREDALSVEIEN 128, GNR. 202, BNR. 
15, FNR. 14 OG GNR. 210, BNR. 29, FNR. 603 I 0106 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender Sykehuset Østfold HF sin anmodning om 

samtykke til salg av eiendommen Furutun habiliteringshjem, gnr. 202, bnr. 15, fnr. 14 
og gnr. 210, bnr. 29, fnr. 603 i 0106 Fredrikstad kommune til foretaksmøte i Helse 
Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. Fredrikstad kommune har meddelt at de ikke ønsker å kjøpe eiendommen og 

eiendommene kan derfor legges ut for åpent salg. 
 

3. Frigjort likviditet kan benyttes til nedbetaling av gjeld, til investeringer i varige 
driftsmidler eller til rehabilitering og verdibevarende vedlikehold av bygninger som er 
nødvendig for klinisk drift. 
 

4. Investeringer, herunder langsiktige leieavtaler, må behandles i henhold til gjeldende 
fullmaktstruktur. 
 

5. Styret presiserer at Sykehuset Østfold HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

024-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar driftsorienteringer fra administrerende direktør til orientering. 
 
 
 

025-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Årsplan styresaker tas til orientering. Det legges inn et styreseminar 3. mai 2016 kl 16:30 
i forkant av felles foretaksmøte 4. mai 2016. 
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ANDRE ORIENTERINGER 

1. Styreleder orienterer 
2. Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti 
3. Brev fra Venner av Bærum sykehus 
4. Innspill til Kvinnsland-utvalget fra brukerutvalget i Helse Sør - Øst RHF 
5. Protokoll datert 9. mars 2016 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og 

konserntillitsvalgte fra LO, YS og SAN vedr styresak 019-2016 Tertialrapport 3. 
tertial 2015 for Digital fornying 

 
TEMASAK:  
Utbygging av stråleterapi i Helse Sør-Øst  
Orientering v/direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard 
 
 
 
Møtet hevet kl. 15:05 
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Oslo, 10. mars 2016 
 
 
 
   

Ann-Kristin Olsen  Anne Cathrine Frøstrup  
Styreleder  Nestleder 
 
 
 
 

  

Eyolf Bakke  Kirsten Brubakk 
 
 
 
 

  

Terje Bjørn Keyn  Bernadette Kumar 
 
 
 
 

  

Geir Nilsen  Truls Velgaard 
 
 
 
 

  

Sigrun E. Vågeng  Svein Øverland 
 
 
 
 

  

  Tore Robertsen 
styresekretær 

 



HELSE • • • SØR-ØST • 
PROTOKOLL 

FRA 
FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 18. februar 2016 klokken 11 :00 ble det avholdt foretaksmøte i Ve tre Viken HF i Clarion 
Hotcl og Congrc s Oslo .irport, Gardermoen. 

Dagsorden: 
1. ·orctak møtet konstitueres 
2. Dag orden 
3. Oppdrag og bestilling 2016 

Til stede var: 
Helse ør-Øst RH f7, 100 % eier av foretaket, reprc cntcrt ved St)rrcledcr nn-K.ristin isen, som 
også ledet møtet. 

I tillegg møtte fra administra joncn i Helse ør-Øst RHF: 
dmin.istrcrendc direktør Cathrine L Lofthus 

Direktør styre- og cicroppfølging Tore Robert en, om også førte protokollen 

f7ra kon ernre i joncn Hel c ør- / st møtte Liv Todncm. 

Fra styret i estre Viken møtte: 
Styrclcder Torbjørn r\lmlid 
I esdeder Ingeborg i ert en 

tyrcmedlem Harald Ikrgan 
tyrcmccllemJohn 1 gil Knmsøe 
tyrcmecllcm l ine pitcn 
tyremecllem Hildur Horn Øicn 

I tillegg møtte fra administrasjonen i \ e tre ikcn: 
Admini trerende direktør I ils Fredrik \1 isløff 

•orctakets revisor var ar let i sam var med hel eforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonslovcn. 

tgn.: AKO T :\ 

Pro tokoll fra fo retaksmøte i \'esrrc \ iken l IF 18. februar 20 16 Side 1 av 3 



• HELSE • • SØR-ØST • 
Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

' tyrclcdcr 1\ nn-Kristin lscn ønsket, som o,·erstc eiermyndighet og møteleder, ,-clkommcn . Hun 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det ,-ar ingen merknader til innkallingen. 

tyreledcr Torbjørn r\ lmlid ble ,-algt til å undcrsk.ri,·e protokollen sammen med motelcdcr. 

Foretaksm øtet vedtok: 

lnnkallinoen godkjennes. l ·oretak.rmolel er lovlig sal!. 

Sak 2: Dagsorden 

t:yrclcdcr \ nn-Kristin Isen purtc om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden . Det 
nr ingen merknader til dag ·orden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Oaosorden oodijent1es. 

Sak 3: Oppdrag og bestilling 2016 

Det bl gitt en kon generell gjennomgang a,· oppdrag og bestilling 2016. 

C ppdrag og bestilling 2016 er utarbeidet av Helse 'ør-Ø t RHF med utgangspunkt i de 
styringsbud kapcnc det regionale helscforcrakct er gitt fra 1-fclsc- og omsorgsdcpartcm ntct i 
Oppdrag dokument 2016 og forctaksmøtcprotokoll datert 12. januar 2016. Det er også 
innarbeidet styring bucL kap med forankring i ,-cdtak i det regionale h lseforctakct og regionale 
strategier. 

Mange av styring bud ka pene fra tidligere år· oppdrag og be tilling ,-il kreve fortsatt oppfølging 
uten at de er spesielt nevnt i årets dokument. Dette gjelder strringsbudskap som m, betraktes 
·om systcmk.ra,· og s m forvente inngå i virk omhetsstyringen samt kra,-/oppdrag om ikke 
er gjennomført som forutsatt. eh- om det ikke stilles laa,· om rapportering for disse områdene 
,-il statu for arbeidet kunne etterspørre · a,· Hel ' C Sør-Ø t RI-IF. 

trukturcn på oppdragsdokumentct til Hel c, ør-Øst RHF er endret fra 2016. Dette medfører 
endringer i strukturen i oppdrag og be tilling 2016. Hel c or-Øst RJ-II· vil folge opp punktene 
under ~lå/ 20 16 i de fa te oppfolgingsmøtenc. Punktene under ./lndre oppga/JCr 2016 skal ogsa 
gjennomføres. 

Virksomheten kal innrettes med sikte på a nå folgcndc m·erordncdc mål: 

l . Redusere unod,·cnd.ig YCnt.ing og ,-ariasjon i kapasitetsutnyttelsen 
2. Prioritering a' ' psykisk hclscnrn og tverrfaglig spesialisert rusbchandl.ing 
3. Bedre b-alitct og pasientsikkerhet 

akv 
Sign.: .\KO T.\ 

Protokoll fra foretaksmote i \ 'es tre \ 'iken Il F 18. feb ruar 2016 Side 2 av 3 



• HELSE • • SØR-ØST 
• 

'tyret i V c tre Viken HF er ansnrlig for at det i,·erksettes nødvenclige tiltak for a innfri kravene i 
oppdrag og bestilling 2016 innenfor de juricliske, okonomi ke g organi atoriske rammene om 
gjelder. 

Foretaksmø te t vedtok: 

Oppdrag og beJtilling 2016 /!)oreJ.?)eldendefor 1/eJ!tt Viken l fl :. 

i\løtet ble he,·et klokken 11:45. 

Gardermoen, 18. februar 2016. 

Sign.: .\KO T. \ 

Protokoll fra foretaksmotc i \ 'estrc \ 'iken l fF 18. februar 2016 ' ide 3 a,· 3 

\ 



Oppdatert pr 7.mars 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 

(Sted:Ikke avklart) 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 
 

Orienteringssaker 
1. NVVS – konseptrapport  
2. BRK- idefaserapport  
3. Orienteringer/ referater med 

mer 
 

 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapportering 
2. ØLP 2017-2020 
3. NVVS – konseptrapport  
4. BRK- idefaserapport  
5. Ledelsens gjennomgang 

 
 

Orienteringssaker 
3. Strategisk kompetanseplan 
4. 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 7.mars 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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