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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   20. juni 
Møtetid:   kl.12.00-17.00   
Møtested:   Bærum sykehus 
 
 
PROGRAM    
kl. 11.30  Lunsj 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Orientering om plastikkirurgi ved Bærum sykehus  
Kl.12.30 – 13.00 Omvisning på nytt laboratorium ved Bærum sykehus/klinikk for 

medisinsk diagnostikk 
    

Pause 
 

Kl.13.15 – 17.00 Behandling av styresaker 
     
    
 
 

 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

Alternativt til: 
 
Cecilie Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
  
Styresekretær: Elin Onsøyen 
 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 17. juni 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 06. 2016 
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Saksliste: 
 
GODKJENNINGSSAKER 

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 20. juni 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

26/2016 

Godkjenning av styreprotokoll 9. mai 2016 
 
Vedlegg: 
1. Styreprotokoll 9. mai 2016 

 

27/2016 

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mai  
Vedlegg: 

1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mai 2016 
2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr mai 2016 
 
 

 

28/2016 

Mandat for forprosjekt BRK – vedlikehold og oppgradering av sykehusene 
Bærum, Ringerike og Kongsberg  
 
Vedlegg: 
1. Prosjektmandat  

 

29/2016 

Helgerud 
Vedlegg: 
1. Vedtak i Bærum formannskap av 19.4.16 
2. Vedlegg 2 – Nye vedtekter Helgerud Boligsameie 
3. Vedlegg 3 – Erklæring etter formannskapets vedtak 

a. Vedlegg 1 til vedlegg 3 – erklæring fra Vestre Viken 
4. Tidligere vedtekter  

 

30/2016 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte. 
 
Vedlegg: 
1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 

andre ledende ansatte  
 

31/2016 

Møteplan for Vestre Vikens styre 2017 
 
Vedlegg: 
1. Årskalender/møteplan for Vestre Viken 2017 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 

32/2016 Eksterne tilsyn 
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Vedlegg: 
1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2016 

 
 
33/2016 

Orienteringer  
 
Vedlegg: 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier kommune 24. 

mai  
2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Drammen 

kommune 31. mai 
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 
5. Brukerutvalg referat 6. juni  
6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni   
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 16. juni 
9. Brev til HSØ datert 13. juni fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum 

34/2006 Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst 
 
Vedlegg 
1. Styret HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – Konseptfase nytt 

sykehus i Drammen 
2. Vedtak i HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – Konseptfase nytt 

sykehus i Drammen  
 

 
 

ANDRE ORIENTERINGER 
 Budsjettprosess 2017 

 
 Administrerende direktørs orienteringer 

 
• Besøk på Kongsberg 17. juni  
• Møte med Bærum og Asker kommuner 20. juni 

 
• Status erverv av sykehustomt – unntatt off. 
              Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23.  

 
 

EVENTUELT 
 
 

 



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra 9. mai 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 26/2016 20. 06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 9. mai  
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoll fra styremøtet 9. mai 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 13.06. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 9.mai 2016 
Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Thon Hotel Vettre 

Dato: 9.mai 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.10 

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 
Gry Lilleås Christoffersen  Varamedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Forfall:  John Egil Kvamsøe 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Fung. styresekretær 
  
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Styreleder innledet med å skissere rammen rundt møtet hvor det vil bli «streamet» direkte (NRK). 
Ingen innvendinger mot dette. 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 20/2016 Godkjenning av styreprotokoll 25.april 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokoll fra styremøtet 25.april 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 21/2016 Konseptrapport nytt sykehus  
 
Styreleder innledet kort og overlot ordet til administrerende direktør. 
Administrerende direktør begynte med å takke prosjektet for god innsats underveis og i sluttfasen. 
Administrerende direktør orienterte kort om prosess, tilleggsutredninger og momenter ved begge 
alternativer.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 

1. Styret har vært tett på prosessen med utredningene av ulike konsepter for valg av nytt 
sykehus i Drammen. Styret konstaterer at det nå foreligger tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag med 2 alternative lokaliseringer som er utredet til samme nivå. Dette 
innebærer at det foreligger grunnlag for et reelt valg.  

2. Styret i Vestre Viken anbefaler at utbygging av nytt sykehus i Drammen lokaliseres til 
Brakerøya og at utbyggingen baseres på fremlagte konseptrapport, samt 
tilleggsutredninger. Alternativ 1, med alderspsykiatri og skisseprosjekt 1, anbefales 
videreført til forprosjekt. 
 

3. Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme 
utover den fastsatte planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i 
forprosjektet vurderes kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom 
driftsorganisasjon i Vestre Viken og utbyggingsorganisasjonen. Styret tilrår klart at 
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prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet prosjekt for somatikk og psykisk 
helse og rus 

4. Vestre Viken forutsetter å bidra til prosjektfinansieringen gjennom videreføring av en 
positiv resultatutvikling.  
 

5. Vestre Viken vil prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus slik at disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden (jf sak 22/2016). Øvrige 
utviklingsprosjekter som krever nybygg forutsettes utsatt slik at Vestre Viken og Helse Sør-
Øst økonomiske bæreevne er ivaretatt.  

6. Valg av Brakerøya bygger på den forutsetning at Drammen og Lier kommuner vedtar de 
nødvendige områdereguleringer før Helse Sør-Øst sluttbehandler saken.  

 
Sak 22/2016 idefaserapport «Oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, 
Ringerike og Kongsberg» 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

 
1. Styret tar Idefaserapport oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike 

og Bærum – Vestre Viken HF til etterretning  
 
2. Administrerende direktør følger opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 1600, 

og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet. 
 
3. Finansieringen følges opp i økonomisk langtidsplan og i dialog med Helse Sør-Øst 
 
4. Investeringsbehov, som er omtalt i rapporten utover MNOK 1600, vurderes i forbindelse 

med rullering av utviklingsplanen 
 
5. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak. Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år.  

 
 
Sak 23/2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017 – 2020.  
 

2. ØLP 2017 - 2020 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2017.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
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4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

5. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2017 – 2020: 

 

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen.     
 

6. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i 
samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med 
budsjettarbeidet til høsten. 
 

7. Styret ber administrerende direktør å sikre st det i forbindelse med budsjett 2017 blir 
planlagt med større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn i somatikken. 
 

8. ØLP legger til grunn at nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya.   Endelig avgjørelse 
om lokalisering er ikke foretatt.  Sykehuslokalisering påvirker ØLP hovedsakelig i perioden 
etter 2020. Det forutsettes at investeringen gjennomføres i regi av HSØ. 
 

9. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. Vedlikehold vil 
ha prioritet fremfor nybygg. 
 

10. Det avsettes 250 MNOK av tilgjengelig investeringslikviditet i planperioden til 
egenfinansiering av nytt sykehus i Drammen. 
 

11. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel innenfor de retningslinjer som er 
vedtatt av styret i Helse Sør- Øst.  

2017 2018 2019 2020
Overskudd fra drift 200 230 280 300
Gevinst ved salg 65 0 0 0
Resultat totalt 265 230 280 300

Investeringsrammer 2017 2018 2019 2020
Omstillingsprosjekter 68 21 0 0
DPS 10 10 125 125
BRK 125 125 125 125
MTU 80 80 80 80
Øvrige investeringer 52 52 48 26
finansiell leasing 40 40 40 40
Sum 375 328 418 396
IKT 14 14 14 14
EK-innskudd 20 20 20 20
Sum 34 34 34 34
Totale investeringer pr år 409 362 452 430



 
 
 

5 
 

 
12. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av 

dialog med Helse Sør Øst mai 2016.  
 
 
Sak 24 /2016 Orienteringer/Referater med mer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Sak 25 /2016 Lønnsoppgjør – Lukket møte 
Møtet lukkes av hensyn til forsvarlig lønnsforvaltning, jf. Helseforetaksloven §26a nr.4. 
Konst. HR-sjef Eli Årmot orienterte i lukket møte om status for årets lønnsoppgjør/hovedoppgjør. 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
 
 
 
Asker, 9.mai 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   Line Spiten   Gry L. Christoffersen  
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31. mai 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 27/2016 20.6.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mai 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr mai 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr mai viser et overskudd på 222,5 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 159,4 
MNOK.  Resultat pr mai fra ordinær drift viser et resultat på 63,1 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 31. mai 2016 til orientering.  
 

2. Av bevilgning til fritt behandlingsvalg omdisponeres 5 MNOK til klinikk for psykisk helse 
og rus for å understøtte økt poliklinisk aktivitet. 
 

3. Reduksjonen i investeringsrammen for 2016 fra 371,5 MNOK til 360 MNOK, som følge av 
høyere likviditetsbelastning i 2015 enn forutsatt i budsjettet, gjennomføres som følger: 
 

 
 
 

 

Dato: 16.juni 2016 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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4. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk-teknisk 
utstyr for inntil 40 MNOK for leveranse i 2017. 

 
 
 

 
 

Drammen, 17. juni 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per mai 2016. 
Rapporteringen gir tall per mai for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per mai 2016 er oppsummert i 
måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per mai viser et overskudd på 63,2 MNOK, som er 0,7 MNOK foran 

budsjett.  Resultat i mai måned isolert viser et overskudd på 7,8 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 2,8 MNOK bak samme periode i fjor. Prognose for året er på 
150 MNOK, i tråd med budsjett. 

 
- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1067 poeng foran budsjett, 

og er 2299 poeng foran samme periode i fjor.   Prognose for året gir aktivitet 1174 poeng 
foran budsjett. 

  
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 6353 bak 

budsjett hittil i år, men er 880 konsultasjoner foran samme periode i fjor.  Aktivitet i mai 
måned er i tråd med budsjett.  Prognose for året gir 11710 færre polikliniske konsultasjoner 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 7 781 63 149 150 000

Mål 12 500 62 500 150 000

Avvik -4 719 649

I fjor 20 243 65 960 226 833

2 Virkelig 8 586 43 686 101 300

Mål 8 546 42 620 100 126

Avvik 40 1 067 1 174

I fjor 8 251 41 387 97 277

3 Virkelig 20 799 102 291 237 400

Mål 20 850 108 644 249 110

Avvik -51 -6 353 -11 710 

I fjor 19 515 101 411 229 678

4 Virkelig 7 052 7 055 7 128

Mål 6 926 6 972 7 063

Avvik 126 83 65

I fjor 6 940 6 937 7 050

5 Virkelig 7,1 7,4 7,1

Mål 6,7 7,5 7,1

Avvik 0,4 -0,2 0,0

I fjor 6,8 8,0 7,3

6 Virkelig 56 59 65

Mål 65 65 65

Avvik -9 -6 0

I fjor 67 74 67

7 Virkelig 0,4 % 0,4 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 0,9 % 0,9 % 1,1 %

8 Virkelig 1,0 % 2,1 % 1,7 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,0 % 2,1 % 1,7 %

I fjor 1,7 % 2,4 % 2,0 %

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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enn budsjettert.  Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 3,4 % i forhold til i fjor, mot 
budsjettert aktivitetsvekst på 7,7 %.  

 
- 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 juni er 7052. Dette er 126 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det 83 månedsverk mer enn budsjettert. Prognose for året gir et overforbruk på 
65 årsverk i forhold til plan. 

 
- Sykefravær i april er på 7,1 %.  Dette er over mål for perioden, og høyere enn ved samme 

periode i fjor.  Hittil i år er sykefravær på 7,4 %.  Prognosen for året gir gjennomsnittlig 
sykefravær på 7,1 % i tråd med budsjett.  

 
- Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 59 dager.  Dette er lavere enn 

mål på 65 dager. Prognosen for året er ventetid i tråd med eller lavere enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd hittil i år er på 0,4 %, noe som er tett opp mot målet på 0 %.  Fristbrudd er lavere 
enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er i tråd med mål. 

 
- I mai er det registrert 1,0 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 2,1 % 

korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %.  Prognose for året gir 
korridorpasienter på 1,7 %.   

 
 

Hovedtrekkene i regnskapet pr mai 2016 
 

 
 
Resultatet hittil i år viser et overskudd på 222,5 MNOK.  Av dette skyldes 159,4 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning mottatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær 
drift hittil i år viser et overskudd på 63,1 MNOK.  Dette er 0,6 MNOK foran budsjett, og er 2,8 
MNOK bak mai i fjor.   
 
Resultat fra ordinær drift i mai måned viser et overskudd på 7,8 MNOK, som er 4,7 MNOK bak 
budsjett.   
 

pr mai 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

2015 ift 2014
avvik hittil

Basisramme - 511 410 - 511 410  - 2 422 423 - 2 422 423  0 % - 2 204 516 10 %  217 907
ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %  78 918
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %  5 522
Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %  5 544
SUM Inntekter - 791 975 - 781 151  10 823 - 3 816 988 - 3 775 226  41 762 1 % - 3 509 097 9 %  307 891

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %  83 629
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 % - 16 814
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 % - 898
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %  210 030
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %  3 059
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %  39 628
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 % - 7 931
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %  310 702

Resultat fra ordinær drift - 7 781 - 12 500 - 4 719 - 63 149 - 62 500  649 1 % - 65 960 4 % - 2 811

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 33 429   33 429 - 159 357  159 357  142 228 - 142 228
Resultat - 41 211 - 12 500  28 711 - 222 507 - 62 500  160 007 256 %  76 268 4 %  298 775
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Totale inntekter hittil i år er på 3817 MNOK, og er 41,8 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 3753,8 MNOK hittil i år.  Dette er 41,1 MNOK mer 
enn budsjettert.  Lønnskostnader og innleie er til sammen 32,3 MNOK, andre driftskostnader er 
14,1 MNOK, og varekostnader er 17,9 MNOK over budsjett, mens gjestepasientkostnader og 
finansområdet er foran budsjett.   
 
Pensjonskostnader 
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2016 som gir en reduksjon i pensjonskostnader 
for året på 367,5 MNOK.  Hittil i år gir dette en reduksjon i pensjonskostnader på 159,4 MNOK.   
 
I revidert nasjonalbudsjett er basisfinansieringen til helseregionene avkortet som følge av 
reduserte pensjonskostnader.  Helse Sør Øst har varslet at reviderte rammer for 2016 vil 
fordeles helseforetakene i løpet av juni måned.  Når det foreligger vil budsjett for 2016 
korrigeres for reduserte pensjonskostnader og endret basisbevilgning. Inntil det er avklart, vises 
reduksjonen i pensjonskostnader på egen linje i resultatet i tråd med instruks fra HSØ.  
 
 
Hovedtrekkene i klinikkenes regnskaper pr mai 2016  
 

  
 
Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet 
område 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 mai viser klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, Psykisk helse og 
rus og Medisinsk diagnostikk et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av 
totalt budsjetterte kostnader for perioden.  
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Pasientbehandling somatikk 
 
Total rapportert DRG-produksjon for døgn, dag og poliklinikk i somatikk hittil i år er foran 
budsjett og foran samme periode i fjor.  Prognose for året gir DRG-produksjon for døgn, dag og 
poliklinikk totalt som er 1174 poeng foran budsjett. 
  

 
 
 
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 målt som totalt antall behandlinger 
innenfor psykisk helse og rus en reduksjon på 2,0 % for antall liggedøgn, mens antall utskrevne 
pasienter og antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor.    
 
Prognose for året gir 11710 færre antall polikliniske konsultasjoner enn budsjettert.  Prognosen 
er høyere enn 6,2 % over 2015, men 4,7 % bak budsjett. 
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Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 83 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i juni er 126 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 
1,7 % i forhold til samme periode i fjor.  Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 65 
årsverk. 
 

 
 
Månedsverksutvikling pr klinikk 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I år 7045 7029 7093 7069 7044 7052 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 7089 7366 7414 7114 7067 7073
Budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
I fjor 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102

6300

6500

6700

6900

7100

7300

7500

pr juni Hittil i 
fjor

Hittil 
i år

Buds jett 
hi tti l  i  år

Avvik mot 
budsjett

% avvik

Drammen Sykehus 1 647 1 695 1 661 34 2,0 %

Bærum Sykehus 928 959 938 21 2,2 %

Ringerike Sykehus 527 537 541 -4 -0,7 %

Kongsberg Sykehus 319 321 324 -3 -0,8 %

Intern Service 535 544 528 16 3,1 %

Psykisk Helse og Rus 1 813 1 809 1 775 34 1,9 %

Prehospitale Tjenester 308 315 316 -1 -0,4 %

Medisinsk Diagnostikk 566 587 596 -9 -1,6 %

Stabene 295 277 291 -15 -5,0 %

Sum VVHF 6 937 7 055 6 972 83 1,2 %
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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.  
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Samlet viser regnskapet hittil i år et positivt resultat på 63,1 MNOK, i tråd med budsjett.  
 
Det er stor variasjon mellom klinikkenes økonomiske resultater hittil i år. Drammen sykehus, 
Ringerike sykehus, og klinikk for Prehospitale tjenester har samlet et overskudd på 5,4 MNOK.  
 
Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, Medisinsk diagnostikk og klinikk for 
Psykisk helse og rus viser negative avvik mot budsjett i mai måned og hittil i år.  Samlet viser 
disse klinikkene et underskudd på 35,7 MNOK.  
 
Selv med fortsatt positiv utvikling i felles økonomi og de øvrige klinikker, må negative avvik ved 
klinikkene reduseres for å sikre en årsprognose for foretaket i tråd med budsjett.  
 
Administrerende direktør har gjennom oppfølgingsmøter nå i mai stilt krav om å utarbeide 
ytterlige tiltak for å komme ut med resultater i samsvar med fastsatte budsjettkrav.  
 
Kravet om vekst i poliklinisk pasientbehandling innen Psykisk helse og rus er 8,5 % i budsjett 
2016.  Poliklinisk aktivitet innen for psykisk helsevern og rus er 0,9 % høyere enn samme 
periode for fjoråret. Klinikken har iverksatt tiltak som er beregnet å gi en aktivitetsvekst for året 
på 3,4 %. For å oppnå budsjettkravet har klinikken startet en prosess for å vurdere en ytterligere 
dreining fra døgn til poliklinikk.  Administrerende direktør foreslår å omdisponere 5 MNOK av 
bevilgningen til fritt behandlingsvalg til psykisk helsevern og rus for å understøtte klinikkens 
arbeid med å øke aktiviteten. Administrerende direktør forutsetter at nye tiltak som nå 
iverksettes innenfor klinikken, samt styrket ramme med 5 MNOK, gir aktivitetsvekst i tråd med 
det kravet som ligger i budsjettet. 
 
For klinikk for medisinsk diagnostikk er det negative avviket i økonomien hovedsakelig knyttet 
til takstendring for undersøkelser på Brystdiagnostisk senter. Takstendringen ble informert om 
av direktoratet etter styrets vedtak i desember, og er derfor ikke hensyntatt i klinikkens 
budsjett. Inntektstapet er estimert til om lag 7,0 MNOK for året. Administrerende direktør vil 
gjennomføre omdisponeringer mellom fellesøkonomien(sentrale bevilgninger) og somatiske 
klinikker og klinikk for medisinsk diagnostikk for å sikre at forhold knyttet til takstendringer, og 
prisendringer knyttet til ISF ordningen i størst mulig grad blir kompensert innenfor året.  
 
Klinikk for intern service viser et underskudd på 11,6 MNOK per mai. Kostnadene til 
behandlingshjelpemidler for diabetespasienter og regionale prosjekter knyttet til IKT utgjør om 
lag 7 MNOK av klinikkens avvik per mai. Spesielt er kostnadsveksten knyttet til 
behandlingshjelpemidler vurdert som krevende.  Administrerende direktør gjennomfører i juni 
en endring hvor kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler legges inn under foretakets 
fellesøkonomi. Begrunnelsen for dette er en del av vårt pasienttilbud og ikke internetjenester og 
det er ulogisk at kostnadene er plassert i klinikkens ramme.  
 
Behandlingshjelpemidler rekvireres både av leger i andre foretak, fastleger og foretakets egne 
leger. Videre oppfølging av avvik innenfor dette området følges opp med målrettede tiltak.  
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Investeringsnivået er avhengig av tilgjengelig likviditet.  I henhold til gjeldende finansreglement 
i HSØ er investeringsrammen for 2016 redusert med 11,5 MNOK. I 2015 ble tilgjengelig 
investeringslikviditet overskredet med 11,5 MNOK og administrerende direktør varslet styret en 
strammere styring i 2016. For å sikre dette ble det avsatt sentralt en likviditetsbuffer på 25 
MNOK. Per 15. juni gjenstår 9,1 MNOK. Justerte investeringsrammer slik det ble vedtatt av styret 
vil derfor se ut som følger: 
 

 
 
For å sikre at viktig utstyr for klinikkene kan bli levert i første del av 2017 ber administrerende 
direktør om styrets fullmakt til å iverksette anbuds- og innkjøpsprosesser for medisinsk-teknisk 
utstyr med en ramme på inntil 40 MNOK. 
 
Administrerende direktør har i 2016 tatt inn måling knyttet til korridorpasienter i måltavler for 
klinikkene. Dette betyr at korridorpasienter har fått større fokus enn tidligere år i foretakets 
virksomhetsstyring.  Andel korridorpasienter viser en reduksjon i mai til 1,0 %. Høsten 2016 vil 
konsernrevisjonen i HSØ foreta en gjennomgang av korridorpasienter. Administrerende direktør 
har bedt klinikkene utarbeide tiltak for å redusere korridorpasienter.  
 
Administrerende direktør er fornøyd med at ventetidsutviklingen og fristbruddene viser en god 
utvikling hittil i år.   
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering per mai 2016 til 
orientering. 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. mai 2016. Resultatet for VVHF pr mai viser et 
akkumulert overskudd på 222,5 MNOK. Av overskuddet skyldes 159,4 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning foretatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær drift 
(eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnader) viser et overskudd på 63,1 MNOK.  Dette er 0,6 
MNOK bedre enn budsjett. Inntektssiden er 41,8 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive 
finans er 41,1 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I mai måned var andel fristbrudd 0,4 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 56 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Ny aktuarberegning foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader på 367,5 MNOK for 
året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.  Inntil det er avklart, vises reduksjonen utenfor resultat 
fra ordinær drift. Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 159,4 MNOK.  
 
Pensjonskostnad baseres til enhver tid på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser, 
utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er forandringer i tre elementer som i hovedsak gir endret 
premie: 

1) Diskonteringsrenten - rente som benyttes i nåverdiberegning 
2) Årlig forventet lønnsvekst  
3) Forventet årlig G-regulering/P-regulering. Brukes til å anslå utviklingen av 

pensjonsutbetalingene etter at pensjonen er påbegynt. 
 
Forskjellen mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst utgjør nettorenten.  Redusert 
nettorente gir økte kostnader og vice versa.  I 2016 er netto renten økt fra -0,45 til 0,20 (se tabellen 
under). 
 
 

Parametere 2013 2015 2016 

Diskonteringsrente 4,05 2,30 2,70 

Forventet lønnsvekst 3,50 2,75 2,50 

Nettorente 0,55 -0,45 0,20 
Tabellene viser sammenhengen siste årene. År 2014 er holdt utenfor da planendring forstyrrer bildet 
 
 
Reduserte takster bryst diagnostisk senter (BDS) 
Etter budsjettleveransen ble det kjent at polikliniske takster for BDS aktivitet er redusert i forhold til 
2015 nivå.  Informasjon om takstendringen kom for sent til å hensynta dette i budsjettet, og det 
forventes å gi et negativ avvik mot budsjett på omlag 7 MNOK i år (om lag 0,6 MNOK pr måned).  
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Investeringsbudsjett 
Investeringsnivået er avhengig av tilgjengelig likviditet.  Investeringsbudsjettet for 2016 er i april 
måned redusert med 11,5 MNOK, grunnet for store utbetalinger på investeringsområdet i 2015.  
Saldering av budsjettet er gjort ved å redusere og omdisponere mellom enkelte linjer i 
investeringsbudsjettet.  
 

 
 
Det er iverksatt tiltak i 2016 for å sikre tettere oppfølging på investeringsområdet, og at investeringer 
i 2016 ikke overstiger saldert budsjett.  Endelig investeringsnivå vil blant annet være avhengig av 
realisert salg av eiendom.  Om det realiseres salg ut over det som er i budsjettet, vil det øke 
tilgjengelig likviditet til investeringer i 2016.  
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr mai 2016. 

 
* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og 
kredit).  Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.  Avvik vises som positiv der endring i forhold 
til budsjett er positiv for resultatutvikling.  
 

pr mai 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

Basisramme - 511 410 - 511 410  - 2 422 423 - 2 422 423  0 % - 2 204 516 10 %
ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %
Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %
SUM Inntekter - 791 975 - 781 151  10 823 - 3 816 988 - 3 775 226  41 762 1 % - 3 509 097 9 %

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 %
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 %
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %

Resultat fra ordinær drift - 7 781 - 12 500 - 4 719 - 63 149 - 62 500  649 1 % - 65 960 4 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 33 429   33 429 - 159 357  159 357  142 228
Resultat - 41 211 - 12 500  28 711 - 222 507 - 62 500  160 007 256 %  76 268 4 %
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Resultat per mai viser et overskudd på 222,5 MNOK. Dette er 160,0 MNOK foran budsjett.  Av 
overskuddet skyldes 159,4 MNOK reduserte pensjonskostnader som følge av aktuarberegningen 
foretatt i januar 2016.   
 
Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader) viser et overskudd på 
63,1 MNOK. Dette er 0,6 MNOK bedre enn budsjett, men er 2,8 MNOK bak resultat per mai i fjor.  
 
Driftsinntekter er 41,8 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 41,1 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i mai måned viser et overskudd fra ordinær drift på 7,8 MNOK. Dette er 4,7 MNOK bak 
budsjett. Inntekter i mai er 10,8 MNOK foran budsjett, mens driftskostnader inklusiv finans viser et 
negativt avvik på 15,5 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 41,8 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 42,4 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 0,6 MNOK bak budsjett. Det 
negative avviket mot budsjett på øvrige inntekter skyldes lavere polikliniske inntekter og inntekter 
knyttet til raskere tilbake enn budsjettert.  
 
Driftsinntekter i mai måned er 10,8 MNOK foran budsjett.  Det positive avviket er i hovedsak knyttet 
til høye ISF-inntekter.   Resultatet i mai inkluderer effektene av stenging av 1. tertial etter 
kvalitetssikring av koding.  I mai er det resultatført 5,0 MNOK knyttet aktivitet i første tertial. 
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr mai viser et negativt avvik mot budsjett på 41,1 MNOK, og 
ligger 9 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i mai måned viser et negativt avvik mot 
budsjett på 15,5 MNOK.  
 

pr mai 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

ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %

Polikliniske inntekter - 23 676 - 25 469 - 1 793 - 120 880 - 123 951 - 3 070 -2 % - 115 291 5 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 521 - 2 883 - 362 - 12 516 - 14 328 - 1 812 -13 % - 13 944 -10 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 637 - 3 646 - 9 - 17 960 - 18 230 - 270 -1 % - 17 944 0 %
Utskrivningsklare pasienter - 815 - 770  46 - 5 149 - 5 482 - 333 -6 % - 5 662 -9 %
Andre driftsinntekter - 41 520 - 37 764  3 756 - 196 061 - 191 201  4 859 3 % - 194 181 1 %

Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 280 565 - 269 741  10 823 - 1 394 565 - 1 352 803  41 762 3 % - 1 304 581 7 %

pr mai 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

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 %
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 %
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %
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Varekostnader er 17,9 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I mai måned er varekostnader 8,9 MNOK 
mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, 
laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet. Kostnader for biologiske 
legemidler og hjemmebaserte kreftmedisiner er om lag 11,5 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 17,1 MNOK lavere enn budsjettert pr mai. Kostnader i 
mai måned er 4,7 MNOK lavere enn budsjettert.  
 
Lønnskostnader er 27 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I mai måned er lønnskostnader 9,4 MNOK 
over budsjett. Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 5,4 MNOK mer 
enn budsjett.  
 

 
 
Innleie er 5,3 MNOK mer enn budsjett hittil i år, men er 0,9 MNOK lavere enn ved samme periode i 
fjor. Innleie i mai måned er 2,6 MNOK mer enn budsjettert.   
 
Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 3,6 MNOK. Finanskostnader er lavere enn 
budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert.  Finanskostnader i mai viser et positiv avvik 
mot budsjett på 0,7 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett pr mai på 2,6 MNOK.  I mai måned er avskrivninger 
0,7 MNOK mindre enn budsjettert.  
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1.2 Resultat estimat pr mai  

 
 
Prognosen pr mai viser et overskudd på 517,5 MNOK inklusive reduksjon i pensjonskostnader på 
367,5 MNOK.  Prognosen fra ordinær drift gir et overskudd på 150 MNOK i tråd med budsjett.  
 
Inntekter er estimert til å øke med 24,7 MNOK som følge av høy aktivitet og pasientrelaterte 
inntekter. Varekostnader og lønnskostnader forventes å være mer enn opprinnelig budsjettert som 
følge av aktivitetsøkning og overforbruket hittil i år.  
 

pr mai 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 748 575 - 5 748 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 236 275  24 699 1 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 112 209  0 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 835 964  0 %

SUM Inntekter - 8 908 324 - 8 933 023  24 699 0 %

Varekostnader  1 077 949  1 097 949 - 20 000 -2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  584 505  0 %

Innleid arbeidskraft  22 825  25 825 - 3 000 -13 %

Lønnskostnader  5 906 320  5 921 320 - 15 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  247 873  0 %

Andre driftskostnader  904 657  896 357  8 301 1 %

Netto finanskostnader  14 195  9 195  5 000 54 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 758 323  8 783 023 - 24 700 0 %

Resultat fra ordinær drift - 150 000 - 150 000  0 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 367 547
Resultat - 150 000 - 517 547  367 547 -71 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr mai for henholdsvis inntekter, 
kostnader og resultat fra ordinær drift.  
 

 
 
Pr mai viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1 %. 
Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjeneste og stabene viser positive 
resultater i forhold til budsjett.  Klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, 
Psykisk helse og rus og Medisinsk diagnostikk viser negativ avvik mot budsjett som er mer enn -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I mai måned er overskudd fra ordinær drift lavere enn i mars og april.  Overskuddet i mai er i 
hovedsak knyttet til felles økonomi, mens de fleste klinikker viser resultater som er bak budsjett.  Det 
er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned i felles økonomi.   
  
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 1 770 253 71 2 747
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -60 -2 217 -5 876 
Ringerike 289 -117 1 291 4 -551 916
Kongsberg -152 -1 186 621 -338 -2 246 -3 302 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -486 -3 055 -11 585 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -933 -5 045 -11 473 
Prehospital tjenester 137 233 -134 97 207 541
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -1 823 -919 -3 447 
Stabene 298 11 780 467 -311 1 245
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 26 504 21 848 93 384
Ordinær Drift 8 546 5 129 18 007 23 685 7 781 63 149
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr mai er 27,0 MNOK mer enn budsjettert.  Dette gir et negativt avvik mot 
budsjett på 1,1 % hittil i år. De fleste klinikker viser negativ avvik mot budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 22,7 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 1,3 %.  Overtid og variabel 
lønn er 1,9 % mer enn budsjett, med et negativ avvik på 1,8 MNOK. Offentlige refusjoner er 6,6 % 
foran budsjett, og det er et overforbruk på annen lønn på 3,3 % i forhold til budsjett. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 10,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 5,3 MNOK mer enn budsjettert, 
men er 0,9 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i mai er 2,6 MNOK mer enn 
budsjettert, og om 1,5 MNOK over mai i fjor. Utvikling følges nøye med, men må sees i sammenheng 
med høy aktivitet og fravær i år. 
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1.6 Likviditet  
 
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr mai var opptrekk på driftskreditten på 1123,0 MNOK. Opptrekket er 83,8 MNOK mindre enn 
budsjett, og 558 MNOK under kredittrammen på 1681 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som 
er godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned, og lavere enn budsjettert. Den positive 
utviklingen på likviditet bidrar til å redusere finanskostnader i år.  
 

1.7 Investeringer  

 
 
Hittil i år er det investert for 84 MNOK.  Dette er 45,1 MNOK mindre enn periodisert budsjett hittil i 
år. Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 362 MNOK i totale investeringer. Dette er inkludert 
finansiell leasing med 37 MNOK og ekstern finansierte investeringer med 2,1 MNOK. Endringen i 
prognosen skyldes eksternt finansierte investeringer. 
 
Periodisering av 2016 budsjett er basert på faktisk pådrag i 2015. Det gir et høyt budsjett i de første 
måneder i 2016, som ideelt sett burde vært jevnere fordelt utover året. Det er ofte tyngre 



 
 
 

10 
 

investeringer på høsten grunnet anbudsprosesser i forkant av anskaffelsene. Periodisering av 
budsjett med høye kostnader tidlig i 2016 gir et underforbruk i forhold til budsjett. 
 
Egenkapitalinnskudd pensjon 
Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader innbetales til de ulike pensjonskassene i slutten 
året (november). Budsjettet er basert på estimater fra pensjonskassene om nødvendig 
egenkapitalbehov for å opprettholde kapitaldekningsgraden. Pensjonskasse for hovedstadsområdet 
har meldt at egenkapitaltilskuddet for 2016 vil bli redusert med omlagt 6,4 MNOK i forhold til 
budsjettforutsetninger. Det er tatt høyde for denne reduksjonen i saldert budsjett. 
 
MTU  
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra Avdeling for medisinsk teknologi etter 
behovsinnmelding fra klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all 
hovedsak er årets MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det gjelder blant annet en CT 
og to røntgenlaber.  
 
Finansiell leasing – MTU og ambulanser 
I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: 

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

 
Helse Sør Øst har inngått følgende avtaler for finansiell leasing gjeldende fra 1.juli 2015: 
 

Type utstyr Finansieringsselskap 
Medisinsk teknisk utstyr Siemens Financial Services 
Annet (herunder ambulanser) Siemens Financial Services 
IKT Danske Bank 
Modulbygg - brakker Danske Bank 

 
I henhold til HSØ finansreglement skal HSØ godkjenne alle leasingavtaler. Vestre Viken HF sendte 
23.desember 2015 og 12.februar 2016 søknad til HSØ om å inngå avtale om finansiell leasing av 
følgende utstyr: 
 

Utstyr Kjøpspris 
Operasjonsrobot 21 338 063 
CT Bærum 9 023 250 
ESWL 3 225 000 
6 ambulanser 9 000 000 

*ESWL: Steinknuser Bærum sykehus 
 
Søknadene ble innvilget av HSØ i hhv januar og slutten av februar for ESWL. Alle enheter er nå satt i 
bestilling. CT er levert til Bærum sykehus og operasjonsrobot til Drammen sykehus. 
 
2016-budsjettet er økt med 6 MNOK knyttet til leasing av MTU og ambulanser. Det er fra før inngått 
leasingkontrakter for ambulanser og MTU med en årlig leie på om lag 6 MNOK.  Hittil er leasing for 
CT Bærum og operasjonsrobot aktivert, og anslås å gi en kostnad ut året på om lag 3 MNOK. 
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Drammen Sykehus 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er ferdigstilt og ble tatt i full drift fra september i 
fjor. Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus er nå også ferdigstilt. Det jobbes videre med 
oppgradering av poliklinikker, strømforsyning, utbedring/ombygging patologen, utskifting av vinduer 
og diverse mindre oppgraderinger. 
 
Konseptfase nytt Vestre Viken Sykehus 
Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus er for det meste avsluttet. Det mangler 
fortsatt noen fakturaer, og vi antar at kostnaden vil være noe høyere enn budsjettert. Kostnader til 
konseptfase nytt sykehus i Vestre Viken er budsjettert med 8 MNOK i 2016. Det er hittil påløpt 
kostnader med 9,7 MNOK. Dette må dekkes innenfor årets tildelte likviditetsmuligheter. 
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er 2,1 MNOK finansiert med gaver.  Dette gjelder bl.a. gaver fra Kreftfond 
knyttet til anskaffelse av ergometer og annet utstyr, pusterom på de somatiske sykehusene og noen 
mindre gaver til RS. 
 
Investeringsforum 
For å sikre en god og tett oppfølgning av investeringslikviditeten er det opprettet et 
investeringsforum. Investeringsforum disponerer blant annet en buffer på 25 MNOK. Hittil er det 
disponert 11,2 MNOK av denne til diverse havarier og nye behov. En god del av bufferen holdes 
tilbake til årets planlagte salg gjennomføres. 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 1067 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 2299 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 5,6 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 1323 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 725 poeng foran budsjett.  Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som 
er 1174 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i mai er 40 poeng foran budsjett.  DRG-poeng utført i eget foretak er 116 
poeng foran budsjett i mai.  
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Pr mai er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner 
sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,6 døgn hittil i år, i tråd med 
budsjett. Antall dagopphold er bak budsjett, og noe lavere enn ved samme periode i fjor.  Endringer i 
kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som ble budsjettert som 
dagopphold telles som poliklinisk behandling.     
 
Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter, antall liggedøgn og antall 
polikliniske konsultasjoner som er høyere enn budsjett, og antall dagopphold som er bak budsjett. 
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan hver måned 
ut året. Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år. 
 

 
 
 
Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske 
klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og 
støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer. Den gir med dette en 
god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.   
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I mai 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk bak plan, men foran mai i 
fjor. Det er i mai måned produsert 2,42 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,48 DRG-poeng pr 
månedsverk i budsjett og 2,38 DRG-poeng pr månedsverk i mai i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,51 poeng pr månedsverk. Dette er foran budsjett og foran mai fjor. 
Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan. 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
 

1.9 Aktivitet psykisk helse og rus  

 
 
Poliklinisk aktivitet pr mai er 5,8 % bak plan, men 0,9 % foran samme periode i 2015. Det jobbes med 
tiltak for å øke aktiviteten, og prognosen for året gir polikliniske aktivitet som 4,7 % bak budsjett, 
men 3,4 % foran 2015 nivå.  
 
Dersom budsjettmålet på +8,5 % i forhold til 2015 skal nås, forutsettes ytterligere tiltak for økte 
timeverk for behandlere ved poliklinikkene. Det er startet en prosess for å utrede mulighetene for å 
flytte ytterligere ressurser fra døgn til poliklinikk innenfor DPS-området. 
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Produktivitet psykisk helse og rus 

 
 
Produktiviteten måles som antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk det er 
krevd refusjon for gjennom takstsystemet.   
 
Produktiviteten har økt med 3,5 % pr mai 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god produktivitetsvekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang 
innen BUP, som opplevde en kraftig vekst i 2015. 
 

 
 
 
”Den gylne regel”  
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling 
(TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, 
ventetider og kostnader.  
 
Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor 

 
 

Utvikling hittil i år Somatikk PHR
Aktivitet 5,6 % 0,9 %

Årsverk 2,7 % 0,8 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 56 47

Kostnader 11,0 % 6,3 %



 
 
 

15 
 

Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus mindre enn i somatikken.  Aktiviteten innenfor 
psykiatri og rus er 0,9 % foran samme periode i fjor, mens somatikken har økte med 5,6 %.  Det 
jobbes i klinikk for psykisk helse og rus med tiltak for å øke aktivitet. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 47 dager.  Ventetid innenfor 
psykiatrien er lavere enn i somatikken på 56 dager. 
 
Kostnadsvekst innenfor psykiatrien er lavere enn somatikk.  Budsjetterte kostnader for psykiatrien 
inkluderer planlagt omstilling i 2016 i forbindelse med samlokalisering av sykehuspsykiatrien på 
Blakstad, og flytting fra Lier. Dette gir en planlagte lavere budsjettvekst enn i somatikken.   
 
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. 
Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. 
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 0,4 % i mai 2016. Andelen holder seg således lavt. Det forventes 
fortsatt lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister 
for å sikre at pasientene får time før frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2016 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %
Andel avviklet fristbrudd
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 56 dager i mai og 59 dager hittil 
i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. Det er grunn til å forvente at det skal 
vedvare, da gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som venter på behandling var 56 dager ved 
utgangen av mai. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) er redusert til 54 ved utgangen av mai. De 
fagområder som tidligere har hatt en del langtidsventende, har nå redusert antallet, mens knapt 
halvparten av langtidsventerne er nå pasienter som skal behandles for åreknuter ved Ringerike 
sykehus. Det vil være noen med lang ventetid i denne gruppen til over sommeren, men det vil være 
forbigående.  Det har i senere tid vært en diskusjon i media om ventetidsregistrering. Det vil bli 
nærmere redegjort for dette i styremøtet 20. juni. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

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

Somatikk 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 %
Psykisk helsevern og rus 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,8 %

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 62 59 55 61 56 0 0 0 0 0 0 0
2015 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56
Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt 
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: 

 
 

1.10.3 Korridorpasienter 

 
 

 
 
Andel korridorpasienter viste en klar reduksjon i mai til 1,0 %. Andel korridorpasienter hittil i år er 
2,1%. Ringerike sykehus (RS) har tidligere hatt den høyeste andelen korridorpasienter, men har en 
relativ lav andel i mai. En utfordring for Ringerike er at sykehuset ikke har «bufferrom» som kan 
benyttes, og heller ikke ekstraplasser på enkelte sengerom slik de andre sykehusene kan benytte seg 
av ved overbelegg. Følgende tiltak forventes å gi reduserte korridorpasienter: Økt utnyttelse av 
Hallingdal sjukestugu ved åpning av fellespost med kommunene høsten 2016 hvor det etableres økt 
stedlig kompetanse og økte diagnostiske muligheter (CT), som kan redusere trykket på medisinsk 
avdeling. Bedre utnyttelse av observasjonsposten når akuttmottaket er ferdig ombygd høsten 2016 
samtidig som det blir fast overlege på dagtid. Det vurderes også om konferanserutinene mellom 
innleggende og vakthavende bør endres. Bærum sykehus har et lavt antall i mai. Her kan det ha vært 
rapportert for høye tall en periode da overbelegg enkelte steder har vært registrert som 
korridorpasienter, selv om pasientene har ligget på sengerom. Det arbeides kontinuerlig med 
effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområder. 
Ytterligere tiltak vil bli vurdert.  

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 58 51 67 70 67 64 56 62 59 55 61 56 61
Med rett til nødvendig helsehjelp 50 50 59 59 60 48 40 49 48 49 55 51 51
Uten rett til nødvendig helsehjelp 70 52 79 85 78 100 126 158 189 225 282 291 145

pr klinikk
Drammen sykehus 67 61 72 74 71 66 60 67 64 60 63 60 65
Bærum sykehus 55 34 63 71 67 70 53 62 58 56 71 57 60
Ringerike sykehus 49 42 60 65 66 59 49 58 54 48 54 51 55
Kongsberg sykehus 39 34 57 53 60 57 48 47 37 33 39 37 45
Psykisk helse og rus 47 45 62 56 49 45 46 51 52 48 48 47 50

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Andel korridorpasienter somatikk

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,9 %
Drammen sykehus 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 1,2 % 1,7 %
Bærum sykehus 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 1,3 %
Ringerike sykehus 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 0,8 % 3,0 %
Kongsberg sykehus 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 2,4 %
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Pakkeforløp for kreft  
Det ble i løpet av 2015 innført pakkeforløp for 28 krefttilstander. Målet er at 70 % av pasientene som 
får påvist kreft, skal ha inngått i pakkeforløp. 70 % av pasienter som får påvist kreft skal bli behandlet 
innen anbefalt forløpstid. Forløpstidene er målsettinger for behandlingstid og ikke en 
pasientrettighet. Tabellen nedenfor viser resultater for sykehusene i Helse Sør-Øst samt for hele 
landet samlet i 1. tertial 2016 for alle 28 pakkeforløp for: 
 

• Andel av kreftpasienter som får diagnosen i pakkeforløp 
• Andel pasienter hvor kreftdiagnosen blir avkreftet 
• Andel pasienter som behandles innen standard forløpstid 
• Andel pasienter som blir behandlet kirurgisk innen standard forløpstid  

 

I Vestre Viken fikk 68 % av pasientene kreftdiagnose i pakkeforløp mot 70 % på landsbasis i 1. tertial. 
65 % fikk behandling innen standard forløpstid mot 68 % i hele landet. For pasienter behandlet 
kirurgisk er tallene henholdsvis 69 % for Vestre Viken og 72 % for landet samlet. Pasienter som får 
diagnostisert kreft i Vestre Viken, men blir behandlet andre steder (hovedsakelig ved Oslo 
universitetssykehus) regnes inn i Vestre Vikens tall. Om lag halvparten av pasienter i pakkeforløp får 
avkreftet kreftdiagnosen. Måloppnåelse varierer for de enkelte pakkeforløp. Det er behov for 
forbedringsarbeid.  

Av utfordringer og pågående forbedringsarbeid nevnes: 
• Kapasitetsutfordringer på enkelte områder, endoskopier, radiologiske undersøkelser og en del 

poliklinikker. Det arbeides med å utnytte kapasitet best mulig, og å øke kapasitet på noen 
områder 

• Antall pasienter i pakkeforløp øker – det gir økt arbeidsbelastning. Viktig at de «riktige» pasienter 
kommer i pakkeforløp. 

• Behov for bedret pasientflyt når pasientforløpet omfatter både Vestre Viken og Oslo 
universitetssykehus (OUS). Her pågår både lokalt og felles regionalt arbeid i Helse Sør-Øst.  

• Det pågår arbeid med bedret og ensartet registreringspraksis  
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• Erfaringene har vist behov for revisjon av noen pakkeforløpsveiledere. Det pågår revisjonsarbeid i 
regi av Helsedirektoratet. Det arbeides også med forbedrede rapporteringsrutiner. 
 

Innføring av pakkeforløp har rettet oppmerksomheten mot logistikk i utredning og behandlingsstart 
for pasienter med sterk mistanke om kreft. Det er mottatt positivt både av pasienter, pårørende og 
behandlere. Som det fremgår, er det fortsatt behov for forbedringsarbeid. Slikt arbeid pågår både 
lokalt og regionalt. 
 

1.10.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
En del nasjonale kvalitetsindikatorer for siste tertial og hele 2015 ble publisert i begynnelsen av mai 
2016 www.helsenorge.no. Det gjelder blant annet prosessindikatorer som inngår i kvalitetsbasert 
finansiering: Andel pasienter med hjerneinfarkt < 80 år behandlet med trombolyse; andel fristbrudd 
somatikk; andel korridorpasienter somatikk; epikriser sendt innen 7 dager innen somatikk, psykisk 
helsevern voksne og rus- og avhengighetsbehandling; utsettelse av planlagte operasjoner; andel 
pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer samt registrering av hovedtilstand for psykisk 
helsevern og for rus. Forløpstider for kreftsykdom blir i rapporteringen nå erstattet av pakkeforløp 
for kreft. 
 
Trombolytisk behandling ved hjerneslag (hjerneinfarkt): 
Det nasjonale målet er satt til at 20 % av pasienter under 80 år skal få trombolytisk (blodpropp-
oppløsende behandling) ved hjerneinfarkt. Behandling må gis innen 4,5 timer etter sykdomsstart, og 
det må gjøres CT av hjernen før behandling for å utelukke hjerneblødning. Tabellen nedenfor viser 
andel pasienter under 80 år med diagnosen som har fått trombolytisk behandling i Vestre Viken og 
nasjonalt. For 2014 vises også antall pasienter aktuelle for behandling: 
 
 2013 2014 2015 
Vestre Viken 16,2 % 15,6 %  18,9 % 
Helse Sør-Øst 16,4 % 13,3 %  13,6 % 
Nasjonalt 15,5 % 14,1 %  15,1 % 
   
Vestre Viken ligger nær målsettingen og bedre enn landsgjennomsnittet. Den angitte andelen betyr 
at 80 pasienter fikk trombolytisk behandling i Vestre Viken i 2015. For å øke andelen er det viktig å 
informere publikum slik at pasientene søker hjelp raskt. Bare om lag halvparten av pasientene 
kommer tidsnok til at kan vurderes for trombolytisk behandling. Vestre Viken har arbeidet med en 
del med pasientinformasjon. Helsedirektoratet vil høsten 2016 gjennomføre en nasjonal 
informasjonskampanje. I tillegg er det viktig å sikre god logistikk når pasienten kontakter helsevesen. 
Dette involverer legevakt, AMK, akuttmottak, avdeling for bildediagnostikk, nevrologisk og medisinsk 
avdeling. Gode felles rutiner er etablert i Vestre Viken, og det følges opp at rutiner følges. Arbeidet 
inngår også i pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

http://www.helsenorge.no/
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Øvrige prosessindikatorer somatikk 
 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Andel fristbrudd somatikk 1,7 %  0,8 % 6,7 % 4,7 % 5,5 %  3,9 % 
Andel epikriser sendt < 7 dager somatikk 81,2 %  88,1 % 64,4 %*  79,8 % 68,6%*  80,8 % 
Andel korridorpasienter somatikk 1,8 % 2,0 % 1,5 %  1,4 % 1,5 %  1,4 % 
Andel av planlagte operasjoner som 
utsettes 

6,3 %  4,6 % 5,8 %  5,4 % 5,8 %  5,6 % 

Andel pasienter med lårhalsbrudd 
operert innen 48 timer 

95,6 %  96,6 % 92,8 %  93,1 % 93,3 %  93,7 % 

Tall for epikriser Helse Sør-Øst og nasjonalt sannsynlig falsk for lave i 2014 pga. mangelfull rapportering fra noen foretak 
 
Vestre Viken har bedre resultater enn Helse Sør-Øst og landsgjennomsnittet i 2015 når det gjelder 
alle parametre over med unntak av andel korridorpasienter. Det er også en bedring i foretakets 
resultater fra 2014 til 2015 med unntak av korridorpasienter. Andelen planlagte operasjoner som 
utsettes har gått ned, her har nasjonalt måltall vært en andel under 5 %, og det er nådd. Fristbrudd 
har utviklet seg tilfredsstillende, Andel epikriser sendt innen 7 dager er fortsatt en del unna målet, 
men har forbedret seg igjen etter en nedgang i 2014. Andel korridorpasienter er høyere enn 
nasjonalt, og har økt noe fra 2014 til 2015. Det er krevende å få antallet ned, men det arbeides for å 
gjøre opphold i korridor kortest mulig.  
 
Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus 
 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
Registering av 
hovedtilstand: 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Psykisk helse voksne 97,6 %  98,1 % 98,0 %  98,4 % 97,9 %  98,2 % 
Rus og avhengighet 99,2 %  99,6 % 94,9 %  95,4 % 92,8 %  94,4 % 
    
Andel epikriser sendt 
innen 7 dager 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Psykisk helse voksne 75,5 %  72,7 % 69,2 %  73,7 % 71,9 %  75,3 % 
Rus og avhengighet 80,9 %  76,9 % 56,0 %  71,0 % 63,4 %  72,5 % 
 
Grunnen til at registrering av hovedtilstand (spesifikk diagnose) brukes som kvalitetsindikator er at 
det er viktig å sette diagnose for å sikre god behandling av pasienten og god kommunikasjon mellom 
behandlere. Det skal i minst mulig grad brukes uspesifikke diagnoser (observasjon). De aller fleste 
pasienter både innen psykisk helsevern for voksne og innen rus- og avhengighetsbehandling får 
spesifikk diagnose i Vestre Viken. Hva angår epikrisetid, ligger foretaket omkring 
landsgjennomsnittet, men andelen har gått noe ned. Det må således arbeides videre med forbedring.  
 
Samlet vurdering: 
Vestre Viken viser gode resultater hva angår flere av kvalitetsindikatorene. Foretaket ligger noe 
bedre enn landsgjennomsnittet på flere indikatorer. Det er særlig videre arbeid med reduksjon i 
andel korridorpasienter som krever oppmerksomhet. Epikrisetider er også et stykke fra målsettingen 
og bør forbedres. 
 



 
 
 

21 
 

1.11 Status Pasientsikkerhetsprogrammet pr. 1. tertial 2016 
Målsettingen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender er å redusere 
pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet inneholder 9 
innsatsområder som skal spres til alle aktuelle enheter i foretaket innen utgangen av 2016.  
 
Klinikkene har utarbeidet handlingsplaner for spredning og implementering av områdene og følges 
opp av kvalitetsavdelingen. Det er laget en sjekkliste for pasientsikkerhet i DIPS som de fleste 
sengeposter benytter. Det jobbes systematisk i klinikkene med oppfølging gjennom 
pulsmøter/risikotavler. Det gjennomføres målinger av etterlevelse på ulike områder ved flere 
avdelinger. Tabell og figur nedenfor viser hvordan innsatsområdene gradvis er spredd til aktuelle 
enheter. De enheter som gjenstår har plan for implementering i løpet av året slik målsettingen er. 
 
 

Antall og andel enheter som har implementert tiltakene 

 
 
 
Tidsutvikling for spredning av innsatsområdene de siste to år  
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Noen utvalgte innsatsområder 
Samstemming av legemiddellister  
Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre 
overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk mellom 
tjenesteområdene. Samstemming av legemidler er et komplekst område. Det er iverksatt mange 
tiltak for å bedre pasientsikkerhet. 
• Vestre Viken har revidert sine kurver ift samstemming 
• Utarbeider felles epikrisemal og innkomstdokument i DIPS for å sikre samstemming  
• eResept er innført i Vestre Viken, er også et hjelpemiddel for samstemming 
• Implementeringsprosjekt for undervisning av samstemming (VIMPEL) startet i 2015 og 
videreføres i 2016  
Det gjennomføres målinger ved de fleste sengeposter på resultat etter innførte tiltak.  

 

Forebygging av trykksår 
Forebygging av trykksår har vært et viktig satsningsområde i Vestre Viken. Både internasjonal og 
nasjonal forskning på området har vist at det er mulig å forebygge trykksår.  
Vestre Viken gjorde en prevalensundersøkelse i 2013 på Drammen sykehus. Denne viste høy 
forekomst av trykksår og at pasientene lå på svært dårlige og gamle madrasser. Det ble på bakgrunn 
av denne undersøkelsen iverksatt et madrass-prosjekt hvor det i 2015 ble startet arbeid med å bytte 
ut gamle madrasser med nye og bedre standardmadrasser med trykkfordelende effekt samt 
utarbeidet et sentralt system for å leie vekseltrykkmadrasser/luftsirkulerende madrasser. 
I februar 2016 ble det igjen gjennomført en prevalensundersøkelse på forekomst av trykksår ved alle 
aktuelle sengeposter ved alle foretakets fire somatiske sykehus. 526 pasienter ble spurt om å delta 
og 340 pasienter takket ja til deltakelse. 13,2 % av pasientene i utvalget hadde trykksår som hadde 
oppstått i Vestre Viken. De fleste trykksårene var Grad I som er den letteste grad av trykksår og som 
kan reverseres om man oppdager dette tidlig. Kun 3,5 % av funnene var av mer alvorlig karakter.  
Dette er svært gode resultater sammenlignet med andre norske og internasjonale studier hvor 
forekomsten ligger på 18-20 %. Studien vil bli publisert i norske og internasjonale tidsskrifter. 
40 % av pasientene var risikovurdert for trykksår i 2016 mot kun 9 % ved prevalens-undersøkelsen på 
Drammen sykehus i 2013. Risikovurdering er et av tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
Forebygging av selvmord i døgnavdelinger og forebygging av overdose etter utskrivelse fra en 
institusjon. 
Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i 
psykisk helsevern og å sikre at pasienter med selvmordsproblematikk får forsvarlig behandling. Alle 
enheter har nå implementert tiltakspakken for å forebygge selvmord knyttet til opphold i psykiatriske 
døgnavdelinger, og det måles etterlevelse med jevne mellomrom. 
 
Et annet viktig mål er å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon. Forskning viser at 
risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers. Alle 
enheter har implementert tiltakspakken og det måles etterlevelse med jevne mellomrom. 
Det holdes regelmessige møter med teamene og målinger gjøres ift etterlevelse hver 3. måned. 
Resultatene rapporteres til klinikkens kvalitetsutvalg (KKU) 
 
«Global trigger tool» - undersøkelser (GTT) 
Et ledd i pasientsikkerhetsprogrammet er å måle forekomst av pasientskader ved bruk av verktøyet 
«Global trigger tool» for å se om antall pasientskader over tid reduseres. Det er i oppdrag og 
bestilling for 2016 angitt et mål om at andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal 
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reduseres med 25 % innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen fra 2012. Alle foretak i 
landet deltar.  
 
GTT er en retrospektiv revisjon av et tilfeldig utvalg journaler (240 pr. år) for pasienter som er innlagt 
på sykehuset, hvor det benyttes triggere (dvs. definerte kriterier) for å finne journaler hvor det er økt 
sannsynlighet for å finne pasientskader. Pasientskadene blir identifisert og vurdert i forhold til 
alvorlighetsgrad. Alle skader registreres uavhengig av alvorlighetsgrad.  Det skilles ikke mellom 
skader som kan forebygges, og de som det ikke er mulig å unngå. Det er få journaler som 
gjennomgås, slik at tallene blir estimater. Hensikten med undesøkelsene er at hvert enkelt foretak 
skal kunne følge med på utviklingen i antall pasientskader over tid, men dataene kan ikke benyttes til 
å sammenlikne foretak/sykehus. Siden alle sykehus deltar, gir det også et nasjonalt estimat over 
pasientskader.  
 
Figuren nedenfor viser andel døgnopphold som medførte minst en pasientskade som medførte 
behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller mer alvorlige konsekvenser i Vestre Viken og 
nasjonalt i årene 2010-2015 (det foreligger ikke nasjonale tall for 2015 ennå). Mer alvorlige 
konsekvenser er sjeldne, det har vært to slike skader i løpet av de siste 3 årene i Vestre Viken. Det 
oppstår flest skader i forbindelse med legemidler, sårinfeksjoner etter operasjon, og 
urinveisinfeksjoner, både i Vestre Viken og nasjonalt. Andelen i Vestre Viken ligger gjennomgående 
litt høyere enn de nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker. Andre kvalitetsindikatorer gir ikke 
holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken enn ellers i landet. Det er ikke 
fremkommet opplysninger gjennom GTT-registreringen som peker på spesifikke forbedringstiltak 
utover det som ellers er identifisert. 
 
Andel (%) opphold med pasientskade - GTT 

 
 

1.12 Medarbeidere status  
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med juni 2016 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2015 og budsjett.  
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Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter 
(månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til 
årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med juni måned. 
 

 
 
Det 126 flere brutto månedsverk for juni enn det som var budsjettert. Antall brutto månedsverk har 
holdt seg stabilt, med en økning på 8 siden mai.  
 
Variabel lønn utbetales etterskuddsvis, derfor vil variabel lønn (merarbeid og overtid), først vises i 
årsverkene i regnskapet påfølgende måned. 
 
Utlønnede variable månedsverk 

 

For utlønnede variable månedsverk har det vært en liten reduksjon (10) siden mai, men tallet er noe 
høyere enn for samme periode i fjor. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og 
overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har holdt seg 
stabilt så langt i 2016.  
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 0 0 0 0 0 0
budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102
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Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. 
Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall 
faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker 
eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Per juni 2016 er det en liten nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret. Det er 
fremdeles en høy andel ansatte som ønsker å jobbe deltid.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne Indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å 
redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes 
oppdatert i Personalportalen.  
 
Sykefravær 
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Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I april er det rapportert 7,1 % sykefravær, som er en økning 
på 0,3 % siden mars. Dette er noe over samme periode i fjor og det som er budsjettert. Sykefraværet 
pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.  Det jobbes aktivt med å 
støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel opplæring i sykefraværsmodulen i 
personalportalen.  HR deltar i samarbeidsmøter med ledere og NAV for å bistå, spesielt i tilfeller hvor 
sykefraværet er langvarig. 
 
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

 
Totale AML brudd er noe lavere enn samme periode i fjor, og så langt i 2016 er det litt over 2500 
brudd per måned.  
 
Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og avtaler i 
GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT. AML brudd har i 2016 
et høyt fokus hos HSØ, og alle HF i regionen deltar i månedlige samarbeidsmøter for å gjøre rede for 
tallene og dele erfaringer.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til mai måned i 2015 og 
2016.  
 

 

  2016 - 01 2016 - 02 2016 - 03 2016 - 04 Hittil 2016 
Totalt for 
2015 

Korttid (1-16d) 2,50 % 2,90 % 1,90 % 2,10 % 2,40 % 2,30 % 

Langtid (17->56d) 4,80 % 5,10 % 4,80 % 5,10 % 5,00 % 5,00 % 

Totalt 7,30 % 8,00 % 6,80 % 7,10 % 7,30 % 7,30 % 
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Klinikkvis, fordelt per ansatt, er det en nedgang i brudd sammenlignet med fjoråret, og noen klinikker 
kan vise til ganske store forskjeller.  Dette viser at fokusert og målrettet arbeid med 
arbeidstidsbestemmelser gir resultater. Regelsett og dispensasjoner må registreres og fornyes i tide, 
slik at flest mulig unødvendige brudd unngås. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det jobbes kontinuerlig 
med å redusere antallet.  

I PHR har de hatt høyt fokus på driften, og de har jobbet resultatrettet mot å nå sine mål, uten at det 
har resultert i flere AML brudd. HR Systemstøtte (GAT) arrangerer jevnlig opplæring i klinikken, og 
klinikken har fokus på arbeidstidsplanlegging. 

På generelt grunnlag skyldes en stor andel av bruddene ansatte som er timelønnede vikarer og 
innleide. Det blir sjelden registrert dispensasjoner hos denne gruppen, og de har andre typer 
arbeidstidsordninger, så det er viktig å ikke glemme denne gruppen i dette arbeidet.  
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2 Omstillingsutfordring  
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr mai 2016 på 55,4 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer 
engangs- og periodiseringseffekter på til sammen 4,8 MNOK og må korrigeres for forsinket og 
manglende effekt av budsjettert tiltak på 1,5 MNOK.  Styringsfart pr mai korrigert for disse forhold er 
61,7 MNOK, eller om lag 12,3 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK 
pr måned.  Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på 141,8 MNOK.  
Dette er 8,2 MNOK bak budsjett.  
 
Ut året er det forventet effekter som vil redusere resultatet med ytterlige 6,3 MNOK i forhold til 
styringsfart pr mai.  Det er flere forhold som gjør at forventet resultatutvikling ut året vil være noe 
lavere enn hittil i år, blant annet etterslep på gjestepasientkostnader, fritt behandlingsvalg og dyre 
medisiner i felles økonomi, samt drift som er bak plan i flere klinikker. Klinikkene har definert tiltak 
som forventes til å gi besparelser på om lag 14,5 MNOK ut året, og som vil bidra til å sikre et resultat i 
tråd med prognose.  
 
Årsprognose gir dermed et overskudd på 150 MNOK, i tråd med budsjett.  Årsprognosen forutsetter 
at tiltakene oppnår ønsket effekt, og fortsatt positiv utvikling i felles økonomi. Det er risiko knyttet til 
oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og timing på når tiltakene vil 
oppnå effekt.  
 

3 Overordnet risikovurdering pr 1. tertial - Oppdrag og Bestilling  
 
Vedlagte matrise viser risikovurdering av måloppnåelse relatert til Oppdrag og bestilling for 2016. 
Manglende måloppnåelse av aktivitetsmål innen psykisk helse og rus er det ene området som viser 
«rød» risiko. Tiltak knyttet til området er omtalt i virksomhetsrapporten. Det er stor sannsynlighet 
for å ikke nå mål fullt ut hva angår sykehusinfeksjoner. Det er også høy sannsynlighet for at målet om 
at det ikke skal være korridorpasienter ikke nås. Det henvises også her til omtale i 
virksomhetsrapporten. De øvrige områdene med «gul» risiko følges opp med pågående 
forbedringsarbeid.   
 

VVHF
1. Resultat hittil i år 55 368
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 1 500
Engangseffekter 3 730
Periodiseringseffekter 1 110
Korrigert styringsfart hittil i år 61 708
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 86 391
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 141 759
3. Korreksjoner ut året:
Korreksjoner ut året -6 265 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 14 506
Prognose for året 150 000
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4 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko pr mai vurderes som middels til lav. Risiko for negativ avvik i forhold til budsjett 
2016 gruppes i følgende hovedkategorier: 
 

Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader.  
Det ble kostnadsført 606,6 MNOK på gjestepasientkostnader og kjøp av eksterne 
helsetjeneste i 2015. Totale kostnader i 2015 var 29,5 MNOK mer enn 
budsjettert.    
 
Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte 
et betydelig etterslep.  
 

Høykostmedisin 
og varekostnader 

Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Fra og med 2016 er 
finansieringsansvaret for flere høykostmedisiner flyttet fra HELFO til 
helseforetakene.  På grunn av manglende erfaringstall er det risiko knyttet til 
kostnader relatert til disse medikamenter.   
 
Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om 
budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet 
produksjonsøkning i 2016.   
 

Innleie Innleie er et kjent risikoområde. I 2016 er det budsjettert med en reduksjon på 
innleie med 22 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2015. Pr mai er det et 
overforbruk på 5,3 MNOK. 
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Pensjon Ny aktuarberegning foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader 
på 367,5 MNOK for året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at 
reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett. Reduksjonen vil fordeles helseregionene ved bruk av 
Magnussenmodellen.  Bruk av Magnussen kan gi mer eller mindre finansiering i 
forhold til faktisk endring i pensjonskostnader.  Det er derfor risiko at 
basisreduksjonen vil være mer enn faktisk pensjonsreduksjon, og dermed gir en 
økt utfordring for VVHF.  Risiko vurderes til om lag 10 MNOK. 
 

Behandlings-
hjelpemidler 

Kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler vokste med 7 MNOK fra 2014 til 
2105. Dette er vekst på om lag 21 %. Det ble budsjettert med kostnader i 2016 på 
samme nivå som i 2015.   
 
Hittil i år er kostnader for behandlingshjelpemidler 5,1 MNOK over budsjett, et 
negativ avvik på 32 %.  Økningen er i stor grad knyttet til diabetesutstyr.  
Prognosen for året gir et overforbruk på 13,5 MNOK i forhold til budsjett, og en 
vekst i forbruk i forhold til 2015 på over 33 %.   
 

IKT 
Sykehuspartner 

Det er budsjettert med en økning i IKT kostnader på 31 MNOK i 2016.  Prognosen 
for året gir et overforbruk på 3,6 MNOK. 
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2016, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke er i 
tråd med mål.  Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av 
forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette 
tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av styringsfart og 
omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. 
 
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.  Resultatet i år 
vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått.  Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere 
verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt).  I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for 
eksempel ved fristbrudd).  Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med 
økt verdi. 
 

 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS 
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Drammen sykehus har pr mai et positivt budsjettavvik på 0,4 %. Aktiviteten ved sykehuset har vært 
høy, men det er fortsatt noe gjenstående kvalitetssikring av pasientdata. Det er i resultat pr mai 
avsatt 2,1 MNOK (100 DRG poeng) for dette i resultatet. Totalt har inntektssiden et positivt 
budsjettavvik på 23,3 MNOK.  
 
Andre driftskostnader og varekostnader har pr mai et negativt budsjettavvik på 7,7 MNOK og lønn 
viser også et merforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 20,5 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 8 761 flere pasienter enn budsjettert, og 11 816 flere enn i samme 
periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 71 2 747 0

Mål 0 0 0

Avvik 71 2 747 0

I fjor -3 413 -17 842 -821

2 Virkelig 4 118 21 495 48 876

Mål 4 146 20 391 48 156

Avvik -28 1 104 720

I fjor 3 943 19 838 47 149

3 Virkelig 1 703 1 695 1 708

Mål 1 659 1 662 1 684

Avvik 44 34 24

I fjor 1 658 1 647 1 680

4 Virkelig 7,1 7,4 7,2

Mål 7,2 7,5 7,2

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

I fjor 7,1 7,7 7,4

5 Virkelig 60 63 68

Mål 68 68 68

Avvik -8 -5 0

I fjor 74 87 76

6 Virkelig 0,5 % 0,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,5 % 0,2 % 0,0 %

I fjor 0,4 % 0,7 % 0,7 %

7 Virkelig 1,2 % 2,1 % 0,7 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 %

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

I fjor 0,9 % 1,9 % 1,6 %

8 Virkelig 72 % 78 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -18 % -12 % 0 %

I fjor 59 % 59 % 66 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Drammen sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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har også økt i antall opphold de første fem måneder. Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser 
og høyt belegg på sengepostene har medført korridorpasienter. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr juni er månedsverkene i gjennomsnitt 34 over budsjett. Klinikken har pr mai brukt svært lite på 
innleie fra vikarbyrå, noe som har medført behov for flere vanlige lønnstimer.  
 

 
 
Kvalitet og ventetider 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengelighet, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 60 dager, antall 
langtidsventende over ett år er nå 7 pasienter og antall ventende over seks måneder er halvert i 
løpet av siste år. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,4 %. Flere av 
avdelingene har over tid hatt en høy prosentandel som får timeavtale i første brev. 
Poliklinikkprosjektene for planlegging og oppsetting av timer videreføres. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1 683 1 680 1 701 1 702 1 703 1 703 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 1698 1751 1780 1703 1692 1703
Budsjett 1662 1651 1666 1666 1664 1659 1673 1736 1765 1693 1682 1693
i fjor 1636 1622 1657 1653 1654 1658 1672 1739 1777 1703 1692 1696
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Produktivitet 

 
 
Drammen sykehus har hittil i år økt produktiviteten samlet sett. Det forventes at den i snitt vil følge 
plan resten av 2016. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Drammen sykehus har pr mai et lite overskudd. Det forventes følgekostnader på grunn av høy 
aktivitet i andre halvdel av mai og så langt i juni. Det er også en usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået 
innen ø-hjelp for resten av året. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken følger tiltakene som er innarbeidet i budsjett 2016. 
 
Økonomisk prognose 
Drammen sykehus forventer å gå i balanse i 2016. 

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8

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

DRG pr månedsverk Drammen

budsjett faktisk i fjor

DS
1. Resultat hittil i år 2 747
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 650
Forventet effekt kvalitetssikring av koding -625 
Periodiseringseffekter -1 990 
Korrigert styringsfart hittil i år 782
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 095
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 3 842
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 526 
Periodiseringseffekter -1 556 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -760 
Prognose for året -0 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Samlet resultat pr mai viser et underskudd på 5,9 MNOK. Klinikken er feilbelastet for 
medikamentkostnader som er budsjettert sentralt tilsvarende 0,8 MNOK.  Kostnadene vil bli flyttet til 
overordnet området i juni måned. Klinikkens regnskap eksklusiv feil belastet medikamentkostnader 
er et underskudd på 5,1 MNOK. 
 
ISF inntekter er 3,2 MNOK bedre enn budsjett, gjestepasientinntekter er 1,7 MNOK lavere enn 
budsjett og øvrige inntekter er 0,2 MNOK lavere enn budsjett. Totale inntekter er 1,2 MNOK høyere 
enn budsjett.  
 
Kostnader, eksklusiv de medikamenter som er feil belastet klinikken, er 6,3 MNOK over budsjett, 
hvorav varekostnader utgjør 3,5 MNOK. Lønn har et merforbruk på 3,8 MNOK. Klinikken har et 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -2 217 -5 876 -5 700

Mål 0 0 0

Avvik -2 217 -5 876 -5 700

I fjor -3 605 -7 002 -9 904

2 Virkelig 2 460 12 250 28 903

Mål 2 436 12 170 28 652

Avvik 24 80 251

I fjor 2 257 11 636 27 457

3 Virkelig 962 959 964

Mål 930 938 951

Avvik 32 21 13

I fjor 926 928 946

4 Virkelig 7,1 7,2 6,9

Mål 6,7 7,0 6,9

Avvik 0,4 0,2 0,0

I fjor 6,1 7,3 6,6

5 Virkelig 57 61 65

Mål 65 65 65

Avvik -8 -4 0

I fjor 69 69 63

6 Virkelig 0,4 % 0,3 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 0,3 % 0,0 %

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

7 Virkelig 0,2 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,7 % 1,7 % 1,5 %

8 Virkelig 86 % 87 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -4 % -3 % 0 %

I fjor 75 % 75 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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mindre forbruk på innleie fra eksternt vikarbyrå på 0,4 MNOK, i forhold til et budsjett som er halvert 
fra 2015.  Øvrige kostnader er 0,6 MNOK lavere enn budsjett. 
 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 2 454 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 7,4 prosent. Hensyntatt klinikkens egen vurdering av kvalitetssikring av pasientdata i mai er det 
behandlet pasienter tilsvarende 12 250 DRG poeng, 80 poeng foran plan. Dette er en økning fra 
samme periode i fjor på 614 DRG poeng. 
 
Hensyntatt tiltak, beskrevet senere i saken, prognostiserer klinikken med en aktivitet på 28 903 DRG 
poeng, 251 DRG poeng foran plan. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I mai hadde klinikken 25 brutto månedsverk flere enn budsjett. I juni er det 32 brutto månedsverk 
flere enn budsjett, men tilsvarende lønnskostnader i juni er ihht budsjett. I gjennomsnitt for årets 6 
første måneder er det utlønnet 21 brutto månedsverk flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt 
belegg på sengepostene, sykdom og svangerskap. 
 
Klinikken prognostiserer med 13 brutto månedsverk høyere enn plan for året som helhet.  
 

 
 
HR – Sykefravær i prosent 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 956 962 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 964 989 990 972 955 949
Budsjett 938 942 951 935 931 930 949 984 990 962 950 949
i fjor 913 934 941 930 926 926 948 975 985 966 954 957
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Sykefraværet hittil i år er på 7,2 prosent. Samme periode i fjor var sykefraværet 7,5 prosent. 
Klinikken prognostiserer med et sykefravær, på samme nivå som målsetningen, på under 6,9 prosent. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets 5 første måneder er på 61 dager, hvilket er lavere 
enn Helse Sørøst sin målsetning på 65 dager. Tilsvarende periode i fjor var ventetiden 69 dager. 
Ventetiden i mai isolert er på 57 dager. Ventetiden i mai inkluderer pasienter med lang ventetid 
overtatt fra andre helseforetak. Det er registrert 18 pasienter i mai med ventetid over 12 måneder, 
hvilket er en nedgang fra april hvor det var 28 pasienter som hadde ventetover 12 måneder. 
Klinikken prognostiserer med en ventetid i henhold til målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 5 fristbrudd på behandlede pasienter i mai 2016, hvilket utgjør 0,4 %. I 2015 var 
andelen fristbrudd på 1,9 %. Klinikken prognostiserer med at det ikke skal være fristbrudd pasienter 
på Bærum ved årets slutt. 
 
Kvalitet - Korridorpasienter 
Det er registrert 16 korridordøgn i mai, hvilket utgjør 0,2 prosent. I april måned var andel 
korridorpasienter 1,3 prosent. Antall korridordøgn må ses i sammenheng med et høyt belegg på 
medisinske sengeposter. Klinikken prognostiserer med at det ikke skal være korridorpasienter på 
Bærum sykehus ved årets slutt. 
 
Kvalitet - Timeavtale i første brev 
Andel timeavtale i første brev er for første tertial 87 prosent, hvilket er en økning på 12 
prosentpoeng fra samme periode i fjor. Klinikken prognostiserer med en andel på 90 prosent for 
2016. 
 
Produktivitet 

 
 
Utviklingen på klinikk Bærum sykehus med bedret produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013, 2014 og 2015 fortsetter også nå i 2016. Etter innføring av stedlig ledelse 
i 2012 økte produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014 og 3,7 
prosent fra 2014 til 2015. 
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Samlet for årets 5 første måneder i 2016 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 5,5 prosent 
målt mot 2015. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 21,8 prosent.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et regnskapsført underskudd per mai på 5,9 MNOK. Analyser av resultater per mai viser 
at det ligger engangseffekter i regnskapet på 1,96 MNOK, hvorav 0,7 MNOK utgjøres av 
aktivitetsbaserte avlønninger utover normal arbeidstid. De øvrige engangseffektene skyldes i 
hovedsak varekostnader i forbindelse med feilaktig fakturerte medikamenter, brekkasje, bytte av 
produkter og anskaffelse av utstyr til nytt rom på poliklinikken for å innfri aktivitetskravene og holde 
ventetidene nede. 
 
Under korreksjoner ut året ligger planlagt økonomiske effekter fra årets start, som ikke har gitt 
effekter regnskap hittil i år. Periodiseringseffekter består av 2 hovedelementer: 

• en vurdering fra avdelingssjefer om at DRG indeks på årsbasis vil bli som planlagt. 
• forsinket oppstart av dagkirurgisk rom på kirurgisk poliklinikk grunnet forsinkelser i 

prosjektering og gjennomføring 
 

Klinikken er feilaktig fakturert for medikamentkostnader hvilket per mai utgjør 0,8 MNOK. 
 
Klinikken vurderer styringsfarten til å være -5,7 MNOK for året som helhet. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Klinikken har satt i gang forbedringsarbeider innen følgende områder for å møte den negative 
styringsfarten: 

• Øke pasientbehandling på dagtid. Gjennom systematisk forbedringsarbeid har klinikken 
redusert bruken av aktivitetsarbeid etter ordinær arbeidstid. Det planlegges med ytterligere 
avvikling i august. 

• Operativ kapasitet – bedre kapasitetsutnyttelse. Klinikken har satt i gang ytterligere 
forbedringsarbeid av operativ virksomhet med hovedvekt på to områder: 

• dagkirurgisk aktivitet – eget dagkirurgisk forbedringsprosjekt 
• kontinuerlig forbedring i forbindelse med bedre forberedte pasienter til operasjon 

for å unngå strykninger 
 

BS
1. Resultat hittil i år -5 876 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 1 960
Korrigert styringsfart hittil i år -3 916 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 483 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -11 359 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 3 347
Feilaktig fakturert medikament 800
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -7 212 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 512
Prognose for året -5 700 
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Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 5,7 MNOK ved utgangen av året, som i stort forklares 
utfra et merforbruk på varekostnader. Det er satt i gang et varekostnadsprosjekt med hensikt å få 
bedre oversikt over varekostnader på sentraloperasjon. Vi kjenner p.t ikke til de økonomiske 
gevinstene av dette arbeidet. 
 

  

Tiltak ut året Inntekter
Øvrige

 kostnader
Lønns-

kostnader
Total ut 

året
Økt pasientbehandling på dagtid   - 250 - 250
Operativ aktivitet - 1 262   - 1 262

SUM - 1 262  - 250 - 1 512
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Mai viser et negativt resultat på 0,5 MNOK. Inntekter er positivt med 0,25 MNOK, og kostnader er 
negativt med 0,8 MNOK. På inntektssiden er det isolert sett en liten nedgang i aktivitet på dag- og 
døgnpasienter, men konserninterne gjestepasienter er over budsjett. På kostnadssiden er det 
fortsatt varekostnader og innleie fra byrå som er hovedårsaken til det negative avviket. 
 
Samlet resultat pr mai er positivt med 0,9 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 8,2 MNOK og 
kostnader er negativt med 7,3 MNOK. ISF-inntekter er positivt med 3,6 MNOK, og 
gjestepasientinntekter er positivt med 1,8 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader negativt med 
3,9 MNOK, hvorav medikamenter utgjør -1,6 MNOK, implantater -1,6 MNOK og medisinske 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -551 916 0

Mål 0 0 0

Avvik -551 916 0

I fjor -761 742 6 453

2 Virkelig 1 291 6 888 15 630

Mål 1 297 6 651 15 416

Avvik -7 237 214

I fjor 1 242 6 611 15 194

3 Virkelig 534 537 550

Mål 539 541 552

Avvik -5 -4 -2

I fjor 532 526 538

4 Virkelig 6,1 6,4 6,5

Mål 6,4 7,3 6,5

Avvik -0,3 -0,9 0,0

I fjor 6,0 6,8 6,1

5 Virkelig 51 53 52

Mål 52 52 52

Avvik -1 1 0

I fjor 51 54 55

6 Virkelig 0,3 % 0,5 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,3 % 0,5 % 0,0 %

I fjor 0,2 % 0,6 % 0,8 %

7 Virkelig 0,8 % 2,7 % 3,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 2,7 % 3,0 %

I fjor 3,4 % 4,6 % 3,8 %

8 Virkelig 65 % 80 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -25 % -10 % 0 %

I fjor 65 % 74 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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forbruksvarer -0,6 MNOK. Innleie fra byrå er negativt med 2,1 MNOK og lønnskostnader er negativt 
med 1,5 MNOK, hvorav refusjoner utgjør 0,6 MNOK av det negative avviket. 
 
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr mai var 988 avdelingsopphold foran plan, som utgjør 237 DRG-poeng. Det er 
avviklet 1800 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, som 
tilsvarer en økning på 6 prosent.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk pr juni er 534, som er 5 lavere enn plan.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i april var 6,1 prosent, mot 6,7 prosent foregående måned og 6 prosent i samme periode i 
fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr april er 6,4 prosent, mot 7,2 prosent i samme periode i fjor.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid i mai var 51 dager, som er godt under nasjonal målsetting på 65 dager. I 
driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 52 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 3 avviklede fristbrudd i april som utgjør en andel på 0,3 prosent. Hittil i år er andel 
avviklede fristbrudd 0,5 prosent. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 527 534 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 549 583 582 555 553 553
Budsjett 545 536 543 544 539 539 549 583 582 555 553 553
I fjor 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 541
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Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk hittil i år er 2,55, som er 3,7 prosent foran plan, og 1,3 
prosent høyere enn samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et overskudd hittil i år på 0,9 MNOK. I korreksjoner ut året ligger det økte kostnader på 
1,7 MNOK knyttet til ny hematolog på medisinsk avdeling og ny LiS-lege på gynekologisk avdeling. 
Merforbruk på innleie og varekost (medikamenter og implantater) antas å bli 1,1 MNOK høyere enn 
budsjett. Videre antas det høyere aktivitet enn budsjett på medisin, gynekologi og ortopedi med 0,6 
MNOK.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikk Ringerike estimerer med økonomisk balanse for 2016. 
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DRG pr månedsverk Ringerike

budsjett faktisk i fjor

RS
1. Resultat hittil i år 916
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 282
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 2 198
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 700 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -1 098 
Økt aktivtet 600
Prognose for året 0
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KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i mai et negativt avvik på 2,2 MNOK. Det er et negativt avvik per mai 
på 3,3 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 1,6 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 1,7 
MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, innleie fra byrå og lønn. Merforbruket på varekostnader 
er i hovedsak knyttet til høyere medikamentkostnader. Merforbruket på lønn har sammenheng med 
høy aktivitet på enkelte avdelinger.  
 
Aktivitet 
Totalt for sykehuset er det 137 flere døgnpasienter enn samme periode i fjor. Dette er i hovedsak på 
medisinsk avdeling og fødeavdelingen. På ortopedisk avdeling er det 71 færre døgnpasienter pr mai 
enn samme periode i fjor. Det er færre dagkirurgiske pasienter enn plan på ortopedi, kirurgi og Øre-
nese-hals. Totalt er det høyere aktivitet på poliklinikk enn plan. Det er pr mai et negativt avvik på 154 
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DRG-poeng. Det har vært mange utskrivningsklare pasienter de første månedene av året og 
sykehuset og kommunen har jevnlig dialog om dette.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er omtrent som budsjett i 2016. 

 
 
HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 6,2 % pr april. Dette er lavere enn klinikkens mål for perioden.  Klinikken har 
fortsatt fokus på nærvær og har et pågående prosjekt i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten 
og arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Ventetiden er hittil i år 39 dager. Dette er lavere enn målet på 57 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det har hittil i år vært 1,4 % fristbrudd. Det var spesielt mange fristbrudd i mars som har 
sammenheng med sykdom hos ansatte som har medført utsettelse av planlagte konsultasjoner. I mai 
var det 0,2 % fristbrudd. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår 
fristbrudd.  
 
Kvalitet – Korridorpasienter 
På grunn av mange pasienter på medisinsk avdeling og mange liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter har det i 2016 vært 3,1 % korridorpasienter. I mai var det 2,5 %.  
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I mai får 83 % av pasientene timeavtale i første brev. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 322 327 319 322 318 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 326 340 337 321 321 321
Budsjett 327 322 329 324 322 319 324 338 335 320 319 320
I fjor 320 314 325 321 318 316 321 336 337 323 326 324
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Produktivitet 

 
DRG pr månedsverk ligger noe under budsjett pr mai.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
Pr mai har klinikken et negativt avvik på 3,3 MNOK. Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016. Dette 
skyldes både lavere aktivitet innenfor kirurgiske fag og høyere kostnader enn forutsatt i klinikken. 
 
Det er engangs- og periodiseringseffekter hittil i år på varekostnader, lønn og innleie. Det er engangs- 
og periodiseringseffekter resten av året på lønn. I tillegg har klinikken engangsinntekter fra 
kommunene til KAD-senger som bedrer resultatet i år.  
 
Det er risiko knyttet til aktivitetsnivået innenfor kirurgiske fag, og spesielt ortopedi. Dette utgjør en 
risiko for negativt økonomisk resultat. Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølging av vedtatte 
tiltak og budsjettavvik gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/ 
økonomicontroller og ledere på alle nivåer Det jobbes også kontinuerlig med planlegging og 
oppfølging av den operative driften for å oppnå aktvitetsprognosen.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016, men på grunn av engangsinntekter vurderes fortsatt 
klinikkens prognose til balanse ved årets slutt.   
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KS
1. Resultat hittil i år -3 302 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 1 570
Periodiseringseffekter 1 500
Korrigert styringsfart hittil i år -232 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -324 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -3 626 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 2 400
Periodiseringseffekter 1 226
Prognose for året 0
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd denne måneden på 3,1 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 11,6 MNOK.  
 
Kostnadene til behandlingsmidler for diabetespasienter og regionale prosjekter knyttet til IKT 
området er to vesentlige årsaker til det akkumulerte underskuddet. Disse to områdene har til 
sammen et akkumulert underskudd på 6,6 MNOK. Det resterende avviket på 5,0 MNOK skyldes 
merforbruk innenfor lønnsområdet, driftskostnader til vedlikehold av bygg og utstyr, husleie og 
forbruk av energi. Inntektene er bedre enn budsjett, i hovedsak som følge av inntektsføring av et 
oppgjør etter en erstatningssak på 2 MNOK, som ble inntektsført i april. Utover dette er det høyere 
salg i kioskene og høyere husleieinntekter enn forutsatt.  
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 055 -11 585 -17 100

Mål 0 0 0

Avvik -3 055 -11 585 -17 100

I fjor -34 -1 170 -9 950

2 Virkelig 23 155 310

Mål 22 145 310

Avvik 1 10 0

I fjor 22 145 310

3 Virkelig 538 544 549

Mål 523 528 538

Avvik 15 16 11

I fjor 538 535 547

4 Virkelig 8,4 10,0 9,5

Mål 8,3 9,6 9,0

Avvik 0,1 0,4 0,5

I fjor 8,0 9,6 9,1

5 Virkelig 391 397 395

Mål 362 374 384

Avvik 28 23 11

I fjor 347 359 367

6 Virkelig 256 256 250

Mål 255 255 250

Avvik 1 1 0

I fjor 253 277 267

7 Virkelig 33 % 33 % 35 %

Mål 36 % 35 % 36 %

Avvik -3 % -2 % -1 %

I fjor 32 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,13 1,14 1,12

Mål 1,13 1,10 1,12

Avvik 0,00 0,04 0,00

I fjor 1,17 1,14 1,16

MAT - Antall middager ift 
antall liggedøgn somatikk

Intern service Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

ENERGI - Energiforbruk 
(KwH) per m2.  
Oppvarmet areal

TEKSTILER - Personaltøy 
(kr) pr brutto månedsverk 
behandlingspersonell

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AVFALL - Andel avfall som 
sorteres

IKT - Antall IKT tjeneste i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal 
reduseres)

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitetsveksten i Vestre Viken fortsetter og gir utslag i Intern Service sin drift. Flere pasienter innom 
sykehusene, og flere årsverk i klinikkene påvirker både lønns- og driftskostnader i Intern Service.  
Varekostnadene viser et merforbruk grunnet økte kostnader til behandlingshjelpemidler til 
diabetespasienter. Hovedårsaken er mer bruk av dyrere utstyr enn tidligere, men det er også en 
utvikling med et økende antall diabetespasienter. Konkret er det utviklet en slangeløs insulinpumpe 
som rekvireres, samt at det er kommet bedre utstyr på markedet som gjør kontinuerlig 
vevsglukosemåling (CGM) sikrere enn det har vært tidligere. Driftsmateriellet til dette utstyret er 
kostbart. Trenden i 2016 er at CGM øker mest i forhold til tidligere. Utviklingen med økte kostnader 
til diabetespasienter er lik i hele regionen og det forventes at utviklingen vil fortsette og muligens 
eskalere utover i 2016. Denne utviklingen er tatt opp med HSØ.  Det skal etableres egne produktråd i 
VVHF som skal styre utviklingen av hvilket utstyr som benyttes framover.  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et underskudd målt mot budsjett. Hovedårsaken er aktivitetsvekst i 
klinikkene som medfører mer bruk av variabel lønn enn tidligere. Merforbruket skyldes også høyere 
korttidsfravær ved avdelinger der det på grunn av driften må leies inn vikarer umiddelbart. I tillegg er 
lønnskostnadene i budsjett 2016 redusert som følge av gjennomføring av et større prosjekt innenfor 
renholdsområdet. Effekten av dette tiltaket har forsinket effekt i forhold til det som ligger til grunn i 
budsjettet. Det er iverksatt nye omstillingstiltak innenfor lønnsområdet som skal sikre reduserte 
kostnader framover.   
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  De viktigste årsakene er merforbruk innenfor 
IKT området, driftskostnader til vedlikehold av bygg og utstyr og energi. IKT området har kostnader 
utover budsjett i hovedsak som følge av framskutt framdriftsplan for flere regionale delprosjekter 
knyttet til digital fornying, i forhold til det som ligger til grunn i budsjettet. Driftskostnader til 
vedlikehold av driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr er høye. Dette skyldes flere havarier som 
følge av at bygningene og deler av utstyret har høy alder, samt fordi nye investeringer medfører økte 
kostnader gjennom servicekontrakter som anskaffes sammen med utstyret. Energikostnadene har 
negativt avvik som følge av lavere utetemperatur enn forutsatt de første månedene i år. 
 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er over plan for måneden og akkumulert. Periodiseringen av 
måltallene er satt i forhold til utviklingen av energiforbruket i fjor, og tallene viser samme utvikling 
som i 2015, med gunstige temperaturforhold i vintermånedene, men med noe høyere 
middeltemperatur enn i fjor.  Det forventes at forbruket vil være om lag på plan ved årets slutt.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har denne måneden brukt 15 årsverk mer enn plan, mens det hittil i år i gjennomsnitt 
er brukt 16 årsverk mer. Økningen skyldes flere forhold. Herunder høyere forbruk av vikarer enn i fjor 
både som følge av økt sykefravær og økt aktivitet i klinikkene. Gjennomføring av prosjekt innenfor 
renholdsområdet som har forsinket effekt i forhold til budsjettet er også en medvirkende årsak. 
Det er iverksatt nye tiltak som skal sikre lavere lønnskostnader framover og gjennom dette en 
reduksjon i antall forbrukte årsverk.   
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HR – Sykefravær 
Intern Service har denne måneden et sykefravær som er 0,1 % -poeng høyere enn målet. Akkumulert 
er sykefraværet 0,4 % -poeng høyere. Måltallet for året er satt til 9,0 %, noe som er lavt sett opp mot 
tunge personalgrupper innenfor renhold og andre servicetjenester som klinikken innehar. Det 
arbeides kontinuerlig og målrettet for å holde sykefraværet lavt.  
 
Tekstiler  
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av 
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
periode. Resultatet er over plan både denne perioden og akkumulert. Kostnadene har vært høyere 
enn forutsatt hittil i år som følge av at mer av tekstilene renholdes av ekstern leverandør fordi internt 
utstyr har havarert. Dette vil endre seg når nødvendig utstyr blir erstattet. Klinikken vil periodevis gå 
igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.  
 
IKT 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til 
Sykehuspartner fra 261 til 250 i løpet av 2015. Målet er satt for å følge opp standardisering og 
konsolidert tjenesteportefølje med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og HSØ. 
Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen ligger i at 
det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar 2016. Hittil i 
år er reduksjonen noe mindre enn forutsatt. Fokuset i Vestre Viken på å redusere antall tjenester har 
bidratt til at HSØ har satt i gang et regionalt prosjekt for å redusere antall tjenester, som i dag er på 
ca. 3000. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 544 538 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 548 576 577 540 538 539
Budjsett 534 530 533 523 524 523 538 571 572 535 533 534
I fjor 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 552
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Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er lavere enn målet som er satt både denne måneden og hittil i år. 
 
Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å øke sorteringsgraden på avfall.  
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 11,6 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 6,8 MNOK ut året for å levere et resultat i tråd med 
prognosen for året. 
 
I resultatet hittil i år ligger det engangseffekter knyttet til avregning eiendom, havarier på bygg/utstyr 
og energi som det forventes at ikke vil fortsette ut året. Det er også korrigert for engangseffekt av 
inntektsføring av erstatningssak. Forsinket effekt av effekt av budsjetterte tiltak, beskrevet over, 
gjelder i hovedsak tiltak for automatisering av renhold som i budsjettet var forventet å gi effekt fra 
januar 2016. 
 
Tiltaksplan   
Avdelingene i Intern Service har utarbeidet nye tiltak for å redusere kostnader, og øke inntektene. 
Konsekvenser for tjenestene til klinikkene vil bli forankret i klinikkene. De viktigste tiltakene relaterer 
seg til følgende: 

• Automatisering av renhold og reduksjon i vikarbruk 
Det er nødvendig å øke effekten av prosjekt for automatisering av renholdet. I tillegg er det 
nødvendig å redusere bruk av vikarer på Ringerike og Kongsberg 
 

• Reduksjon av konsulentbruk innenfor eiendomsområdet 
Den største reduksjonen relaterer seg til kostnader for klargjøring av bygg som skal selges. 
Det er ikke planlagt salg av så mange enheter i 2016, slik at denne reduksjonen kan 
gjennomføres uten store konsekvenser.  
For øvrig er det en del pågående prosesser innen eiendomsforvaltningen som får reduserte 
ressurser. Dette handler i stor grad om eldre eiendomssaker som det vil bli arbeidet videre 
med i 2017.  
 

KIS
1. Resultat hittil i år -11 585 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 1 500
Engangseffekter 800
Periodiseringseffekter 500
Korrigert styringsfart hittil i år -8 785 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -12 299 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -23 884 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 6 784
Prognose for året -17 100 
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• Endret regime for parkering, brannopplæring og hybeldrift 
Endringer for parkering og hybeldrift vil øke inntektene i klinikken, som følge av blant annet 
utjevning av priser. Endringen for parkering fremmes som egen styresak. Tiltak innenfor 
brannopplæring medfører standardisering av opplæringsmateriell og at klinikkene 
gjennomfører mer av opplæringen lokalt. 
 

• Strengere prioritering av vedlikeholdsoppdrag MTU 
Kostnader til løpende vedlikehold av det medisinsktekniske utstyret er over plan hittil i år. 
Det er derfor nødvendig med en strengere prioritering av oppdragene framover. 
 

• Ledighold av stillinger 
Innenfor flere avdelinger planlegges det nå med ledighold av stillinger en periode før det 
ansettes nye, for å redusere lønnskostnadene framover. 

 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en betydelig utfordring med å holde årets økonomiske 
driftsmål. Utviklingen av utstyr til diabetespasienter medfører en forventet kostnad på 13,5 MNOK 
utover budsjettet for året. Opplysninger om framskutt framdriftsplan på regionale IKT prosjekter og 
øvrige IKT utfordringer medfører økt press på økonomien i klinikken med om lag 3,6 MNOK for året.  
 
Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til lønn, driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr samt energi. Det iverksettes ny tiltaksplan som 
beskrevet over som skal sikre lavere kostnadsnivå framover. Basert på resultat hittil i år hensyntatt 
nye omstillinger, forventes det at klinikken vil kunne redusere kostnadene i driften for alle områder 
med unntak av IKT og behandlingsmidler.  Det forventes derfor at klinikken samlet vil levere et 
underskudd på 17,1 MNOK i 2016. Dette relateres i sin helhet til behandlingsmidler og IKT.    
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Ubalansen i økonomien er hovedsakelig knyttet til lavere polikliniske inntekter enn budsjettert, 
omstilling ved Strandveien boliger, økte gjestepasientkostnader samt langvarig sykefravær knyttet til 
alvorlig sykdom hos legespesialister som har nødvendiggjort innleie av kostbare vikarer for å kunne 
sikre forsvarlig drift ved psykiatrisk avdeling Blakstad. 
 
Lavere polikliniske inntekter enn budsjettert skyldes lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. Hittil i 
år er det et negativt avvik på polikliniske inntekter på 4,9 MNOK. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker og 
Bærum, har hittil i år gitt en netto merkostnad på 2,6 MNOK. Kommunene er i ferd med å finne 
tilbud i egen virksomhet til flere av beboerne. Også i nedtrappingsfasen medfører dagens 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -5 045 -11 473 -16 904

Mål 0 0 0

Avvik -5 045 -11 473 -16 904

I fjor -1 956 -12 804 3 991

2 Virkelig 396 1 720,0 4 135

Mål 350 1 718 4 135

Avvik 46 2 0

I fjor 350 1 676 4 184

3 Virkelig 20 799 102 291 237 400

Mål 20 850 108 644 249 110

Avvik -51 -6 353 -11 710 

I fjor 19 515 101 411 229 678

4 Virkelig 1 802 1 809 1 822

Mål 1 762 1 775 1 797

Avvik 40 34 24

I fjor 1 803 1 813 1 830

5 Virkelig 8,1 8,5 8,3

Mål 6,1 7,0 7,0

Avvik 2,0 1,5 1,3

I fjor 7,1 8,1 7,8

6 Virkelig 47 49 50

Mål 50 50 50

Avvik -3 -1 0

I fjor 52 51 51

7 Virkelig 0,0 % 0,2 % 0,3 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,0 % 0,2 % 0,3 %

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

8 Virkelig 89 % 81 % 83 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -1 % -9 % -7 %

I fjor 78 % 79 % 0 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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finansieringsmodell en økt økonomisk risiko for Vestre Viken. Frem til medio 2017 er det planlagt at 
antall beboere reduseres fra 14 til 3. Det er et betydelig antall ansatte som skal avslutte sitt 
arbeidsforhold i Strandveien. Det er satt inn lederressurser for å håndtere dette slik at 
nedbemanningen skjer på en forsvarlig måte og mest mulig i takt med reduksjonen av antall 
beboere. Dette skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Gjestepasientoppgjøret er en betydelig risikofaktor. Totalt har det vært et netto merforbruk i 
gjestepasientoppgjøret på 4,6 MNOK hittil i år. Tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere er en 
utgiftspost som spesielt har økt i år. 
 
Aktivitet 
Pr mai 2016 var det en vekst i poliklinisk aktivitet med 0,9 % sammenlignet med samme periode i 
2015.  
 
Resultatet pr mai viser et negativt avvik ift budsjett på 5,8 %. Det jobbes med tiltak for å øke 
aktiviteten og det er estimert et årsresultat på 4,7 % bak budsjett, men 3,4 % bedre enn resultatet i 
2015. 
 
Tiltak for å oppnå 3,4 % økning i aktivitet i forhold til resultatet i 2015 er som følger: 

• Raskere tilsettinger av leger og psykologer ved vakanser og annet fravær. 
• Organisering av virksomheten/arbeidsdagen ved poliklinikkene – fra to til en behandler ved 

enkelte konsultasjonstyper og i samarbeidsmøter der dette er mulig. 
• Sikre nøyaktig og riktig registrering av konsultasjoner i tråd med refusjonssystemet. 
• Vurdere å flytte flere ressurser fra døgn til poliklinikk uten å redusere antall døgnplasser 

(bemanning, liggetid, arbeidsmetodikk). 
• Vurdere særavtale om utvidet arbeidstid for enkelte behandlere (mulighet for å gi kjente 

pasienter time på ettermiddagen – øker poliklinisk behandlingskapasitet). 
• Optimalisere sammensetning av personell i behandlergruppen på poliklinikkene og bruk av 

leger og psykologer i samkonsultasjoner med høyskoleutdannede. 
• Særskilt oppfølging på avdelings, seksjons- og behandlernivå 
• Benchmarking innad mellom egne poliklinikker og mot andre helseforetak. 
• Styring av timebok. 
• Redusere ikke-møtt og bruke ikke-møtt tid bedre. 
• Mer aktiv bruk av GAT i langtidsplanlegging (ressursstyring). 

 
Dersom budsjettmålet på +8,5 % i forhold til resultat 2015 skal nås, forutsettes ytterligere tiltak for 
økte timeverk for behandlere ved poliklinikkene. Det er startet en prosess for å utrede mulighetene 
for å flytte ytterligere ressurser fra døgn til poliklinikk innenfor DPS-området. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Merforbruket på brutto månedsverk er knyttet til Strandveien boliger. Virksomheten er i en 
omstillingsprosess. Antall månedsverk vil gå ytterligere ned fremover, men en må påregne et fortsatt 
merforbruk, inntil antall beboere er redusert i henhold til plan. 
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HR - Sykefravær 
Sykefraværet ligger høyere enn målsettingen. Sykefraværet følges tett opp på både avdelings- og 
seksjonsnivå gjennom: 

• IA arbeid  
• Bedriftshelsetjenesten 
• Spesiell fokus på oppfølging av gravide slik at de kan stå i jobb lengst mulig 
• Forebygging og tett oppfølging av ansatte som har vært utsatt for vold / trusler om vold  
• Høyt sykefravær i Strandveien - gjennomføre omstillingen 

 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten måles ved å se på antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk 
det er krevd refusjon for gjennom takstsystemet. 
 
Produktiviteten har økt med 3,5 % pr mai 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god produktivitetsvekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang 
innen BUP, som hadde en betydelig vekst i 2015. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1820 1814 1811 1809 1801 1802 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 1804 1898 1903 1804 1796 1797
Budsjett 1 784 1 778 1 787 1 762 1 779 1 762 1 778 1 890 1 890 1 790 1 780 1 790
I fjor 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 1814 1810 1833
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Radetiketter Pr 31.05.16 Pr 31.05.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,50 2,41 3,5 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,66 2,48 7,4 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,26 2,32 -2,4 %
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har pr utgangen av mai en styringsfart som tilsier et merforbruk på 27,5 MNOK i 2016. Flere 
brutto årsverk enn budsjettert vil gi en positiv engangseffekt med 4,4 MNOK i juni i forbindelse med 
ferietrekk. Det er planlagt tiltak for til sammen 6,2 MNOK. En står da igjen med behov for ytterligere 
tiltak på 16,9 MNOK. 
 
Utfordringer: 

• Dreining fra Døgn til poliklinikk: redusert mulighet til å dreie fra sykehus døgn til DPS 
poliklinikk nå - pga omstillingen Lier / Blakstad. 

• Har lyktes med å øke tilgjengelighet via akutt tilbud på DPS - fornøyde brukere og legevakter, 
men mer ressurser brukes på beredskap. 

• Tid medgått til samhandling som ikke teller som aktivitet. 
• Utbygging av psykisk helsevern innen kommunene (botilbud mest ressurskrevende, 

oppfølging av de sykeste) fortsatt mangelfull i en del kommuner. 
 
Tiltaksplan 
Det vises til tiltakspunktene tidligere i dokumentet for å øke poliklinisk aktivitet. Dette er beregnet å 
ha en effekt på 6,2 MNOK i økte inntekter og er innarbeidet i økonomisk prognose for året. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

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

Antall konsultasjoner pr refundert 
behandlerdagsverk

2015

2016

PHR
1. Resultat hittil i år -11 473 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Korrigert styringsfart hittil i år -11 473 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -16 063 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -27 536 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 4 422
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -23 114 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 6 210
Prognose for året -16 904 
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I tillegg til dette jobbes det med ytterligere tiltak for å begrense merforbruket mest mulig: 
 

• Gjennomgang av behov for nyansettelse i vakante stillinger. Kliniske stillinger i poliklinikk skal 
prioriteres 

• Tett styring og kontroll av variabel lønn (fokus på bemanningsplaner og behov for innleie) 
• Reduksjon i deltakelse på kurs (behov for kurs skal vurderes nøye opp mot 

kompetanseplaner) 
• Vurdere avdelingsvise overskuddskrav 
• Redusere økonomisk tap i forhold til omstilling av Strandveien  

 
Disse tiltakene har usikre gevinster og er foreløpig ikke innarbeidet i økonomisk prognose for året. 
 
Økonomisk prognose 
Oppdatert årsprognose viser et antatt netto merforbruk for 2016 på 16,9 MNOK. Tiltak for å øke 
poliklinisk aktivitet med beregnet gevinst på 6,2 MNOK er innarbeidet i prognosen. 
 
 
 
 
 
 

  

Tiltak ut året Inntekter
Øvrige 

kostnader
Lønns-
kostnader

Totalt ut 
året

Økt poliklinisk aktivitet -6210 -6210
SUM -6210 -6210
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i mai viser 0,2 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er fakturering av 
transport av utenlandske pasienter i ambulansetjenesten. 
 
Per 30.mai har klinikken et overskudd på 0,5 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser ligger lavere 
enn budsjett i perioden januar tom mai. Inntektene for transport av utenlandske pasienter i 
ambulansetjenesten ligger høyere enn budsjett.  Lønnskostnadene ligger 1,5 MNOK høyere enn 
budsjett per mai. Lønnsavviket skyldes lavere refusjoner på sykepenger som følge av lavt sykefravær. 
 
Vedlikeholdskostnader på ambulansene har økt betydelig fra 2015 og har overskridelse på 
budsjettet. Nye ambulanser har blitt forsinket og blitt levert senere på året enn planlagt og det er 
viktig at utskifting av bilene fremover skjer iht flåteplan.  
 
Det er lagt føringer i Helsedirektoratet og det er en forventning om at alt personell i 
ambulansetjenesten skal ha gjennomgått opplæring i pågående, livstruende vold (PLIVO) innen den 
1. juni 2016 sammen med brann og politi. Dette er et oppfølgingstiltak etter den 22. juli 2011, der 
nødetatene skal ta i bruk felles prosedyre for hvordan nødetatene skal samvirke i farlige situasjoner. 
Vestre Viken har gjennomført kurs og dette vil medføre økte kostnader for klinikken som ikke fullt ut 
er budsjettert. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 207 541 2 500

Mål 0 0 0

Avvik 207 541 2 500

I fjor -1 126 -278 6 399

2 Virkelig 3 552 18 052 39 867

Mål 3 188 17 106 39 867

Avvik 364 946 0

I fjor 3 188 17 106 39 867

3 Virkelig 1 992 10 397 26 333

Mål 2 374 12 231 28 333

Avvik -382 -1 834 -2 000 

I fjor 2 374 12 231 0

4 Virkelig 2,0 2,1 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,0 0,1 0,0

I fjor 1,9 1,9 0,0

5 Virkelig 318 315 316

Mål 311 316 316

Avvik 7 -1 1

I fjor 306 308 312

6 Virkelig 6,8 5,7 6,5

Mål 8,5 8,4 7,9

Avvik -1,7 -2,7 -1,4 

I fjor 9,0 9,4 8,0

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom mai ligger på 18 052. Antall oppdrag 
ligger 5,5 % og 946 høyere enn i samme periode i 2015. Klinikken følger utviklingen i aktivitet nøye. 
 
Responstider 
Følgende krav er satt til responstider i Vestre Viken:   

• Tettbebygde strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene 
• Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk  
• Innen 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, 

Flå, Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal  
 
Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Lier, 
Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som har både tettbebygde og grisgrendte steder/ 
områder.  
 
Målet for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken i april, men 
Røyken lå over kravet i mai. 
 
Målet på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble oppnådd for alle kommuner i Vestre 
Viken i april bortsett fra Nore og Uvdal. I mai lå Nore og Uvdal og Svelvik over kravet på 30 min. 
  
Målet på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, Flå, 
Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal ble oppnådd i april. I mai lå Sigdal over kravet. 
 
PHT har iverksatt tiltak for å ivareta responstidsmålene for 2016. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å evaluere tiltakene. PHT vil komme med forslag til tiltak i budsjettprosessen for 2017. 
 
AMK svartid 
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder. AMK 
oppnådde svartid på 91,7 % i mai. 
 
Utvikling brutto månedsverk 
 Forbruk av brutto månedsverk ligger på 315 i gjennomsnitt for perioden januar tom juni. Forbruk 
årsverk for perioden januar tom juni ligger 1 årsverk lavere enn budsjettet. Forbruk av brutto 
månedsverk i juni ligger 7 årsverk høyere enn budsjettet. Dette har bl.a. sammenheng med 
opplæring i pågående, livstruende vold (PLIVO). 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
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Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til april ligger på  
5,7 % mot budsjettert 8,3 %. Korttidsfraværet ligger på 1,7 % og langtidsfraværet på 4,0 % for 
perioden januar til april. Sykefraværet i 2015 lå på 9,5 % i perioden jan – april.  
 
Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
  PHT 
1. Resultat hittil i år  541  
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 757  
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 1 298  

3. Korreksjoner ut året: 
 Engangseffekter ut året 2 054  

Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -852  
Prognose for året  2 500  

 
 
Engangseffekter i tabellen over gjelder overforbruk lønn ut året på enkelte avdelinger i klinikken og 
en reduksjon av kostnader i forhold til budsjett innenfor pasientreiser. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 319 318 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 314 322 325 318 316 311
Budsjett 316 315 322 319 316 311 314 322 321 314 312 307
I fjor 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 313
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Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. 
Responstidene blir fulgt nøye fra måned til måned. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor 
sykefraværet er høyt har stort fokus og har resultert i lavere sykefravær og lavere overtidsbruk. 
Ambulansetjenesten vil gjennomføre overtallsbemanning fra høsten for å dekke inn sykefravær, 
redusere vikarbruk og overtid. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 2,5 MNOK med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden 
jobbe med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. Klinikkdirektør har stort ledelsesfokus på 
resultat i balanse eller bedre. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et negativt avvik i mai på 0,9 MNOK og et negativ avvik hittil i år 
på 3,4 MNOK. Det negative avviket i mai er hovedsakelig knyttet til takstendring på undersøkelser på 
Brystdiagnostisk senter (0,6 MNOK). Takstendringen ble kjent etter budsjettleveransen VV, og er 
derfor ikke hensyntatt i klinikkens budsjett. Inntektstapet er estimert til om lag 7,0 MNOK for året 
(ca. 0,6 MNOK pr. mnd.). For perioden januar – mai har takstendringen medført en tapt inntekt på 
2,8 MNOK. I tillegg har klinikken hatt en økning i varekostnad utover budsjett knyttet til 
aktivitetsøkning. 
  
Inntektene for mai ligger 1,6 MNOK under budsjett og 1,5 MNOK over budsjett hittil i år. Det negative 
avviket i mai skyldes lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. Avviket er knyttet til 
takstendringen på Brystdiagnostisk senter og sesongvariasjoner i Avdeling for laboratoriemedisin. 
Det positive avviket hittil år i skyldes en merøkning i polikliniske inntekter ift. budsjett i Avdeling for 
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laboratoriemedisin. Det positive avviket er knyttet til influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet 
(genbasert diagnostikk). 
 
Varekostnadene for mai har et positivt avvik i mai på 0,7 MNOK, mens det er et overforbruk hittil i år 
på 4,5 MNOK.  Det negative avviket hittil i år er hovedsakelig knyttet til meraktivitet ift 
aktivitetsbudsjettet på Avdeling for laboratoriemedisin og Avdeling for bildediagnostikk. I Avdeling 
for bildediagnostikk er det negative avviket knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en 
økning i bruken av radiofarmaka (Xofigo, behandling av prostatakreft) på nukleærmedisin. 
Finansieringen av radiofarmaka ble endret fra 2016, fra refusjon HELFO til rammefinansiering. 
Ramme, basert på 2014-aktivitet, skulle erstatte refusjonsordningen fra HELFO. Avdelingen ser en 
uforutsett økning i antall pasienter som henvises til behandling med Xofigo. Aktiviteten er 
underfinansiert etter endringen i finansiering, og klinikken estimerer manglende finansiering på 1,8 
MNOK for 2016.  
 
Lønnskostnadene inkludert innleie har et negativt avvik mot budsjett på 0,3 MNOK for mai, men er i 
henhold til budsjett hittil i år. Det er vanskelig å rekruttere både bioingeniører og radiologer. 
Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne holde vente- og svartider. 
 
Aktivitet 
Den generelle trenden for aktiviteten i klinikken viser en økning fra samme periode i 2015.  
 
Fra 2016 er klinikkens laboratorier (klinisk kjemi, mikrobiologi og immunologi /transfusjonsmedisin/ 
blodbank) organisert under en avdeling; Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen har hatt høy 
aktivitet første tertial. Økningen i aktivitet har i stort grad vært knyttet til influensautbrudd og antas å 
være sesongbetont. Avdelingen har stort fokus på oppfølging av primærhelsetjenesten og innføring 
av IHR for å sikre rekvirenter. 
 
Seksjon for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 15 % hittil i år sammenlignet med 2015. 
Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 21 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 13 % hittil i år. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-
analyser og influensadiagnostikk. 
 
Seksjon for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 9 % hittil i år sammenlignet med 
2015. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 6 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 10 %.  
 
Antall blodtappinger på Seksjon blodbank har økt med 4 % hittil i år sammenlignet med 2015. Målet 
for antall tappinger i seksjonen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og 
blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt må blod og blodprodukter kjøpes, noe som vil være 
nødvendig i spesielle tilfeller. Overskudd av blod kan i liten grad selges på grunn av begrenset 
etterspørsel fra andre sykehus i landet. Netto kjøp av erytrocyttkonsentrat ligger på samme nivå som 
2015. Antall nye blodgivere hittil i år har økt med 37 % sammenlignet med 2015. 
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning hittil i år på 4,5 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 10 % over 2015-aktivitet, mens aktiviteten på 
Seksjon for Nukleærmedisin har gått ned med 5 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved 
avdelingen har i snitt økt med 3,6 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 6 % 
sammenlignet med 2015 mens inneliggende aktivitet har gått ned med 2 %. Avdelingen ser fortsatt 
en kraftig vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og 
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poliklinisk aktivitet. Det har spesielt vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske 
intervensjonsundersøkelser/behandling for henviste inneliggende pasienter. Sammenlignet med 
samme periode i 2015 har det vært en aktivitetsøkning på 27 %, noe som medfører økt varekostnad 
og økt behov for bemanningsressurser.  
Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe 
som kan medføre økte vente- og svartider for de polikliniske undersøkelsene.  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsøkning på 14 % hittil i år sammenlignet med 2015. De 
ressurskrevende histologiprøvene har økt med 3 %, og cytologiprøver som i 2015 ble sendt til OUS på 
grunn av kapasitetsutfordringer er nå hentet tilbake til avdelingen og bidrar til den totale 
aktivitetsøkningen.  
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – april har vært under måltallet. 6,1 % sykefravær mot måltallet 6,5 
%. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 3,7 %. Sammenlignet 
med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 1,6 % -poeng, hvorav 
langtidsfravær har hatt størst nedgang (1,1 % -poeng). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – mai har klinikken i snitt brukt henholdsvis 587 månedsverk mot budsjettert 596 
månedsverk. Klinikken har budsjettert med stillinger som ikke er bemannet fra årets begynnelse 
grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i markedet. Det forventes enkelte vakante stillinger 
gjennom året. 
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Kvalitet – Gjennomsnittlige ventetid pasienter 
Klinikken måler bl.a. svartider på Avdeling for bildediagnostikk gjennom statistikk på andel pasienter 
som har fått svar/tolkning innen fastsatte frister. Måltallet for andel inneliggende pasienter 
(inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. Hittil i år 
ligger faktisk andel på 84 %. Parameteren som måler svartid innen 5 dager for polikliniske pasienter 
har et måltall på 95 %. Andel polikliniske pasienter som har fått svar innen 5 dager hittil i år ligger på 
80 %. Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlig medisinskfaglige prioriteringer og er i all 
hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag. 
 
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrert prøver i pakkeforløp som er besvart innen 3 
virkedager. Måltallet for 2016 er satt til 70 %. For mai var 56 % av prøvene besvart innen 3 
virkedager, og hittil i år 53 % av prøvene.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for mai var 2 uker og 
2,2 uker hittil i år. Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
  KMD 
1. Resultat hittil i år  -3 447  
Korreksjoner til styringsfart hiå: 

 Engangseffekter -1 250  
Periodiseringseffekter 1 100  
Korrigert styringsfart hittil i år  -3 597  
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 035  
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -8 482  

3. Korreksjoner ut året: 
 Redusert/endret aktivitet 2 050  

Vakante stillinger 1 581  
Prognose for året  -4 851  

 
 Klinikken har pr. mai et underskudd på 3,4 MNOK. Underskuddet er knyttet til takstendring på 
mammografiundersøkelser på Brystdiagnostisk senter, hvor endringen kom etter budsjettleveranse. 
Tapt inntekt hittil i år har vært på 2,8 MNOK (ca. 0,6 MNOK pr. mnd.) Utviklingen forventes å 
fortsette ut året, og vil medføre et underskudd på ytterligere 4,2 MNOK.  
 
Klinikken har i første tertial hatt en økning i polikliniske inntekter som skyldes aktivitetsøkning på 
Avdeling for laboratoriemedisin. I tillegg til en generell aktivitetsøkning er økningen knyttet til 
influensautbrudd og høy PCR-aktivitet. Den høye aktivitets- og inntektsøkningen knyttet til denne 
diagnostikken forventes ikke å gi noen ytterligere effekt resten av året. 
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Klinikken har økning i varekostnad pga. aktivitet utover budsjettert aktivitet. Den økte aktiviteten 
skyldes merøkning av interne henvisninger/rekvisisjoner fra somatiske klinikker. Klinikken vurderer 
tiltak for å begrense den kraftige økningen i ressurskrevende aktivitet/diagnostikk, men samtidig må 
KMD vurdere den konsekvens det vil kunne få for de somatiske klinikkers pasientforløp med evt. 
redusert kapasitet for diagnostikk 
 
Det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse, både ved ansettelse av radiologer og bioingeniører, 
noe som medfører vakante stillinger deler av året. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2016 er estimert til et underskudd på 4,9 MNOK. Det antas et underskudd i 
klinikken på grunnlag av en takstreduksjon på undersøkelser ved Brystdiagnostisk senter i 
budsjettperioden. Takstreduksjonen ble først gjort kjent etter budsjettleveranse, og er derfor ikke 
inkludert i klinikkens budsjett. Takstendringen forventer å gi en reduksjon i inntekten på om lag 0,6 
MNOK hver måned, totalt 7,0 MNOK. Økning i poliklinisk inntekt pga. sesongbetont aktivitet 
(influensadiagnostikk) bidrar til å redusere klinikkens prognostiske underskudd til 4,9 MNOK. 
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DEFINISJONER  
 

ØKONOMI 
Driftsresultat i Kr (NOK 1.000) 

Målet for klinikkene er et resultat i balanse hver måned. 
På VVHF nivå er det budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned (150 
MNOK totalt i 2016). 

    

HR - Brutto årsverk ANTALL 
Total utbetalt lønn i perioden omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn 
ligger inne i dette tall, også de som er har permisjon med lønn eller er sykemeldt. 
Tallet inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. 

    

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

    

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

DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer 
pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det 
finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor 
opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. 
Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient". 

    
KVALITET 
Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter 
totalt 
DAGER 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter målt i kalenderdager fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt (behandling er 
gjennomført). 

    

KVALITET 
Fristbrudd avviklet 
ANDEL 

Andelen fristbrudd for avviklede pasient (dvs. pasienter som er ferdig behandlet).  
Et fristbrudd oppstår når pasienten er ferdig behandlet etter frist for nødvendig 
helsehjelp er passert.   

    

KVALITET 
Korridorpasienter  
ANDEL 

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

    

AKTIVITET - antall polikliniske 
konsultasjoner  
PHR 

Antall polikliniske konsultasjoner registrert i perioden totalt innfor alle fagområder 
i klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen psykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og rus. Inkluderer også kjøp av polikliniske tjenester 
fra Modum Bad. 

    

AKTIVITET - antall utskrevne pasienter 
døgn   
PHR 

Antall utskrevne døgn pasienter registrert i perioden innenfor alle fagområder i 
klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen voksen 
psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus. 

    

AKTIVITET - Ekstern poliklinikk medisinsk 
biokjemi lab.analyser 
ANTALL (tusen) 

Antall analyser fra eksterne rekvirenter. 
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KVALITET   
Endelig svar neste dag Ø.hjelp og 
inneliggende  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte øyeblikkelighjelp pasienter som får svar innen utgangen av neste 
dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    
KVALITET   
Endelig svar neste dag inneliggende 
(inkl. Ø.hjelp)  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte pasienter inkludert øyeblikkelighjelp som får svar innen 
utgangen av neste dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    

KVALITET  
Gjennomsnittlig svartid hudprøver 
patologi  
ANTALL uker 

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det 
foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege.  

  

KVALITET 
CITO/pakkeforløp besvart innen 3 dager 
patologi, ANDEL 

Andel pakkeforløp prøver besvarte innen 3 dager. 

    
ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. 
Oppvarmet areal Samlet energibruk (kWh) dividert på oppvarmet areal (m2) 

    

TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr brutto 
månedsverk behandlingspersonell 

Total forbruk i perioden på personaltøy (i kroner) fordelt pr antall brutto 
månedsverk behandlingspersonell i perioden 

    

IKT - Antall IKT tjeneste i tjenestekatalog 
med Sykehuspartner (skal reduseres) 

Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalogen med Sykehuspartner for å følge 
opp standardisering og konsolidering av tjenesteporteføljen. Dette skal bidra til 
forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner 

    

AVFALL - Andel avfall som sorteres Det er et mål at 36 % av alle avfall sorteres. Sortert avfall er alle kategorier med 
unntak av restavfall 

    

AKTIVITET   
Oppdrag med ambulanse, ANTALL Antall oppdrag med ambulanse registrert per måned og per år 

    

AKTIVITET 
AMK telefonhenvendelser til 113 
ANTALL  

Antall 113 telefonhenvendelser på AMK både per måned og år 

    

AKTIVITET  
Samkjøringsgrad pasientreiser 
ANDEL 

Antall kommunkryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene 
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AKTIVITET  
MAT – antall middager i forhold til antall 
liggedøgn somatikk 

Antall middager levert til pasienter i somatiske sykehus i forhold til antall 
liggedøgn i samme periode 
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Bakgrunn 
I sak 22/2016 vedtok styret å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt. 
Mandatet for forprosjektet legger rammer for hvordan prosjektet skal organiseres og 
gjennomføres.  
 
Styret i Vestre Viken har vedtatt at det skal settes av MNOK 1600 til vedlikehold og 
oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK) slik at disse kan utnyttes fullt 
ut også i fremtiden. BRK-planen sikrer også at Bærum, Ringerike og Kongsberg vil være 
attraktive sykehus for ansatte og pasienter i årene fremover.   
 
Målet med forprosjektfasen er å gjøre en endelig prioritering og planlegging av prosjekter både 
innen vedlikehold og funksjonell ombygging. Den funksjonelle ombyggingen skal sikre 
nødvendig kapasitetsbehov i 2030 og andre funksjonsforbedringer.  
 
Hovedelementer i mandatet 
Kapasitetsbehov 2030 er utviklet som en del av Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) prosjektet, og 
skal sikre at Vestre Viken har nok samlet kapasitet til å møte befolkningens behov for 
helsetjenester i 2030. Vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres vil sikre en god standard på de tre 
sykehusene, og arbeidet er i tråd med eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Rammen for prosjektet er MNOK 1600 over 10 år. Fordelingen mellom sykehusene skjer ved at 
ca. 50 prosent av rammen går til Bærum, mens Kongsberg og Ringerike får ca. 25 prosent hver. 
Et bedre anslag for denne fordelingen vil foreligge etter forprosjektet, og legges til grunn i 
planleggingen av investeringene ved rullering av økonomisk langtidsplan. Vurderingen er at en 
kan gjennomføre prosjekter for inntil MNOK 150-160 årlig. En prosjektaktivitet utover dette vil 
slite på klinikkene og pasientene, og dermed medføre økt risiko for feil og uønskede hendelser.  
 
Arbeidet organiseres som et prosjektarbeid med én styringsgruppe pr. sykehus. 
Styringsgruppene rapporterer til administrerende direktør i Vestre Viken HF. Det er i tråd med 
strukturen for eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter. Intern Service 
bemanner og leder en prosjektorganisasjon som leverer til styringsgruppene.   
 
Prosjektet skal ta utgangspunkt i idefaserapporten, og lage den konkrete planen for det som skal 
gjøres av vedlikehold og oppgradering på sykehusene de neste 10 årene. Forprosjektet skal 
gjennomføres i løpet av perioden mai 2016 – juni 2017.  Formålet er å lage en plan som viser de 
enkelte tiltakene i et prosjektprogram, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene innenfor 
de nærmeste 3 årene på forprosjektnivå. Hvert av disse beskrives på en måte som gir godt nok 
grunnlag for beslutning om oppstart av detaljprosjektering og bygging innenfor definerte 
rammer.  
 
Under gjennomføringen skal forprosjektet se vedlikehold og funksjonell ombygging i 
sammenheng. Dette for å skåne brukerne av byggene med for mange prosjekter i samme areal, 
og for å få mest mulig ut av investeringene. Eiendomsprosjektene skal sees i sammenheng med 
behovet for utstyr på de tre sykehusene. Det skal lages et forenklet utstyrsprogram som ivaretar 
større medisinsk tekniske investeringer, og andre større utstyrsinvesteringer. Dette for å sikre 
at bygg og utstyr blir samkjørt i prosjektene. Medisinsk teknisk utstyr er ikke en del av BRK-
prosjektets investeringsramme. Investeringsbehovene for medisinsk teknisk utstyr og annet 
grunnutstyr vil være en del av den årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP). 
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Det skal også leveres et forenklet teknisk program. Dette for å sikre at en planlegger utskifting av 
sentralt utstyr og teknologi på en samordnet måte med byggeprosjektene. Det tekniske 
programmet skal også sikre at en gjennomfører tekniske løsninger som er utviklet som en del av 
konseptfasen til NVVS der det er formålstjenlig. 
 
Forprosjektet skal leveres i juni 2017, men enkelte elementer skal leveres tidligere slik at man 
får en god gjennomføring av det arbeidet som skal skje tidlig i 2017.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet skal prioritere 
investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at 
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Prosjektet skal sørge for at utskifting av sentralt 
utstyr og teknologi i størst mulig grad samordnes med byggeprosjektene 
 
Prosjektet er i tråd med Økonomisk Langtidsplan (ØLP), og i løpet av en ti-årsperiode skal 
Vestre Viken følge opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 1600, og innarbeide 
nødvendige bevilgninger i de årlige budsjetter. Finansieringen er basert på egne overskudd, 
regionalt lån og salg av eiendom. Fremdriften er avhengig av at denne finansieringen er sikret.  
 
Forprosjektet organiseres ved at det opprettes styringsgrupper som ledes av klinikkdirektør 
somatikk, og består for øvrig av ledere, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppene innstiller 
på hvilke prosjekter som skal prioriteres på de ulike klinikkene innenfor gitte rammer.  
 
Ved å ha lokale styringsgrupper vil utviklingsprosjektene har en sterk lokal forankring og det vil 
innebære en bred involvering av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i prosjektene. Slik 
forprosjektet er organisert vil dermed de tre lokale styringsgruppene sikre at prioriteringer og 
planer blir godt forankret og ivaretatt i hvert enkelt sykehus. 
 
En felles prosjektorganisasjon, som leverer til de tre styringsgruppene, vil ivareta felles 
metodikk og sørge for at felles konsepter i Vestre Viken blir implementert.   
 
Administrerende direktør foreslår at styret tar prosjektmandatet for BRK-prosjektet til 
etterretning. 
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1 0BPROSJEKTETS NAVN 
 

BRK – forprosjekt. 

 

2 1BPROSJEKTEIER 
 

Administrerende direktør. 

 

3 2BFORMÅL 
 

Formålet med forprosjektet er å følge opp vedtak i styresak 22/2016 der styret fattet følgende 

vedtak: 

1. Styret tar Idefaserapport, oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, 

Ringerike og Bærum - Vestre Viken HF til etterretning.  

2. Administrerende direktør følger opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 

1.600, og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet.  

3. Finansieringen følges opp i økonomisk langtidsplan og i dialog med Helse Sør-Øst.  

4. Investeringsbehov, som er omtalt i rapporten utover MNOK 1600, vurderes i forbindelse 

med rullering av utviklingsplanen  

5. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak. Tentativ fremdriftsplan 

som legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år.  

 

4 3BMÅL 

 
Målet med forprosjektfasen er å videreføre idefasen og styrets vedtak, og å gjennomføre en 

endelig prioritering av prosjekter både innen vedlikehold og funksjonell ombygging. 

 

Det skal lages en oversiktsplan som viser de enkelte prosjektene i et samlet program som 

behøves for å oppnå dette, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene på forprosjektnivå. 

Oversiktsplanen skal på overordnet nivå vise et økonomisk, teknisk og funksjonelt bilde av 

prosjektene, samlet og ved hvert av sykehusene i en ti - års periode. 

 

5 4BINNHOLD OG AVGRENSNING 
 

Helsedirektoratets veileder for investeringsprosjekter er bygget opp etter en faseinndelt metode. 

En hovedhensikt ved dette er å gradvis detaljere prosjektenes innhold for å minske tilknyttet 

risiko i samme takt.  

I den eksterne kvalitetssikringen av idefaserapporten påpeker Ernst &Young at i tillegg til 

økonomisk usikkerhet vil det være en viss mengdeusikkerhet knyttet til dette prosjektet. Både 

fordi det er noe usikkerhet knyttet til antall kvadratmetere og fremtidig behov, men også fordi 

det på et såpass tidlig stadium fremdeles er noe usikkerhet knyttet til om man kan gjennomføre 

løsningene slik som skissert. 
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Denne usikkerheten er naturlig i en tidligfase, og blir hensyntatt i at det foreløpig benyttes 

kostnadsnivå med usikkerhet P50. (Noe som betyr at det er like sannsynlig at prosjektene blir 

dyrere som at de blir billigere enn kalkulert). Denne usikkerheten vil gradvis reduseres etter 

hvert som prosjektet modnes. 

Dette prosjektet skal kombinere konseptfasenivå og forprosjektnivå til et utviklings- og 

oppgraderingsprogram for BRK. 

 

6 5BRAMMEBETINGELSER 
 

Forprosjektet skal gjennomføres etter følgende rammebetingelser: 

 Forprosjektet planlegges innenfor en ramme på MNOK 1600. (P50 ekskl. utstyr inkl. 

mva). Prisnivå desember 2015. Det vil si fordelt ca 50 %, 25% og 25% på Bærum, 

Ringerike/HSS og Kongsberg.  

 Byggestart 2017, ferdig ombygget 2027. 

 Framskrivning av aktiviteter/arealbehov i idefaserapporten skal kvalitetssikres. 

 Arealstandard fra NVVS-prosjektet skal legges til grunn der dette er hensiktsmessig. Det 

betyr at ikke alle rom blir likt utformet, men at funksjonen blir ivaretatt. 

 Det skal etterstrebes å gi de tre sykehusene samme nivå på tekniske standard. 

 

6.1 7BTidsramme 

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av perioden mai 2016 – juni 2017.  
 

6.2 8BFinansiering av forprosjektfasen 

Av prosjektrammen på MNOK 1600 avsettes MNOK 16 til gjennomføring av forprosjektfasen. 

Av dette er MNOK 12 bevilget over investeringsbudsjettet i 2016, og resterende dekkes over 

investeringsbudsjettet for 2017. 

 

6.3 9BKrav til forprosjektfasen 

 Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4. 

 Styringsgrunnlag som gir sikkerhet for at samlet prosjektramme også rekker til de siste 

prosjektene i 10-årsperioden 

 Kommunikasjonsgrunnlag som kan gi ansatte og brukere et samlet bilde av når tiltak kan 

forventes, og hva som skal utføres. (Prosjektprogram med situasjonskart). 

Prosjektene skal så langt det er mulig planlegges som komplette åpen BIM-prosjekter, 

ihht. HSØs BIM-strategi. 

 Vestre Viken skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale. 

 

6.4 10BLeveranser 

Det skal utarbeides beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4 i 

form av et samlet prosjektprogram.  
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Programmet skal inneholde tiltakene fra Idefaserapportens, beskrevet som prosjekter fordelt over 

en 10-års gjennomføringsperiode. (Funksjonell ombygging).  

All teknisk oppgradering skal også inngå, og inndeles i prosjekter. (I idefaserapporten er teknisk 

oppgradering kun beskrevet som samlet behov pr fløy og etasje).  

 

De delprosjekt som inngår i forprosjektet er av ulik modenhet. Noen er allerede detaljert ut i stor 

grad, mens andre kun er skissert med ideer. Hvert delprosjekt beskrives så langt det er 

formålstjenlig med omfang, innhold (behovsdekning), kvalitetsnivå (TG), kostnadsestimat, start- 

og sluttidspunkt (milepælplan) og risikovurdering. Omrisset av enkeltprosjektene vises på 

situasjonsplan/oversiktskart av sykehusene.  Kostnadsanslag og estimater baseres hovedsakelig 

på nøkkeltall, fortrinnsvis på bygningsdelsnivå.  

 

Det er et mål å utarbeide forprosjekt for de prosjektene som skal gjennomføres de neste tre årene. 

Den samlede prosjektoversikten for 10-års planen vil da bli en ramme for beslutning og sikring 

av at alle tiltak kan bli gjennomført, også de som ligger langt fram i tid.  

 

I forprosjekt for enkeltprosjekter utarbeides arkitektskisser, teknisk foranalyse, 

gjennomføringsstrategi, kostnadsestimat og tidsplan. I tillegg beskrives påvirkning og 

avhengigheter til andre prosjekter. 

 

I Økonomisk Langtidsplan er det avsatt MNOK 125 til investeringer i 2017. Endelig ramme 

vedtas i budsjett 2017. Det lages forprosjekt i løpet av 2016 slik at disse investeringene kan 

gjennomføres.  

 

Det skal utarbeides gevinstrealiseringsplan for de respektive prosjektene, og prosjektets 

bærekraft skal belyses i henhold til gjeldende metodikk i Helse Sør-Øst. 

 

6.5 11BKvalitet 

Det skal leveres en forprosjektrapport i form av et ti-års investeringsprogram som inneholder alle 

prosjekter som behøves for å fylle hensikten i Idefaserapportens alternativ 1a. 

Investeringsprogrammet skal være fordelt og prioritert innenfor foreløpig investeringsramme pr 

sykehus. Programmet skal inneholde: 

 Funksjonsbeskrivelser; Hovedfunksjoner, delfunksjoner og romfunksjoner. Etter 

gjennomgang og eventuelt oppdatering av grunnlaget fra idefasen (behovsverifisering av 

tilleggsdel til rapporten). Utstyrsbeskrivelse.  

 Reanskaffelse av utstyr, og eventuelt nytt utstyr, er ikke en del av investeringsrammen på 

MNOK 1600. Utstyrsinvesteringer som har krever bygningsmessige tiltak skal 

planlegges som en del av forprosjektet.  

 Overordnet teknisk beskrivelse (forenklet OTP); bygg, infrastruktur og utomhus. 

Miljøoppfølging. Energikonsept. Om mulig; vurdering av nye eller felles teknologiske 

løsninger. 

 Arealoversikt; plantegninger. 

 Kostnadskalkyler/byggebudsjett. 
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7 6BORGANISERING OG STYRING 

7.1 12BVestre Viken HF /Styringsgruppe – eierrollen 

 

For å følge opp forprosjektet opprettes en styringsgruppe per sykehus. Styringsgruppene 

rapporterer til Administrerende Direktør i Vestre Viken HF. Det er i tråd med strukturen for 

eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter.  

 

7.1.1 15BProsjektorganisasjonen BRK – byggherrerollen 

 

Prosjektet vil bli styrt slik: 

 
UStyringsgrupper BRK 

Klinikkdirektør somatikk (leder) 

Lederrepresentant Medisinsk Diagnostikk 

Lederrepresentant Intern Service 

1-2 Lederrepresentanter somatikk 

3 Klinikktillitsvalgte  

Klinikkhovedverneombud 

 

UStrategisk eiendom  

Viseadministrerende direktør 

Klinikkdirektør Intern Service 

Fagdirektør 

Berørte klinikkdirektører etter sak 

3 Foretakstillitsvalgte  

Foretakshovedverneombud 

 

Intern Service har ansvar for å bemanne og styre prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen 

skal levere til styringsgruppene. Den vil bli organisert slik: 
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UProsjektledelse 

Prosjektleder fra Intern Service med prosjektstøtte: 

 anskaffelser - innkjøpsavdelingen 

 økonomiberegninger - innleid 

 delprosjektledelse - innleid 

 prosjektsekretariat - innleid 

 

UProsjektgrupper 

Delprosjektleder  

Eiendomsforvalter fra aktuelt sykehus 

Brukerkoordinator fra somatisk klinikk 

Innleide rådgivere alle fag 

 

UBruker/referansegrupper 

Berørte avdelingssjefer 

Berørte verneombud 

 

 

 

UTverrgående referansegruppe 

Deltagere utnevnes av direktører i linjen og innkalles etter tema/behov. Aktuelle fag som skal 

ivaretas: 

- Medisinsk teknisk utstyr 

- Teknologi og eHelse 
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- Medisinsk faglige råd 

 

7.1.2 16BMøtestruktur 

Det legges opp til følgende møtestruktur: 

 

Møte Sted Frekvens Innhold 

Styringsgrupper (SG) Aktuelt sykehus Månedlig Behandle månedsrapport 

Prioriteringer 

Beslutninger  

Prosjektgrupper (PG) Drammen / etter 

behov 

Hver annen  

uke/ etter behov 

Utarbeide forprosjekt 

Grunnlagsinfo til prosjektet. 

Løsningsforslag. 

Tilbakemeldinger til prosjektet 

Bruker/referansegruppe 

(BG) 

Aktuelt sykehus Hver annen uke 

/ etter behov 

Spørsmål om praktisk 

tilnærming til løsninger og 

gjennomføring 

Tverrgående 

referansegrupper (TRG) 

Drammen Etter behov Tverrgående spørsmål om 

utstyr, teknikk, logistikk og 

helsefag.  

Kvalitetssikring av løsninger. 

Strategisk eiendom (SE) Drammen Ved behov 

 

Rammer for styringsgruppene 

Tverrgående prioriteringer 

 

7.2 13BOrganisasjonens forpliktelser overfor prosjektet 

Prosjektdeltakelse fra internt personell i Vestre Viken finansieres av klinikkenes/avdelingenes 

ordinære budsjetter.  

Prosjektet vil om mulig sende innkallinger og varsler i god tid. Det vil bli nødvendig med stram 

oppfølging av fremdrift. Deltakere som ikke kan stille i ordinære prosjektmøter må derfor stille 

med stedfortreder. 

 

Alle beslutninger som har konsekvens for valg av løsninger ved funksjonelle ombygginger, 

framdrift og økonomi skal behandles og innstilles av lokal styringsgruppe.  
 

7.3 14BMilepælsstyring 

Alle infrastrukturvalg og delprosjekter skal til legges frem i styringsgruppene før passering av 

definerte milepæler. 

 

Følgende foreløpige milepæler anbefales: Denne vil bli justert under prosjektets gang. 
 
 

Beslutningspunkt Dokumentasjon Innhold Beslutning / 

informasjon 
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Beslutningspunkt Dokumentasjon Innhold Beslutning / 

informasjon 
A Prosjektet er 

organisert 

Deltakere i prosjektet er oppnevnt / 

innleid etter anskaffelsesprosess.  
Kontrakter/ avrop. 

B Rapport med 

kvalitetssikring av 

kapasitets- og 

arealbehov 2030, 

jfr tilleggsnotat i 

idefaserapport.  

GAP-analyse idéfase viser behov for 

ombygging ca 4 600 kvm fremtidig økt 

kapasitet. I tilleggsnotat er dette økt med 

2500 kvm. Økningen kvalitetssikres og 

beskrives i funksjonsprogram. 

Økningen i kapasitets- 

og arealbehov 2030 er 

godkjent i S.G. 

C Mulighetsstudie for 

økning i “B”. 

Beskrivelse av ulike alternativer til 

løsning. Plantegninger og kort 

beskrivelse av løsning, samt tilhørende 

kostnadsanslag og tidsplan for hvert 

alternativ 

Beslutning om hvilket 

alternativ som skal 

legges til grunn for 

forprosjektering. S.G. 

D Overordnet teknisk 

beskrivelse 

(forenklet OTP) 

Bygg, infrastruktur og utomhus. 

Miljøoppfølging. Energikonsept. Om 

mulig; vurdering av nye eller felles 

teknologiske løsninger. 

Besluttes som grunnlag 

for videre prosjektering 

E Utstyrsbeskrivelse Utstyrsliste. Begrunnet løsning med 

tilhørende kostnadsanslag og tidsplan. 

Underlag for forprosjektering av 

infrastruktur og bygg. (Kapasitetskrav 

el/VVS m.m. beskrevet) 

Besluttes som grunnlag 

for videre prosjektering 

F Forprosjekt for 

delprosjekter, 

herunder notat om 

anbefaling for 

gjennomføring. 

Forprosjektdokumentasjon for 

delprosjekter. Minimum situasjonsplan 

(fortrinnsvis plantegning), 

gjennomføringsplan, risikovurdering og 

forslag til byggebudsjett. I tillegg en kort 

redegjørelse for hvorfor dette 

delprosjektet bør gjennomføres før 

endelig behandling av forprosjektet 

Beslutning om 

igangsetting av 

detaljprosjektering, av 

delprosjektet. 

G Ti-års investerings-

program. 

Gjennomføringsplan, risikovurdering og 

forslag til investeringsbudsjett   

Styringsgruppe  

fremmer for videre 

behandling 
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Saksfremlegg  
 
Helgerud 
 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken 29/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Vedtak i Bærum formannskap av 19.4.16 
2. Vedlegg 2 – Nye vedtekter Helgerud Boligsameie 
3. Vedlegg 3 – Erklæring etter formannskapets vedtak 

a. Vedlegg 1 til vedlegg 3 – erklæring fra Vestre Viken 
4. Tidligere vedtekter  

 
   
 
 
Forslag til vedtak 

1. Vestre Viken godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som 
vedlegg 2, vedtatt i sameiemøte 29. april 2015, samt tilføyelse etter vedtak i Bærum 
formannskap av 19.4.2016. Dette på betingelse av at styret i Helgerud Boligsameie avgir 
erklæring hvor de binder seg til følgende forpliktelse: 

a. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge 
gjennomført endringer i vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge 
seksjoneringsbegjæringen har slikt innhold som følger av Vedlegg 2. Vestre Viken 
forplikter seg til å stemme for vedtektsendringene. 

2. Vestre Viken signerer erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 om 
rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens 
Kartverk for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge 
erklæringen tinglyst i forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler 
tinglysningsgebyret 

 
 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 13.06. 2016 
Saksbehandler: Narve H. Furnes  
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Helgerud Boligsameie er et sameie for eierne av Dr Schmidts vei 3 i Bærum kommune. 
Eiendommen har gnr. 80 og bnr. 32. Boligblokken har 74 leiligheter hvorav 60 disponeres av 
Vestre Viken HF, 12 disponeres av privatpersoner, en disponeres av Bærum kommune og en er 
vaktmesterleilighet. 
 
I sak 8/2015 ble styret orientert om at Stiftelsestilsynet hadde fastslått at Helgerud Boligstiftelse 
ikke var en stiftelse. Hovedbegrunnelsen var at stiftelsen aldri var blitt tilført grunnkapital. I 
saken ble det opplyst at det skulle arbeides med å finne en egnet organisasjonsform for 
Helgerud, og at planen var å etablere dette som et sameie.  
 
I sak 19/2015 vedtok styret å selge Vestre Vikens andel i boligsameiet når dette var stiftet og 
registrert i Brønnøysundregisteret. 
Helgerud Boligsameie ble etablert 29. april 2015, men med et utkast til vedtekter som ikke var 
godkjent av Bærum Kommune. Etter at Bærum formannskap nå har fattet et vedtak som er i tråd 
med et fremforhandlet resultat med Vestre Viken så forelegges dette til styret for godkjenning.  
 
Historikk 
Kort utdrag fra historikken om Helgerud: 

• Opprettet av Bærum kommune 12. september 1968.  
• Helgerud besto av to boligblokker. Den ene ble omdannet til borettslag i 1970. Den andre 

videreført som Helgerud Boligstiftelse 
• Fylkeskommunen overtok sykehusdriften, og dermed Helgerud, i 1969 
• Sykehuset Asker og Bærum overtok stafettpinnen fra fylkeskommunen 1.1.2002. 

Eiendommen har siden den gang stått i helseforetakets balanse som en eiendel. 
• Vestre Viken HF overtar eiendommen ved etableringen 1.7.2009.  

 
Viser for øvrig til vedlegg 1, som er Bærum kommunes sak til formannskapet. Dette vedlegget 
har en detaljert gjennomgang av historien om Helgerud. 
 
Endring i vedtekter 
De opprinnelige vedtektene (vedlegg 4) viser at leilighetene i Helgerud kun kan leies ut til 
Bærum kommune eller til leieboere utpekt av Bærum kommune. Vedtektene viser videre at de 
kun kan endres etter godkjennelse av Bærum formannskap. Selv om Helgerud ble overført til 
fylkeskommunen i 1969 og videre til helseforetaket i 2002 så har de opprinnelige vedtektene 
stått ved lag.  
 
Når det i 2015 ble klargjort at Helgerud ikke var en stiftelse så var Vestre Viken sin posisjon at 
dette burde bli et eierseksjonssameie. Vestre Viken har i forhandlingene med Bærum kommune 
lagt til grunn at rettighetene til Bærum kommune skulle ivaretas videre, og dialogen har derfor 
handlet om å ferdigstille nye vedtekter for som partene kunne slutte seg til. Vedtektene må være 
i tråd med eierseksjonsloven og ivareta partenes rettigheter. 
 
Helgerud Boligsameie vedtok i møte 29. april 2015 vedtekter for sameiet. Vedtektene er identisk 
med vedlegg 2 med unntak av punkt 2 fjerde avsnitt (gul tekst) og punkt 17 andre avsnitt (gul 
tekst). Disse to tilleggene er lagt inn av Bærum formannskap i tråd med vedtaket i møte 
19.4.2016. Vedtak fra formannskapet: 
 

Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 
2, vedtatt i sameiemøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir 
erklæring hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 
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1. Vestre Viken forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av 
vedlegg 3 om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens 
Kartverk for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge 
erklæringen tinglyst i forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler 
tinglysningsgebyret 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge 
gjennomført endringer i vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge 
seksjoneringsbegjæringen har slikt innhold som følger av Vedlegg 4. Vestre Viken 
forplikter seg til å stemme for vedtektsendringene. 

 
Det er forutsatt i vedtaket at Vestre Viken signerer erklæringer om rådighetsbegrensninger 
(vedlegg 3 og 3a). Ved at Vestre Viken signerer erklæringene, og at Helgerud Boligsameie 
gjennomfører vedtektsendringene så vil Helgerud Boligsameie kunne søke om en seksjonering 
av de 74 boenhetene.  
 
Når kommunen vedtar seksjoneringen, vil alle eierne ha et rett eierskap til sin(-e) boenhet(-er), 
og de vil bli korrekt tinglyst.  
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Organisasjonsform og eierskap til Helgerud har vært uklart i flere tiår. Vestre Viken har nå 
bidratt til å skape en løsning som de 12 private eierne, Bærum kommune og Vestre Viken er 
enige om. I det siste året har arbeidet vært rettet mot enighet med Bærum kommune, som var 
opprinnelig stifter.  
 
Administrerende direktør er tilfreds med det vedtak Bærum formannskap nå har gjort. Dette 
ivaretar boligens formål på en hensiktsmessig måte for Vestre Viken. Vedtektene begrenser 
Vestre Viken fra å leie ut leilighetene til andre enn ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret fatter vedtak med samme formuleringer som 
Bærum formannskap. Avhending av Vestre Vikens eierseksjoner vil bli fulgt opp av 
administrerende direktør når vedtektene er godkjent med oversendelse av vedtak i sak 19/2015 
til Helse Sør-Øst.  
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11 Helgerud boligstiftelse- Godkjennelse av nye vedtekter (Sykehusboligene) 

Formannskapet 19.04.2016 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 
har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 



har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 

SAKEN l KORTE TREKK 
Saken gjelder spørsmål om samtykke til nye vedtekter i Helgerud boligstiftelse. Rådmannen mener 
flere forhold tilsier at boligstiftelsen bør omdannes til et eierseksjonssameie. Etter forhandlinger 
mellom administrasjonen og boligstiftelsen ved deres advokat, er det enighet om juridiske forhold 
ved omdanningen til et eierseksjonssameie som sikrer at Vestre Viken HFs leiligheter også for 
fremtiden benyttes som personalboliger for sykehusansatte. Rådmannen mener løsningen som er 
fremforhandlet ivaretar kommunens interesser på en god måte og tilrår derfor at formannskapet 
samtykker til vedtektsendringene. 

Bakgrunn 
Det følger av vedtektene for boligstiftelsen at det er Bærum formannskap som kan endre 
vedtektene. Boligstiftelsen ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Bærum i 1968. Bakgrunnen 
var primært behovet for boliger for ansatte ved Bærum sykehus. 

Boligmassen består av en blokk med 741eiligheter. Av disse disponeres 60 leiligheter av Vestre 
Viken HF for utleie til ansatte. En del av disse leilighetene er bygget om til flere hybler. Av de 
resterende leilighetene disponeres 12 av privatpersoner, en er en vaktmesterleilighet og en leilighet 
disponeres av kommunen som velferdsbolig. 

Bærum kommune var oppretter av boligstiftelsen, men finansierte verken tomt eller oppføring av 
bygninger. 

Styret i boligstiftelsen avholdt i april 2015 et møte betegnet som et sameiermøte. Der ble 
omdanning til eierseksjonssameie og vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt. Det er disse nye 
vedtektene formannskapet er bedt om å samtykke til. 

Rådmannen orienterte 10.6.2015 Formannskapet om Vestre Vikens mulige salg av sykehus boligene 
(J-Post ID 2015/14 4440). 

Rådmannens vurdering 
Stiftelsestilsynet har etter en grundig saksbehandling kommet til at boligstiftelsen rettslig sett ikke 
er en stiftelse. Juridisk sett er det derfor et behov for å få fastslått hva slags rettssubjekt 
boligstiftelsen er, og med det en avklaring av hvilket lovverk virksomheten skal drives etter. 
Styret i boligstiftelsen har lagt opp til at situasjonen løses ved at boligstiftelsen anses som et sameie 
mellom de som har betalt innskudd, og at dette sameiet nå omdannes til et eierseksjonssameie. 
Rådmannen vurderer dette som en god løsning. Det er en løsning som både Vestre Viken HF og de 
12 privatpersonene ønsker, og som også vil være hensiktsmessig for kommunen som 
rettighetshaver til en av leilighetene. Kommunen bør dessuten som oppretter av boligstiftelsen 
bidra til at det fastslås hva slags rettssubjekt boligstiftelsen er, når den rettslige formen som ble 
valgt ved opprettelsen har vist seg ikke lenger å være juridisk holdbar. 
l sin dialog med styret i boligstiftelsen om saken har rådmannen vært opptatt av at formålet med 
opprettelsen av boligstiftelsen i sin tid var å imøtekomme sykehusets behov for personalboliger, og 
at dette formålet må videreføres i et fremtidig eierseksjonssameie. 



Den løsning som er fremforhandlet med boligstiftelsens styre innebærer at leilighetene i 
boligstiftelsen som benyttes som personalboliger for sykehusets ansatte, skal benyttes til dette også 
i fremtiden. Opplegget går ut på at Vestre Viken HF signerer en erklæring som skal tinglyses på 
samtlige av de seksjoner som vil tilfalle Vestre Viken HF ved en seksjonering. Ved erklæringen 
bekrefter Vestre Viken HF som bindende for seg og sine rettsetterfølgere at deres seksjoner bare 
kan benyttes som boliger for sykehusansatte. Annen utleie er betinget av godkjenning av Bærum 
formannskap. Erklæringen følger som vedlegg 3. Med dette båndlegges bruken av Vestre Vikens 
leiligheter til det som var formålet med opprettelsen av boligstiftelsen, nemlig personalboliger. 
Den fremforhandlede løsning innebærer videre at det tas inn en bestemmelse i 
eierseksjonssameiets vedtekter om den begrensning med hensyn til utleie som påhviler Vestre 
Viken HFs eierseksjoner ihht erklæringen. Denne vedtektsbestemmelsen vil ikke kunne endres uten 
etter samtykke fra kommunen. Disse endringene i vedtektene fremgår av vedlegg 4. 
l både erklæringen og vedtektene er formuleringen «ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i 
Bærum kommune» benyttet. Formuleringen bidrar til å sikre formålet om boliger for ansatte også 
ved evt. fremtidige omorganiseringer av sykehusfunksjonene i Bærum. Ved å benytte denne 
formuleringen i stedet for f.eks. «ansatte ved Bærum sykehus», omfattes dessuten ansatte i 
sykehusdrift som ikke er lokalisert i selve sykehuset, men som det er naturlig å inkludere ut fra 
formålet om personalboliger. 
Kommunen har ikke hatt noen innflytelse over den pris Vestre Viken HF har tatt for sin utleie, og det 
foreligger heller ikke etter rådmannens vurdering rettslig grunnlag for at kommunen kan sette vilkår 
om pris ved utleie i et fremtidig eierseksjonssameie. 
Rådmannen mener at den løsning som er fremforhandlet klargjør og viderefører kommunens 
rettsstilling i boligstiftelsen på en god måte. Kommunen oppgir ingen rettsposisjon ved å samtykke 
til de nye vedtektene med den løsning som er fremforhandlet. Heller ikke gir kommunen fra seg 
økonomiske verdier. 
En omdanning til et eierseksjonssameie vil dessuten sette strek for de diskusjoner som jevnlig har 
vært gjennom årene om endringer i boligstiftelsen. 
Dersom formannskapet ikke gir sitt samtykke til vedtektsendringene, kan det ikke utelukkes at 
boligstiftelsens styre vil søke en rettslig avklaring uavhengig av formannskapets samtykke. 
l del 2 av saken redegjørs nærmere for forhistorien, kommunens rolle, og om dialogen mellom 
Stiftelsestilsynets og Helgerud Boligstiftelse. 

Vedlegg: 
Vedlegg 1- vedtekter for Helgerud Boligstiftelse 
Vedlegg 2- vedtekter vedtatt 29.04.2015 Helgerud Boligsameie 
Vedlegg 3- erklæring for tinglysing 
Vedlegg 4- vedtekter for Helgerud Boligsameie med endringer 

DEL 2- MER OM SAKEN: 

l.Opprettelsen av Helgerud Boligstiftelse 

3098412 
3098413 
3098414 
3098415 

Boligstiftelsens eiendom består av en boligblokk i Dr. Schmidts vei 3, oppført i 1969. Opprinnelig var 
det to boligblokker i stiftelsen. Den andre ble omdannet til borettslag i 1970. 

Byggingen ble finansiert ved lån i Husbanken og innskudd i form av et uoppsigelig lån fra 12 private 
leietakere og fra Akershus fylke for de 60 leilighetene Vestre Viken HF har i dag. l motytelse for 



innskuddet/lånet på kr 6 000 fikk man en leierett. Denne utleieformen, såkalt obligasjonsleie, er det 
forbud mot i dagens husleielov fra 1999. Forbudet gjelder ikke leieavtaler inngått før lovens 
ikrafttredelse. 

Tomten ble overdratt fra Bærum kommune til stiftelsen i henhold til det som var pristakst etter 
datidens takseringssystem for fast eiendom. 
Bærum kommune opprettet stiftelsen, men finansierte altså verken tomten eller bygningene. 

2.Bærum kommunes rolle 

Kommunen var fra opprettelsen gitt en aktiv rolle i boligstiftelsen. Dette ble reflektert i vedtektene. 
Det fulgte av vedtektene at Bærum formannskap skulle oppnevne to av tre styremedlemmer, og 
velge styrets formann. Videre ble det vedtektsfestet at «leilighetene kan leies ut til Bærum 
kommune eller leieboere utpekt av Bærum kommune». Vedtektene fikk også en bestemmelse om 
at styret ikke kunne selge fast eiendom uten etter samtykke fra Bærum kommune. Vedtektene for 
Helgerud Boligstiftelse følger som vedlegg 1. 

l praksis har kommunen ikke hatt den aktive rollen den var tiltenkt. Kommunens administrasjon sto 
opprinnelig for det meste av forvaltningen av boligene, men allerede i 1971 ble det bestemt at 
Bærum Boligbyggerlag (nå ABBl), skulle overta dette. Begrunnelsen var at forvaltningen ble for 
krevende for kommuneadministrasjonen. Siden en vedtektsendring i 1988 har kommunen heller 
ikke vært representert i styret i boligstiftelsen. l rådmannens innstilling til formannskapet ble det 
begrunnet med at med bare en leilighet i blokken var det ikke behov for at kommunen skulle være 
representert i styret. Kommunen oppgav altså sin posisjon i styret for lenge siden. 

Sykehuset/Vestre Viken HF har selv disponert de 60 leilighetene Akershus fylke i sin tid betalte 
innskudd for. De 12 leilighetene som privatpersoner har i dag, har vært disponert av privatpersoner 
hele tiden. 

3.Tidligere diskusjoner om omdanning av Helgerud Boligstiftelse 
Gjennom 1970- og 80- tallet ble det diskutert om sykehuset skulle overta samtlige leiligheter i 
boligstiftelsen. Både sykehuset og kommunen var interessert i dette. Det lot seg ikke gjennomføre, 
fordi de 12 privatpersonene ikke ønsket annet botilbud eller annet botilbud lot seg ikke fremskaffe. 

l 1996 opplyste ABBl til boligstiftelsens styre at det hadde utviklet seg en uheldig praksis i 
boligstiftelsen. leilighetene som ble disponert av privatpersoner var blitt solgt som om de var 
borettslagsleiligheter, selv om dette var leieforhold som fra starten av var organisert som 
obligasjonsleie. Privatpersoner hadde betalt flere hundre tusen kroner for kvitteringene for 
lån/innskudd med tilhørende leiekontrakt. Dette har bidratt til at det er en usikkerhet rundt hva 
slags rettssubjekt boligstiftelsen er. 

Gjennom de siste 10 år har det vært diskutert en omdanning av boligstiftelsen. Omdanning til 
borettslag eller eierseksjonssameie har vært foreslått av ABBL. 

l 2009/2010 ble det forhandlet om at sykehuset skulle overta samtlige leiligheter mot en 
kompensasjon til de 12 privatpersonene. Forhandlingene førte ikke frem. 

Ved ny stiftelseslov av 2001 ble stiftelser opprettet før lovens ikrafttredelse 1. januar 2005 pålagt å 
registreres i Stiftelsesregisteret innen 31. desember 2006. ABBl tok opp spørsmålet i brev til 



boligstiftelsen i 2006. På bakgrunn av ABBLs brev besluttet styret i boligstiftelsen i stedet å arbeide 
for en omdanning til eierseksjonssameie, uten at det ble gjennomført. 

4. Uttalelse fra Stiftelsestilsynet i desember 2014 
12012 tok Vestre Viken HF og privatpersonene ved hver sin advokat et initiativ overfor 
Stiftelsestilsynet for en avklaring av om boligstiftelsen rettslig sett er en stiftelse. 

Stiftelsestilsynet avgav i desember 2014 en uttalelse som konkluderte med at boligstiftelsen ikke er 
å anse som en stiftelse. Tilsynet uttalte at både de faktiske og de rettslige spørsmål saken reiste var 
komplekse, og at vurderingen hadde bydd på adskillig tvil. Tilsynet kom til at boligstiftelsen ikke var 
blitt tilført selvstendig grunnkapital ved opprettelsen eller senere, verken av Bærum kommune som 
oppretter eller av andre. Tilførsel av grunnkapital er en nødvendig forutsetning for at en stiftelse 
skal være opprettet. 

5. Planen om omdanning til eierseksjonssameie 
Etter at Stiftelsestilsynets uttalelse forelå, startet styret i boligstiftelsen v/advokatfirmaet Wikborg 
Rein en prosess med å omdanne boligstiftelsen til et eierseksjonssameie. 

Dette ut fra en oppfatning om at boligstiftelsen i realiteten er et tingsrettslig sameie mellom de som 
har betalt innskudd. Styret i boligstiftelsen innkalte derfor til sameiermøte i april 2015, hvor 
vedtekter for dette sameiet ble vedtatt, se vedlegg 2. På sameiermøtet ble det videre vedtatt at 
boligstiftelsen endret navn til Helgerud boligsameie, at sameiet registreres i Foretaksregisteret og at 
sameiet deretter omdannes til et eierseksjonssameie. 

Det er vedtektene i det planlagte eierseksjonssameiet formannskapet er bedt om å godkjenne. 

Behandlingen i møtet 19.04.2016 Formannskapet 
Votering: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

FSK-067 /16: 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 
har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 
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Helgerud Boligsameie (tidligere Helgerud Boligstiftelse), stiftet 12. november 1968, er et 

tingsrettslig sameie bestående av i alt 74 ideelle eiendomsandeler som hver har en tilknyttet 

bruksrett til en boenhet. Helgerud Boligsameie har på sameiermøtet 29. april 2015 vedtatt 

omdanning av sameiet til eierseksjonssameie samt at følgende vedtekter får anvendelse før og 

etter at seksjonering er gjennomført.  

 

VEDTEKTER 

FOR HELGERUD BOLIGSAMEIE 

 

     

Vedtatt i sameiermøte 

 

den ___________________ 

 

Godkjent av Bærum kommune 

 

den ___________________ 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Sameiets navn er Helgerud Boligsameie.  

 

Sameiet er etablert i eiendommen gnr. 80, bnr. 32 i Bærum kommune med påstående 

bygg, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen).  

 

2. ORGANISERING AV SAMEIET 

 

Samtlige leiligheter skal seksjoneres til boligseksjoner/hoveddeler(heretter 

seksjonene). Verandaer/balkonger inngår som tilleggsareal til de tilknyttede 

seksjonene. Uteareal på bakkeplan under overliggende balkong skal være tilleggsareal 

til de seksjoner på bakkeplan som arealet ligger i umiddelbar tilknytning til. 

De av garasjeplassene som en sameier har dokumentert eierrett til, skal tillegges 

sameierens seksjoner(er) som tilleggsareal. Øvrige garasjeplasser skal være fellesareal. 

Tilsvarende gjelder for alle parkeringsplasser på terreng. Seksjonene og tilleggsareal 

er fastsatt i henhold til vedlagte seksjoneringsbegjæring med situasjonsplan og 

plantegninger (vedlegg).  

 

Hoveddelen og eventuelt tilleggsareal utgjør én bruksenhet. Bruksenhetene kan ikke 

skilles fra deltakerinteressen i sameiet. For hver bruksenhet er det fastsatt en 

sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse. Ved fastsettelse av sameiebrøken 

legges til grunn kun arealet knyttet til boligseksjonen/hoveddelen.  

 

Seksjonene kan ikke benyttes til annet enn boligformål.  

 

Seksjonene nr. [..]1kan bare benyttes som boliger for ansatte ved offentlige 

sykehusinstitusjoner i Bærum kommune. Annen utleie må godkjennes av Bærum 

formannsskap. 

 
                                                           
1 De seksjonene som eies av Vestre Viken. 
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De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.  

 

3. RETTSLIG RÅDIGHET 

 

3.1 Generelt 

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 

sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og 

pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. Den 

enkelte sameier er ansvarlig for at eventuell leietaker følger sameiets vedtekter samt 

andre vedtak fattet av sameiermøtet eller styret, herunder de til enhver tid gjeldende 

husordensregler. 

 

3.2 Særlig om innendørs parkeringsplasser 

Garasjeplasser som er fellesareal kan ikke leies eller lånes ut av den som disponerer 

garasjeplassen uten samtykke av styret.  

 

Eier av garasjeplass kan fritt leie eller låne ut garasjeplassen. 

 

Ved leietakers/låntakers gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til 

sameiet, har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. Utleier er 

ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med 

låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres 

eiendom i garasjeanlegget.   

 

Utleie/utlån til andre enn beboerne i sameiet kan kun skje i den utstrekning dette ikke 

vil være i strid med kommunale bestemmelser om parkeringsdekning. 

 

4. BRUKEN AV BRUKSENHETER OG FELLESAREAL 

 

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte 

fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i 

samsvar med tiden og forholdene. Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig 

eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 

Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan 

fellesarealene skal brukes. Herunder kan styret fastsette nærmere vilkår vedrørende 

fordeling og bruk av boder, parkeringsplasser på terreng samt felles garasjeplasser. 

Eiere av seksjoner på bakkeplan skal ha eksklusiv bruksrett til uteareal beliggende 

utenfor sin seksjon i den utstrekning slikt areal er tatt i bruk ved vedtakelse av disse 

vedtektene eller i utstrekning senere godkjent av styret.    

 

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Alle 

installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes av styret. Tiltak som er 

nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems funksjonshemning kan 

ikke nektes godkjent uten saklig grunn. 
 

Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller 

unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere. Den som eier egen 

garasjeplass eller disponerer felles garasjeplasser kan ikke uten styrets samtykke foreta 

noen endringer av garasjeplassen, herunder av oppmerking, parkeringsdekke mv.  
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Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte 

stemmer. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler. 

 

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er 

avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere. 

 

Eiere av parkeringsplass, har ikke tilgang til uttak av strøm med mindre dette er 

godkjent og avtalt skriftlig med styret i sameiet. 

 

Styret kan utarbeide retningslinjer for montering av el-uttak for lading av el-biler.  

 

3. VEDLIKEHOLD 

 

3. 1 Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt 

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde seksjonen og eventuelle 

tilleggsarealer i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som indre del av balkonger, 

dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring, 

ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, 

varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og 

vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  

 

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, 

sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 

varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og 

vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, 

listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

 

Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger 

både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren 

skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 

 

Sameieren er selv ansvarlig for forsvarlig vedlikehold av boder (dør, lås m.m.) som er 

tilleggsareal til seksjonen. 

 

Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter 

og skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 

 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført 

ved innbrudd og uvær. 

 

Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter 

sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 

 

Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens 

verdi, eller å avverge ulemper, er å anse som mislighold av sameierens forpliktelser 

overfor sameiet. 

 

Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og 

utskifting i seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.  
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3. 2  Sameiets vedlikeholdsplikt mv. 

Sameiet skal vedlikeholde og forvalte sameiets bygg og eiendommen så langt plikten 

ikke ligger på sameierne. Heriblant grøntarealer, beplantninger, veier, lekeplasser, 

biloppstillingsplasser på terreng, trappeoppganger og fellesinnretninger av enhver art.  

 

Sameiet skal forestå nødvendig vedlikehold av garasjeanlegget, herunder også av de 

enkelte garasjeplassene.  

 

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 

seksjonene, skal sameiet holde ved like.  

 

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter blant annet utskifting av vinduer i 

boligseksjonene og ytterdører knyttet til fellesarealer, reparasjon eller utskiftning av 

fasade, tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, balkonger, sluk og rør eller 

ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  

 

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin 

vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring 

av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller 

annen bruker av boligen Sameieren skal, hvis mulig, gis varsel om slike ettersyn eller 

arbeider på forhånd. 

 

4. FELLESKOSTNADER 

 

4.1 Generelt 

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte 

bruksenhet eller tilleggsareal, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, 

administrasjonskostnader, skatter og offentlige avgifter som kan henføres til bygget 

og/eller fellesarealer med mer. 

 

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de 

forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere 

for sameiernes felles forpliktelser. 

 

Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis 

hver måned betale et a kontobeløp fastsatt av styret. Endring av a kontobeløp kan 

tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.  

 

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av 

fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 

De beløp sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige 

betalingen til dekning av felleskostnader. 

 

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, 

med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 

bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere 

det gjelder. 

 

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte 

sameier i forhold til sameiebrøk. 
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Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet eller 

tilleggsareal, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 

 

4.2 Særlig om garasjeanlegget 

Eiere av garasjeplasser samt de som disponerer felles garasjeplasser skal betale et fast 

månedlig beløp fastsatt av styret. Beløpet kan justeres basert på faktiske kostnader. 

 

Kostnader knyttet til garasjeanlegget skal anses som felleskostnader, heriblant 

kostnader forbundet med innvendig drift og vedlikehold av parkeringsarealet samt 

kjøre- og adkomstarealer, porter, dører og tekniske anlegg mv., samt en 

forholdsmessig andel av sameiets strøm og forsikringskostnader og øvrige drifts- og 

vedlikeholdskostnader som kan tilknyttes parkeringsarealet. 

 

 

 

5.  LOVBESTEMT PANTERETT 

 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som 

følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 

bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning 

besluttes gjennomført. 

 

6. FORSIKRING 

 

Styret skal sørge for og påse at eiendommen med bebyggelse til enhver tid er 

fullverdiforsikret.  

  

Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring som dekker inventar, 

innbo og løsøre i seksjonen. 

 

7. SAMEIERMØTET 
 

7. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte 

holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når 

styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en 

tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker 

behandlet.  

 

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. 

Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart 

unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver 

boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på 

sameiermøtet og rett til å uttale seg. 

 

Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og 

datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre 

annet fremgår. Fullmakten kan uten videre kalles tilbake. 
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Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom 

sameiermøtet gir tillatelse. 

 

7. 2 Innkalling til sameiermøte 
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte 

dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, 

innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager. 

 

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for 

innlevering av saker som ønskes behandlet. 

 

Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to 

tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

 

Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes 

ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i 

sameiermøtet. 

 

Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte 

ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for 

sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 

 

7. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 

 

- Styrets årsberetning. 

- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning. 

- Valg av styremedlemmer. 

- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 

7. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll 
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 

møteleder, som ikke behøver være sameier.  

 

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke 

stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: 

 

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold, 

- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 

- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, 

- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning, 

- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som 

medfører øking av det samlede stemmetall, 
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- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk 

ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene, 

- vedtektsendringer. 

 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt 

 vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra 

 samtlige sameiere. 

 

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 

 vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og 

 minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen 

 skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

 

8. STYRET 
 

8. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Styremedlemmer behøver ikke være sameiere.  

 

 Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte 

stemmene. Styrets leder velges særskilt.  

 

Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen med mindre en kortere eller lengre 

tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget.  

 

8. 2 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for 

forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 

sameiermøtet.   

 

Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene 

eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

 

Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret 

om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

 

I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret 

sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Styrelederen og ett styremedlem i 

fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. 

 

8. 3 Styremøter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et 

styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

 

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak 

treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.  

 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de 

fremmøtte styremedlemmene. 
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9. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE 
 

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale 

overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar, 

eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for 

avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 

eller § 27. 

 

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

10. BYGNINGSMESSIGE TILTAK 

 

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting 

av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den 

enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger 

etc., kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. 

 

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.4 og 

eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke 

er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. 

Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før 

byggemelding kan sendes. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører 

fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig 

risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene. 

 

11. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR 

 

Ved skader som skyldes en sameiers uaktsomhet, eller som en sameier på annen måte 

er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den 

rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som 

skyldes sameiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal sameieren 

betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er 

en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal 

eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av 

sameierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen 

eller overlatt sin seksjon til.  

 

Sameieren skal betale en egenandel ved forsikringsskader der sameiets forsikring 

benyttes på skader som ligger under sameierens vedlikeholdsansvar. Sameieren er i 

disse tilfellene også ansvarlig for tap som ikke dekkes av sameiets forsikring som 

følge av helt eller delvis avkorting eller avslag på grunn av sameierens forhold.  

 

Bestemmelsen her påvirker ikke sameiets rett til å kreve erstatning for sameieren for 

øvrig. 

 

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett 

etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. 
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12. MISLIGHOLD 
 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 

pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26. 

 

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å 

kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen 

kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som 

ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 

 

13. FRAVIKELSE 
 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27. 

 

14.  MINDRETALLSVERN 

 

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer 

sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 

urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

 

15. FORRETNINGSFØRER 

 

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. 

Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers 

lønn og instruks. 

 

16. REVISJON OG REGNSKAP 
 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges 

av sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges. 

 

17. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler 

av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

 

Endring av vedtektenes punkt 2, fjerde avsnitt (utleie til Bærum sykehus) krever i 

tillegg til flertallskravet i første ledd, samtykke fra seksjons nr […]2seksjons nr […]3, 

som berørte seksjoner.. 

 

18. ANSVAR UTAD 
 

Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlige i henhold til 

sameiebrøken for forpliktelser som er gyldig stiftet i henhold til 

kompetansebestemmelsene i vedtektene.  

                                                           
2 VVs seksjoner. 
3 Seksjonen tilhørende Bærum kommune. 
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19. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER MV. 

 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner 

av 27. mai 1997 nr 31. Tilsvarende gjelder også før seksjonering av sameiet, så langt 

nevnte lov passer. Sameieloven §§ 11, 12, 14 og 15 kommer ikke til anvendelse. 



       Vedlegg 3 

 

ERKLÆRING 

 

I henhold til Bærum formannskaps vedtak av 19. april 2016 i sak 067/16, erklærer nedenstående 

parter seg bundet av følgende forpliktelser: 

 

1. Vestre Viken HF signerer erklæring om rådighetsbegrensninger som følger som vedlegg 1 til 

denne erklæring, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 

for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF besørger erklæringen tinglyst i forbindelse med 

seksjoneringen av gnr 80 bnr 32 i Bærum kommune. Bærum kommune betaler 

tinglysningsgebyret.  

2. Styret i Helgerud boligsameie besørger så snart som mulig å gjennomføre endringer i de 

vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen har slikt 

innhold som følger av vedlegg 2 til denne erklæring. Vestre Viken HF forplikter seg til å 

stemme for vedtektsendringene. 

 

 

………………………………………….      ………………………………………. 

[Sted/dato]        [Sted/dato] 

…………………………………………      ……………………………………………. 

For Vestre Viken Helseforetak For styret i Helgerud 
boligsameie 

org.nr. 894 166 762 
ihht firmaattest  
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         Vedlegg 3a 

 

Erklæring 

Som eier av gnr 80, bnr 32, seksjonsnummer […] bekrefter vi herved som bindende for oss og våre 

rettsetterfølgere følgende begrensninger i bruken av seksjonene […]: 

Seksjonene kan bare benyttes som boliger for ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i Bærum. 

Annen utleie er betinget av godkjenning av Bærum kommune ved formannskapet, org.nr. 

995448351. 

Bærum kommune ved formannskapet skal anses som berettiget i henhold til denne erklæringen, og 

har rett til å kreve at bruk i strid med denne erklæringen opphører. Denne erklæring kan bare slettes 

ved skriftlig samtykke fra Bærum kommune ved formannskapet. 

Denne erklæringen kan tinglyses som heftelse på seksjonene inntatt over. 

 

…………………………………………. 

[Sted/dato] 

 

……………………………………………. 

For Vestre Viken Helseforetak 
org.nr. 894 166 762 
ihht firmaattest  

 



VEDTEKTER 
for 

HELGERl1 D BOUGSTIFTELSE 

Endret i Bærum formannskapsrr..me 3. feb rur 19f<S (jfr. § 2 ). 

§ l 

Helgerud Boligstiftelse har til formal å eie og fores! å driften av e:1 boligb!okk på gnr 85 bnr 32 i 
Vestre Bærum med adresse Dr Sdunic:its , ·ei 3. 

Blokken er finansiert ved inns1:ucid og lån i Den ~orske Stats Husbank. 

For inns.l,:udd er utstedt inns~.:uddsbre" 

Leilighe!~ne ~ di1 leies ut enten trl Bærum ~ orn:1~ure eUer til leieboere utpeb av Bærum korrunune 

§2 

Stiftelsen ledes av et styre bestående av tæ medlemmer med personlige varamedlemmer 

St) Tet velges f0r to år ad gangen. 

Styrets formann. en 5"!yTemedlem og to \·aramedlemmer, oppneYTies av Bærum sykehus. Det 
tredje styTemedlemmet og ett varamedlem velges av og blant de leietakerne som har betalt 
innskudd. 

Styret kan ikke uten samtykke av Bærun1 kom:;nune :.elge fast eiendom. 

§3 

Eventuelt overskudd \·ed driften skal bare brukes ti l s:iftelsens faste eiendom. 

§4 

Forretn:ngsf...-.rer ansettes av !yret. 

§ 5 

Stiftelsen torpl.ik-tes av forman:~en oa forretningsf(}reren i fellesskap. 

§6 

Regnskapets. al ved h•:ert kclenderir:; utgang. re, iåe1e5 av h..cmmunere ... isjcnen i Bærum. 

§i 

Disse \ 'edteJ....:er k.an endres a\ Bærum fvrmJnnskap. Endringen kre\·er samtykke av Husbank~n 
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Saksfremlegg 
 
 
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 30/2016 20.06.16 
 
Trykte vedlegg: 
 

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte.   

2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF). 

3. Utdrag fra Allmennaksjeloven. 
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel.   
 

Ingress 
Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i foretakets 
vedtekter, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fastsatte “Retningslingslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. 
februar 2015. Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) utarbeidet i henhold til disse nye retningslinjer for 
fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i HSØ RHF (styresak 027-2015). Vestre 
Viken anvender retningslinjene utarbeidet for HSØ RHF (styresak 44/2015).  
 
 

Forslag til vedtak  
Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016.  
 
 
   
 

Drammen, 13. juni 2016 

 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 

 
 

Dato: 13. juni 2016 
Saksbehandler: Eli Årmot 
Direkte telefon: 452 23 416 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: HR - avdelingen 
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Bakgrunn 
13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye “Retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” (vedlegg 4). 
Disse erstatter retningslinjene av 31.3.2011. I de nye retningslinjene videreføres 
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende samt at det skal legges vekt på moderasjon. Verken 
regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene. De statlige 
retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer. Vestre Vikens 
vedtekter ble endret i tråd med de nye retningslinjene i foretaksmøte 17. juni 2015.  
 
Av ny § 8a i vedtektene “Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansettelse” fremgår blant annet at Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal 
tas inn som note i årsregnskapet.  
 
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 3), herunder: 
 

• retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 
det kommende regnskapsåret 

• en redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret  
• en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i 

det foregående regnskapsåret 
 
Erklæringen skal i tillegg innehold en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp 
i underliggende virksomheter. 
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a i 
foretaksmøte som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til Allmennaksjeloven  
§ 5-6 tredje ledd. 

 
Administrerende direktørs vurderinger 
De fleste av kravene i Allmennaksjelovens § 6-16a som skal innarbeides i erklæringen følger av 
“Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel” (vedlegg 4).  
 
Lønnsnivået i Vestre Viken reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at man ikke er 
lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden reformen i 2002, eller i forhold til 
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, eller de virksomheter en anser å konkurrere med for å 
sikre at helseforetaket får kvalifiserte ressurser til viktige funksjoner. Det er imidlertid viktig å 
sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling, og hindre at uønsket og utilsiktede lønnsforskjeller 
oppstår. Videre er det viktig at Vestre Viken er konkurransedyktig mht. kompetanse på kort og 
lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig betydning hva gjelder 
omdømme.  
 
Konklusjon 
Det anbefales at styret slutter seg til forslaget til erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til 
regnskapet for 2016. 
 
 
 



• • • • VESTRE VIKEN 
• 

VEDLEGG 1 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte 

Vestre Viken definerer personer i stillingene administrerende direktør, viseadministrerende 
direktør, kommunikasjon- og strategidirektør, fagdirektør, økonomidirektør, og 
klinikkdirektører som ledende ansatte. 

Vestre Viken følger retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.2.2015) hvor 
hovedprinsippet er: 

• Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. 
Det skal legges vekt på moderasjon. 

• Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være fastlønnen. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2015 
Vedtektenes§ 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 17. juni 2015, med virkning for 
regnskapsåret 2015. 

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og fastsatt av styret i 
styresak 40/2015. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt av 
administrerende direktør. 

Lønn for ledende ansatte er i all hovedsak fastlønn. 

Styret i V este Viken har vedtatt at retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel utarbeidet i Helse Sør-Øst RHF anvendes i 
Vestre Viken HF (sak 44/2015). 

Vestre Viken har i 2015 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktig lønn. 
Lederlønnspolitikken har i det foregående regnskapsår bygget på prinsippet som er beskrevet 
over. 

Styret i Vestre Viken mener at lønnspolitikken i 2015 har vært i tråd med de statlige 
retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF. 

Det ble i 2015 gjort justeringer i lønningene for ledende ansatte som i snitt lå i underkant av 
snittet for øvrige ansatte i foretaket. Lønnsreguleringer ble foretatt med virkning fra 1.1.2015. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016 
Lederlønnspolitikken i 2016 vil i all hovedsak bygge på de samme prinsipper og forutsetninger 
som er redegjort for i lederlønnspolitikken i 2015. 
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VEDLEGG 2: Utdrag fra styresak 027-2015 i Helse Sør-Øst RHF 

2.2 Nye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF anser at lønnsfastsettelsen og lønnsnivået i dag reflekterer retningslinjene 
for statlig eierskap ved at man ikke er lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling 
siden reformen i 2002 eller i forhold til øvrige regionale helseforetak eller de virksomheter en 
anser å konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige 
funksjoner. 

På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper anses det derfor som riktig at styret i 
Helse Sør-Øst RHF fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF. 

Følgende retningslinjer anbefales derfor gjort gjeldende for fastsettelse av lederlønn i Helse 
Sør-Øst RHF: 

Generelle forhold 

• Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 
med tilsvarende selskaper 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. 

• Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med 
lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. 

• 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. Dette betyr i tillegg til 
administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen. 

• Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. 

• Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes 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 RHF. 

• 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. 



Sluttvederlag 
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs 
administrerende direktør som med rettsvirkning på forhånd kan frasi seg oppsigelsesvernet. 
Det innebærer at slike klausuler som andre ledende ansatte inngår, ikke vil være rettslig 
bindende og at disse i den konkrete situasjonen kan velge å bestride et krav om fratreden. 
Bestemmelsen vil imidlertid håndtere/løse situasjonen dersom den ansatte velger å 

etterkomme anmodning om fratreden. 
For at klausulen skal være en gyldig frask.rivelse i forhold til administrerende direktør må det 
inn en klausul i administrerende direktørs arbeidsavtale om at administrerende direktør 
fraskriver seg oppsigelsesvernet i henhold til aml § 15-16 (2). 

For øvrig gjelder følgende retningslinjer: 

• Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang. 

• Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders 
fastlønn. 

• Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende 
er aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet 
på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig 
oppsigelsestid for stillingen er ute. 

• Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i 
perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser 
som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd. 

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd 

med dette. 



VEDLEGG 3: Utdrag fra Allmennaksjeloven 

§ 5-6. Ordinær generalforsamling 

(l) Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær 
generalforsamling. 

(2) På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

l . godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

(3) Den ordinære generalforsamlingen skal også behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16 a. Det skal holdes en rådgivende avstemning over 
styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer om ytelser som nevnt i § 6-16 a første ledd 
tredje punktum nr 3 skal godkjennes av generalforsamlingen. 

(4) I allmennaksjeselskaper som plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven§ 3-3 
b, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. 

(5) Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen, bedriftsforsamlingens uttalelse etter§ 6-37 
tredje ledd og styrets erklæring etter§ 6-16 a skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver 
aksjeeier med kjent adresse. 

§ 6-16 a. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

(l) Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte. I vedtektene kan det fastsettes at erklæringen skal utarbeides av et annet organ. 
Erklæringen skal omfatte lønn og i tillegg godtgjørelse i form av: 

l. naturalytelser, 

2. bonuser, 

3. tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer 
eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, 

4. pensjonsordninger, 

5. etterlønnsordninger, 

6 
alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til 

· basislønnen. 

(2) Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i 
første ledd for det kommende regnskapsåret. Retningslinjene bør angi hovedprinsippene for selskapets 
lederlønnspolitikk. Retningslinjene skal angi om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om 
det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall går ut på, samt eventuelle 
ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier. Retningslinjene for ordninger som nevnt i første ledd tredje 
punktum nr 3 er bindende for styret, hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene. For øvrig er 
retningslinjene veiledende, men det kan fastsettes i vedtektene at de skal være bindende. Dersom styret i 
en avtale fraviker retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen. 

(3) Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det 
foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er blitt 
gjennomført. 

(4) Erklæringen skal dessuten gi en redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler 
om godtgjørelse som nevnt i første ledd tredje punktum nr l til 6 som er inngått eller endret det 
foregående regnskapsåret. 



l 

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011. 

Form dl 

Retningslinjene angir hvilke forhold staten som 
eier vil legge vekt på i sin stemmegivning når sty
rets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte behandles på sel
skapets generalforsamling, foretaksmøte eller lig
nende. Retningslinjene reflekterer også statens 
holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på 
generalforsamlingen. Retningslinjene endrer ikke 
selskapslovgivningens regulering av styrets ansvar 
eller rolledelingen mellom generalforsamling og 
styre eller mellom styre og daglig leder. Der hvor 
næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller 
mer detaljerte krav til selskapene enn disse ret
ningslinjene, har slikt regelverk forrang. 

Retningslinjenes virkeområde 

Retningslinjene gjelder for ledende ansatte, jf. defi
nisjon nedenfor, i selskaper1 hvor staten har en di
rekte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor 
staten har en eierandel på over 90 pst, sikrer at 
statens retningslinjer også gjelder for heleide dat
terselskaper. 

Definisjoner 

- Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre 
ledende ansatte, jf. Otprp. nr. 55 (200~2006) som 
viser til forståelsen av begrepet i allmennaksje
loven§ 4-12 og regnskapsloven§§ 7-26 og 7-31. 

- Med godtgjørelsesordning menes ett eller flere av 
følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bo
nus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende), 

1· . Statsforetåk, regionale helseforetak, særlovselskaper, 
statsaksjeselskaper, allmermaksjeselskaper og aksjesel
skaper. 

annen godtgjørelse (naturalytelser og lignende) , 
pensjonsytelser og sluttvederlag. 

- Med opsjoner som avlønningsform menes rett til 
å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retnings
linjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventuell 
gevinst utbetales direkte uten foregående fysis
ke transaksjoner (syntetiske opsjoner) med al
minnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til 
rapportering. 

- Med aksjeprogram menes ordninger med direkte 
aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan 
innebære at den ansatte får aksjen som betaling, 
rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med 
betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtids
insentivordninger (LTI) anses som et aksjepro
gram. Aksjespareprogiam for alle ansatte omfat
tes ikke av retningslinjene. 

- Sluttvederlag omfatter her kompensasjon i til
lmytning til fratredelse og kan inneholde etter
lønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle 
ytelser og naturalytelser. 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse 

- Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven 
§ ~6 (3) og § &-16a at styret i allmennaksjesel
skaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal 
behandles på den ordinære generalforsamlin
gen og skal inneholde styrets retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 
daglig leder og andre ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret Allmennaksjelovens 
regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende 
gjennom vedtektsbestemmelser-2 for alle selska
per som staten har eierandel i, og som ikke defi-

2 l deleide selskaper må staten enten alene eller sammen 
med andre aksjonærer ha 2/3 flertall for å gjøre nødven
dige vedtektsendringer. 



2 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

neres som «Små foretak» etter regnskapsloven. 
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og an· 

nen godtgjørelse til ledende ansatte skal også 
inneholde en redegjørelse for den lederlønns
politikken som har vært ført det foregående 
regnskapsåret, herunder hvordan styrets ret· 
ningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen 
godtgjørelse er blitt gjennomført Dersom sty
ret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør 
det opplyses om dette i redegjørelsen. 

- I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst., skal vedtektene inneholde en be
stemmelse om at det i styrets erklæring om lønn 
og annen godtgjørelse også skal redegjøres for 
hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i hel
eide datterselskaper. 

«Følg eller forklar»-prinsippet 

Staten vil legge til grunn et «følg eller for
kl~prinsipp ved håndhevelsen av statens 
retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæ
ring om fastsettelse av lønn og annen godtgjø
relse bør redegjøre for i hvilken grad styrets 
retningslinjer· for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for kommende 
regnskapsår er i overensstemmelse med statens 
retningslinjer. Eventuelle avvik begrunnes. 
I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst, legges det til grunn at statens 
retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette 
innebærer at styret ikke kan fravike stateqs ret
ningslinjer når styret utarbeider sine retnings· 
linjer. 

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelses
ordninger 

- Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders 
godtgjørelse fastsettes av styret. 
Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være kon· 
kurransedyktig, men ikke lønnsledende sam· 
menlignet med tilsvarende selskaper. 
Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen 
til ledende ansatte. 
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør 
være fastlønnen. 
Ordningene skal utformes slik at det ikke opp
står urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne 
forhold som ledelsen ikke kan påvirke. 

- Styret skal ha en oversikt over den totale verdi
en av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og 
redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte i 
selskapets årsregnskap. 

- Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett 
når styret vurderer denne i forhold til statens 
retningslinjer. 

- Styret skal påse at godtgjørelsesordningene 
ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller 
svekker selskapets omdømme. 

- Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjø
relse for styreverv i andre selskaper i samme 
konsern. 

- Avtaler inngått før ikrafttreden av disse ret· 
ningslinjene kan opprettholdes. 

Variabel lønn 

Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende 
prinsipper: 
- Det skal være en klar sammenheng mellom de 

mål som ligger til grunn for den variable lønnen, 
og selskapets mål. 
Variabel lønn skal være basert på objektive, de-

. finerbare og målbare kriterier som lederen kan 
plvirke. Flere relevante målelaiterier bør legges 
til grunn. 
En ordning med variabel lønn skal være trans
parent og klart forståelig. Ved redegjørelse for 
ordningen er det vesentlig å få belyst forventet 
og potensiell maksimal utbetaling for hver enkelt 
deltaker i programmet 
Ordningen skal være tidsbegrenset 
Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som 
maksimalt kan opptjenes det enkelte år, bør ikke 
overstige 50 pst. av fastlønn, med mindre sær
skilte hensyn tilsier det 
Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av 
børsnoterte selskaper dersom de er særlig eg
net til å nå langsiktige mål for selskapets utvik
ling. Aksjebasert avlønning skal utformes slik at 
den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og 
bør innebære bindingstid på aksjene på minst 
tre år. For børsnoterte selskaper kan staten 
støtte en tilleggsramme øremerket slike aksje
progranuner, hvor verdien av det tildelte beløpet 
ikke skal overstige 30 pst. av fastlønn. 
Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger 
skal ikke benyttes. 



Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Pensjonsytelser- tjenestepensjon 

- Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på 
linje med andre ansattes vilkår i selskapet 
Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke 
overstige maksimalgrensen i deskattefavoriserte 
kollektivepensjonsordningeneiNorge (p.t 12G), 
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjons
loven og tjenestepensjonsloven. 
Ved avtaler om ytelsespensjon skal det tas hen
syn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent 
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling 
bør ikke overstige 66 pst av lønn opp til12 G. 
Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet 
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader 
ut over hva som følger av en eventuell skatte
favorisert ytelsesordning. 

Sluttvederlag 

- I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste 
leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsi
gelsesvern i arbeidsmiljøloven, kan det avtales 
sluttvederlag i overenstemmelse med arbeids
miljøloven § 15-16 (2). Sluttvederlag bør ikke 
benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsi-
gelsen. · 

- Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i 
sum ikke overstige 12 månedslønner. 

- Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra 
næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv 
eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for
holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den 
nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter 
at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute. 

- Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene 
for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden 
hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregel
messigheter eller forsømmelser som kan lede 
til erstatningsansvar eller at vedkommende blir 
tiltalt for lovbrudd. 

- For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås 
forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompen
sasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det 
kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig 
sluttvederlag som får virkning dersom den an
satte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt slutt
vederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde til
svarende. 
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Saksfremlegg 
 
 
Møteplan for styret  i Vestre Viken HF 2017 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 31/2016 20.06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Årskalender/ møteplan i Vestre Viken 2017 

 
Ingress 
Møteplan for styret i Vestre Viken 2017 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår:  
 
Mandag 27. februar 
Mandag 27. mars 
Mandag 24. april 
Mandag 19. juni 
Mandag 25. september 
Mandag 30. oktober 
Mandag 27. november 
Mandag 18. desember 
 
Ved behov innkalles det til styremøter: 
Mandag 30. januar 
Mandag 22. mai 
Mandag 28. august 
 
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst  
i februar/mars 2017. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

Dato: 13.06.2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Stab 
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Bakgrunn 
 
Møteplan for styret for 2017 skal legges fram for styret til behandling.  
 
Vurdering 
 
Styremøtene i 2017 er som tidligere år lagt til mandager:  
 
Mandag 27. februar 
Mandag 27. mars 
Mandag 24. april 
Mandag 19. juni 
Mandag 25. september 
Mandag 30. oktober 
Mandag 27. november 
Mandag 18. desember 
 
Ved behov kan det innkalles til styremøter: 
Mandag 30. januar 
Mandag 22. mai 
Mandag 28. august 
 
8 fastlagte styremøter er planlagt for 2017.  Ved behov  kan styret innkalles til møte 30. januar , 
22. mai og 28. august.  
 
I tillegg vil styret bli invitert til en felles styresamling i regi av Helse Sør-Øst RHF i februar/mars 
2017. Dato blir fastlagt senere. 
 
 
Årskalender/møteplan 2017 for administrativt arbeid i Vestre Viken tar utgangspunkt i datoene 
for styremøtene ( se vedlegg 1). 
 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner møtekalenderen for 2017.  
 



Møteplan 2017 – oppdatert pr 15.06. 2016 
 

Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig. HSØ har ikke oversendt  all info om møteplan for 2017 ennå. 
Utsending av styredokumenter en uke før styremøte.  
Samling av styrene i HSØ i februar/mars  - dato ikke fastlagt. 
Administrerende direktør i VV har ledermøter ukentlig med klinikkdirektørene – 1.t videomøte eller 5 timers møter i Wergelandsgt. 10 
Vinterferie Akershus uke 8, Buskerud uke 9  
Påske: Palmesøndag 9. april – 17. april 2. påskedag, 25.05: Kristi Himmelfartsdag, 04.06: 1. pinsedag, 05.06: 2. pinsedag 
Høstferie skoler: uke 40    
 
 

2017 Vestre Viken Helse Sør-Øst RHF 
 Styret 

Man. 
SKU 
Tir. 

HAMU 
Tir. 

 

BU 
Man. 

AM 
Tir. 

FTV 
Tors. 

OPM 
Uke 

 

LEDER 
SAMLING 

 

OSU 
Man. 

Styret 
 

DIR 
Tors 

DIR 
FAG 
Ons 

DIR 
ØKO 

OPM LF  

Januar *30       N1-2:  
24-25 

   18   18-19 

Februar 27 13 13 12 28 23 7     8    
Mars 27   13 28 23 12 N1-3 + FTV: 

15-16 
   22    

April 24 4 4 3 25 20 16     19    
Mai *22     25      24    
Juni 19 6 6 5 20 15 24     14    
Juli                
August *28     24  N1-2: 

22-23 
N1-4: 

31 

   23    

September 25 12 12 11 26 21 38     20    
Oktober 30   16 31 26 43 N 1-3 + FTV: 

19 
   18    

November 27 14 14 13 28 23 47     22    
Desember 18   5 19 14      20    
Merknad *Behov?               
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Saksfremlegg 
 
 
Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2016 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 32/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2016 
 

 
Ingress 
I saken gis en oversikt over eksterne tilsyn, påviste avvik og status for lukking av avvik pr. 1. tertial 
2016. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 31.05.16 
Saksbehandler: Kvalitetsavdeling/HMSavdeling 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert 
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt 
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering eller som fortsatt ikke er avsluttet. I 
den foreliggende saken gis status pr. 1. tertial 2016. 
 
Saksopplysninger 
I første tertial 2016 har det i hovedsak vært utført branntilsyn og tilsyn med elektrisitet, jfr. 
vedlagte oversikt. Det har også vært tilsyn fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet. 
 
Statens strålevern har hatt tilsyn med bruk av laser ved Kirurgisk avdeling i Drammen. Tilsynet 
konkluderte med at sikkerheten ved bruk av lasere var godt ivaretatt ved at personalet har gode 
arbeidsrutiner ved bruk av laser. Det ble imidlertid påvist ett avvik ved at avdelingen mangler et 
system som sikrer at ansatte som er involvert i bruk av laser, får årlig opplæring i strålevern og 
strålebruk, og at slik opplæring dokumenteres. System som sikrer dette må etableres. Det vil bli 
gjort innen fristen 02.0.7.16. 
 
Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til de er lukket. 
 
Vurdering og konklusjon 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

                Utførte tilsyn 
01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 14 

Bærum 
3 0 Manler skjerm på lampe/oppgradere 

kursfortegnelse i sikrigsskap 
Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 16 
Bærum 

4 0 Avdekking og merking av sikringskurser Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 18 
Bærum 

3 0 Avdekking og merking av sikringskurser Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

07.03.16 16/00145-24 Brannvesen Lier psyk.avd 1 0 Pålegg om retting av brannverntegninger i Lydia Frist for retting 1.6.16 
Synergi 36519 

18.02.16 16/00145-23 Brannvesen Lerberg skole og 
kompetanssenter 

1 0 Mangler ekstern årskontroll brannvarling og 
ledelys 

Tilsynsrapport mottatt 
21.02.16. Svar sendt 
31.03.16.l 
Synergi 36338 

06.01.16 15/04129 Brannvesen PHR DPS 
Dr.Høstsvei 

0 1 Feilskilting av rømmningsvei. Tilsynsrapport mottatt. 
Ingen  tilbakemelding  
Synergi 37483Avsluttet 

18.01.16 16/00145-4 Brannvesen BUPA Ungd. Og ø-blikk 
hjelp, Valbrottveien 
23/25 

0 0  Tilsynsrapport mottatt 
28.1.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

19.01.16 16/00145-5 Brannvesen  BUPA Fjellbrott,  
Valbrottveien 17 

1 0 Feil på brannteknisk tegning  Tilsynsrapport mottatt 
27.01.16 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

Tilsvar sendt 26.2.16  
Synergi 36336  
Avsluttet 

19.01.16 16/00145-8 Brannvesen  DDPS Torsberg  0 0  Tilsynsrapport mottatt 
28.1.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

14.03.16 16/00145-21 Brannvesen  HAB Konggate 51 0 1 Brennbart materiell i rømningstrapp Tilsynsrapport mottatt 
10.3.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

14.03.16 16/00145-20 Brannvesen  ARA   
Haugesgate 89A 

0 1 Mangelfull brannopplæring Tilsynsrapport mottatt 
10.3.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

09.02.16 16/00145-16 Brannvesen  Lier Psyk.avd 2 0 Mangler på brannplaner og sprinkleranlegg har 
feil og mangler 

Tilsynsrapport mottatt 
08.03.16. 
Handlingsplan sendt 
31.03.16, avventer svar 
 

08.03.16 16/00145-19 Brannvesen Røysetoppen   Tilsyn i form av egenmeldlngsskjema til 
Brannvesen  

Meldingsskjema sendt 
02.05.2016 

06.04 -
07.04.16 

16/01018 Statens 
Strålevern 
 

Klinikk Drammen 
sykehus 
 

1 1 Avvik 1: Kir. Avd. mangler et system som sikrer at 
ansatte som er involvert i bruk av laser får årlig 
opplæring i strålevern og strålebruk.  
Anmerkning: Virksomheten kunne ikke fremlegge 
dokumentasjon på at alle laserene ved Kir. Avd. er 
i samsvar med standarden EN 60825-1 
 

Tilsynsrapport mottatt 
28.04.16. Frist lukking 
av avvik 02.07.16..  

26.02.16 16/00847 Arbeids- KIS / behandlings-   AT har bedt om opplysninger vedr. innklima og Svar oversendt AT 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

tilsynet 
(postalt 
tilsyn) 

hjelpemidler andre bygningsmessige forhold. 30.04.16 med 
tiltaksplaner og status 
på BHM samt ROS og 
dokumentasjon vedr. 
ventilasjonskapasitet. 
Tilsyn avsluttet 
25.05.16. 

21.04.16 13/00725-19 Mattilsynet KIS, Hoved kjøkken, 
Bærum sykehus 

0 0 Uanmeldt tilsyn i virksomheten Ingen funn 

 Tidligere tilsyn, nå lukket 

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

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

Synergisak nr 34647  
Tilsyn lukket 05.02.16. 

21.08.15 14/04210-51 Drammen 
brannvesen 

Deammen sykehus 2 4 Avvik: Utførelse av kontrollrunder 
Dokumentasjon på bygningsmessige avvik 
 
Anm: Seksjoneringsvegger-løse oksygenflasker-
hindringer i rømningsvei-kiler i dører. 

Mottatt rapport 
19.11.2015. 
Tilbakemelding sendt 
04.02.16, tilsyn lukket 
26.04.16 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

 

 Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 

16 og 17. 
juni 2015 

15/01131 Fylkesmann
en i 
Buskerud 
Hvordan 
spesialisthels
etjenesten 
gjennom 
systematisk 
styring og 
ledelse  
sikrer faglig 
forsvarlige 
tjenester til 
rusavhengig
e 

Vestre Viken, klinikk for 
Psykisk Helse og Rus, 
Drammen DPS og 
seksjon for avgiftning 
ved avdeling for rus og 
avhengighet 

4 1 Avvik 1 og 4 lukket tidligere. Ønsket oppfølgende 
itlbakemelding på gjennomførte itltak knyttet til 
avvik 2 og 3: 
Avvik 2: Manglende dokumentasjon av 
rettighetsvurderinger 
Avvik 3: manglende lovpålagt oppfølging av barn 
som pårørende 
 

Dokumentasjon 
oversendt 13.04.16 
med  redegjørelse for 
gjennomførte tiltak i 
ARA i forbindelse med 
lukking av avvik 2 og 3  
fra PHR med vedlegg  
Avventer 
tilbakemelding. 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 33/2016 13.06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier 

kommune 24. mai  
2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak i Drammen 

kommune 31. mai  
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 
5. Brukerutvalg referat 6. juni  
6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni- ettersendes 
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 13. juni 

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, 13. juni  2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 3.mai 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjon 

 
  



 

2 
 

 
 
Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 
 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier kommune 24. mai  

Viser til vedlegg 1 
 

2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
Viser til vedlegg 3 

 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 

Viser til vedlegg 4  
 

5. Brukerutvalg referat 6. juni  
Viser til vedlegg 5 
 

6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
Viser til vedlegg 6 
 

7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni  - ettersendes 
Viser til vedlegg 7 
 

8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 13. juni 
Viser til vedlegg 8 

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



Vestre Viken HF v/Rune Abrahamsen 
Postboks 800 
3004 DRAMMEN 

Vår ref: ELHE/2015/5401/L12 Deres ref: 

Lier kommune 
Planseksjonen 

DOKUMENTET ER 
MOITATT/ÅPNET 

~5- 0 9 JUN 2016 
· Vo2"o~- 1 D 

Skannet/saksnr.__,.. ___ _ 
Vestre Viken HF - Ookumentsenteret 

Lier 07.06.2016 

Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya - Kunngjøring av 
vedtak 

Kommunestyret i Lier og Bystyret i Drammen kommune, har i møter henholdsvis 24. mai 
2016 og 31.mai 2016, vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for 113/285 m. fl. 
Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Lier og Drammen kommune. 

Planområdet ligger både i Lier og Drammen kommune. Planforslaget stadfester arealbruken 
av området til sykehus, ny adkomst og hovedgate, som også sikrer tilgjengelighet for 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og et variert parkdrag langs fjorden. 
Områdereguleringen vil umiddelbart følges av en detaljreguleringsprosess. 

Til din orientering følger utskrift av møteboka fra kommunestyret i Lier: 

Kommunestyrets vedtak: 

Forslag til områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på 
Brakerøya i Drammen og Lier kommune, datert 29.4.2016 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven§ 12-12. 

Protokolltilførsel fra FRP: 
Lier FRP gir uttrykk for bekymring for manglende avklaring av geotekniske forhold. Det fremstår som lite 
hensiktsmessig at juridiske, økonomiske, medisinske forhold avklares før geotekniske. Lier FRP ønsker sykehus 
på Brakerøya. 
Det er uforsvarlig at omfattende og kompliserte sakspapirer/vedlegg fremlegges kun timer før møtestart. 

Protokolltilførsel fra SV: 
I den kommende detaljreguleringen skal det legges vekt på å legge til rette for å bevare så mye som mulig av de 
kulturhistoriske viktige bygningene innenfor delområ,Øe l. Maskinhallen bør beholdes slik den er i dag. For de 
andre bygningenes del, legges det vekt på å bevare hele eller deler av fasader, detaljer som vinduer, skilter osv. 
og integrere dette i sykehusområdet på en estetisk god måte. 

Kommunestyrets behandling: 

Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag og protokolltilførsel: 
«Saken utsettes, jfr. usikre geotekniske forhold.» 

Rådhuset Postboks 205,3401 Lier w postmottak@lier.kommune.no l www.lier.kommune.no 

Tlf: 32 22 01 00 l Fax: 32 22 01 01 Org nr: 857 566 122 l Bankgiro: 8150 16 36800 



Dato 07.06.2016 Vår ref. 2015/5401-/Ll2 2av2 

Protokolltilførsel: 
Lier FRP gir uttrykk for bekymring for manglende avklaring av geotekniske forhold. Det fremstår som lite 
hensiktsmessig at juridiske, økonomiske, medisinske forhold avklares før geotekniske. Lier FRP ønsker sykehus 
på Brakerøya. 
Det er uforsvarlig at omfattende og kompliserte sakspapirer/vedlegg fremlegges kun timer før møtestart. 

Utsettelsesforslaget falt da det fikk 7 stemmer (5FRP,2MDG) mot 42 stemmer (18H,l5AP,3SP,3V,2KRF,lSV) 
avgitt for å realitetsbehandle saken. 

Ninnie Bjørnland (SV) fremmet slik 
Protokolltilførsel: 
I den kommende detaljreguleringen skal det legges vekt på å legge til rette for å bevare så mye som mulig av de 
kulturhistoriske viktige bygningene innenfor delområde l. Maskinhallen bør beholdes slik den er i dag. For de 
andre bygningenes del, legges det vekt på å bevare hele eller deler av fasader, detaljer som vinduer, skilter osv. 
og integrere dette i sykehusområdet på en estetisk god måte. 

Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees i sin helhet på 
kommunenes nettsted: www.lier.kommune.no og www.drammen.kommune.no, under 
Kunngjøringer. 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens§ 12-12 påklages. Eventuell klage må 
sendes Drammen og Lier kommune innen 3 uker. 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må 
evt. settes fram innen 3 år. 

Med vennlig hilsen 

~~a.~1~ 
Eldbjørg A. Henriksen 
Saksbehandler 
Direkte tlf: 32 22 03 52 
e-post:eldbjorg.henriksen@lier.kommune.no 

Vedlegg: 
Adresseliste 



Adresseliste nytt Vestre Viken sykehus 
Navn 

Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 

Fylkesmannen i Buskerud 

Jernbaneverket 

Statens vegvesen, Region sør 

Statens Vegvesen 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Region Sør 

Direktoratet for samfunnsslkkerhet og beredskap (DSB) 

Fiskeridirektoratet, region Sør 

Mlljødlrektoratet (tidl. DN og Klif) 

Forsvarsbygg 

Regiongeologen i Buskerud, Telemark og Vestfold 

K~tverket 

Metlllsynet, Buskerud, Vestfold og Telemark 

Søndre Buskerud Politidistrikt 

Brakar (Buskerud kollekti'l!raflkk) 

NSB AS 

Drammen Fjernvarme 

Drammen Havn 

Drammensreglonens brannvesen !KS 

EBNett 

Glltrevannverket og Godt Vann Drammensreglonen (GVD) 

Renovasjonsselskapet for Drammensreglonen IKS (RFD) 

Rom Eiendom AS 

Drammen Sykehus 

Legevakta Drammensregionen !KS 

Byen Vår Drammen AS 

Buskerud Jordvernalllanse 

Drammen Museum 

Fortidsminneforeningen i Buskerud 

Næringsforeningen l Drammensregionen 

Næringsforeningen i Drammensregionen 

Uer næringsråd cio Drammen Nærlngsllvsforening 

LO Drammen og omegn 

Drammen Sportsfiskere 

Norges Jeger og Fiskeforening- Buskerud (NOF) 

DNT Drammen og Omegn 

Buskerud Natur og Ungdom 

Naturvernforbundet i Buskerud 

Naturvernforbundet i Drammen 

Norges Handikapforbund (NHF), Oslofjord Vest 

Norsk ornitologisk forening avd Drammen 

Norsk Maritimt museum 

Oslofjorden Friluftsråd 

Syk!lstenes landsforening 

Trygg Trafikk Buskerud 

Drammen Taxi BA 

Norgestaxi Drammen 

Star Taxi 

Nettbuss Sør AS 

Eie l AS 

Norges Statsbaner AS 

Tomtegata 64 AS 

ES Nett AS 

AG Elendomsirwest AS 

Origo utvikling AS 

Drammen fjernvarme KS 

Norscrap AS 

Ringe Tore Tefgen 

Uerstranda Vest AS 

JemtomtaAS 

Nøstestranda 4 AS 

NOR Holding og Eiendom AS 

Drammen Havn Uerterminalen AS 

Terminal bukta AS 

Eidos Eiendomsutvikler AS 

Terminalbukta Sjøgrunn AS 

Drammen Eiendom KF 

Drammen kommune 

Uer kommune 

Barnerepresentanten r pfansaker 

Eldrerådet 

Rådet for funksjonshemmede 

Adresse 

Postboks 3563 

Postboks 1604 

Postboks 4350 

Servloeboks 723 Stoa 

Postboks 8142 Dep 

Postboks 2124 

Postboks 2014 

Postboks 185 Sentrum 

Postboks 5672 Sluppen 

Postboks 405 Sentrum 

Pb. 2163 

Postboks 1502 

Postboks 383 

Postboks 1067 

Postboks 3, Bragernes 

Postboks 1800 Sentrum 

Postboks 7007 

Postboks 636, Strømsø 

Langesgete 11 

Postboks 7007 

Dråpen20 

Postboks 154, Bragernes 

Postboks 1800 Sentrum 

Dronnlnggt. 28 

Rosenkrantzgeta 17 

Postboks 92, Bragernes 

Konnerudgata 7 

Postboks 379, Bragernes 

Postboks 11, Bragernes 

Bragernes Torg 13 

Postboks 11, Bragernes 

Øvre Torggate 9 

Postboks 335 

Foss Gård, Stokkevelen 4 

Postboks 305, Bragernes 

Postboks 4783 Soflenberg 

Åssldevelen 525 

c/o Rune Kjeldsen, Rlskestien 39 

Skogergaten 1 

cio Anne Sørensen, Morenevelen 22 

Postboks 720, Skøyen 

Gamle Drammensvel 203 

Østensjøveien 29 

Postboks 3563 

Aabys gate4 

Tollbugata 105 

Tollbugata 87 

Postboks 2290 Strømsø 

Postboks 2295 Strømsø 

Postboks 1800 Sentrum 

Kjerraten 17 

Postboks 7007 

Stoppenvefen 24 

Postboks 114 Bragernes 

Jacob Borchs Gate 5 

Hanøytangen 122 

Verksvelen 108 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 486 Brakerøya 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 240 Bragernes 

Postboks 636 Strømsø 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 113 Bragernes 

llebergvelen 21 

Engene l 

Postboks 205 

Engene! 

Engene l 

Engene l 

Postnummer 

3007 Drammen 

3007 Drammen 

2308 Hamar 

4806 Arendal 

0033 Oslo 

3103 Tønsberg 

3103 Tønsberg 

5804Bergen 

7485 Trondheim 

01030slo 

3103 Tønsberg 

6025 Ålesund 

2381 Brumunddal 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

00480slo 

3007 Drammen 

3003 Drammen 

3044 Drammen 

3007 Drammen 

3036 Drammen 

3001 Drammen 

00480slo 

3004 Drammen 

3018 Drammen 

3001 Drammen 

3045 Drammen 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

3017Drammen 

3001 Drammen 

3017 Drammen 

3001 Drammen 

3403Uer 

3001 Drammen 

05060slo 

3322 Fiskum 

3032 Drammen 

3112 Tønsberg 

Solbermoen 3058 

N-Q2140slo 

1337 Sandvika 

0661 OSLO 

3007 Drammen 

3041 Drammen 

3041 Drammen 

3041 Drammen 

3003 Drammen 

3003 Drammen 

00480slo 

3013 Drammen 

3007 Drammen 

3413 Lier 

3001 Drammen 

3012 Drammen 

5310 Hauglandshella 

3330 Skotselv 

3001 Drammen 

3002 Drammen 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

3003 Drammen 

3001 Drammen 

3301 Drammen 

3001 Drammen 

3011 Drammen 

3008 Drammen 

2401 Lier 

3008 Drammen 

3008 Drammen 

3008 Drammen 



Ungdomsrådet Engene l 3008 Drammen 

Barnerepresentanten i plansaker Pb. 205 3401 Uer 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Pb. 205 3401 Uer 

De unges kommunestyre Pb. 205 3401 Uer 

HJELMTVEDT BJØRN-AKSEL POSTBOKS91 3001 DRAMMEN 

HALVORSEN BJØRN OTTO BRÅTAN61 3022 DRAMMEN 

PARTNER ENTREPRENØR AS Postboks 5n Brakerøva 3002 DRAMMEN 

BEGUM MUSSARAT LIERSTRANDA 104 3414 LIERSTRANDA 

YAKJCI BILAL BRAGERHAGEN 27 3012 DRAMMEN 

TRAN TRUONG VAN VITBANKVEIEN 18 3414 LIERSTRANDA 

FRIISE PER ANDERS BEHREN5. GATE 2 0257 OSLO 

KVALBEIN JON AUDUN R SØRKEDALSVEIEN 11 F 03690SLO 

BEGUM MUSSARAT LIERSTRANDA 104 3414 LIERSTRANDA 

AMIN PESHRAW SALH BRAGERHAGEN 31 3012 DRAMMEN 

BRAGERHAGEN 32 AS Bragerhagen 32 3012 DRAMMEN 

KJEMPRUD GAS N Storg9 3015 DRAMMEN 

EIE l AS Postboks 229S Strømsø 3003 DRAMMEN 

SYVERTSEN KARl ENGENE 112 3011 DRAMMEN 

RØREN GARD ENGENE112 3011 DRAMMEN 

ALLERUP THOMAS SIRIUSVEIEN 4 3055 KROKSTADELVA 

SUNDER KANTA TORD PEDERSENS GATE 3 3014 DRAMMEN 

REWATKAR GIRISH SHESHRAO ENGENE 115A 3011 DRAMMEN 

WAGHMARE VEDIKA P ENGENE 115A 3011 DRAMMEN 

ARENT2 ANDREAS ALV JOHNSENS VEl 3 3413 LIER 

SKRffiiNG SIMEN ENGENE 115 C 3011 DRAMMEN 

DOSIC GORAN og DOSIC KATERINA ENGENE 115 D 3011 DRAMMEN 

SANDNES JAN ERIK ENGENE 115 E 3011 DRAMMEN 

DUTTAAMIT ENGENE 115 F 3011 DRAMMEN 

PALANISAMY SARAVANAN ENGENE 115 3011 DRAMMEN 

VAJRAVELU GAYATHRI ENGENE 115 3011 DRAMMEN 

SVENNINGSEN BJØRN A og SVENNINGSEN GABRIELE l Ez SEIERSBJERGET 6 C 5022 BERGEN 

HOLTEFJELL AS SØndre Holte Gaard 3330 SKOTSELV 

SCHINNES CARL-FREDRIK STENSETVEIEN 91 3300 HOKKSUND 

SCHINNES MATHILDE GRANLIVEIEN 31 3330 SKOTSELV 

SCHINNES HANS OLAV KROKVEIEN 6 3300 HOKKSUND 

SCHINNES HERMAN KONGSBERGVEIEN 230 3320 VESTFOSSEN 

ANTONSEN STINE ELISABETH ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

BJERKNES ROGER ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

SÆTHER ANDRE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

HALVORSEN HILDE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

RASMUSSEN TERJE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

EDVARDSEN ALEKSANDER GAMLE DRAMMENSVEI184 B 1365 BLOMMENHOLM 

PETTERSEN KÅRE MAGNAR V /LINE PETTERSEN WÆRNERS GATE 11 A 3041 DRAMMEN 

TJØRHOM SOLVEIG ENGENE 117 3011 DRAMMEN 

MOLINA AGNES ELISABETH B ENGENE 117 A 3011 DRAMMEN 

KARIM ARSHAD MAHMOOD ENGENE 119 3011 DRAMMEN 

SEKPAWEL ENGENE 121 3011 DRAMMEN 

KRINGSJÅ V 11 AS Klrkegaten 5 3132 HUSØYSUND 

HALVORSEN FRANK BERG FAYEGATA 11 3011 DRAMMEN 

SØRUM KRISTOFFER FAYEGATA17 3011 DRAMMEN 

TEKSHOV ØYVIND GJETERGATA 40 3015 DRAMMEN 

SØRUM KRISTOFFER FAYEGATA 17 3011 DRAMMEN 

HANSEN ANDRE GULHAUGEN FJELLHEIMGATA l 3011 DRAMMEN 

TEIGEN ELISABETH og TEIGEN KJETIL INGE BREGNEVEIEN 18 3300 HOKKSUND 

HERLOFSON CATO ØSTLIVEIEN 77 1389 HEGGEDAL 

GULLESTAD INGUNN TEIGEN BRENNA TOPPEN 6 A 3300 HOKKSUND 

MORTENSEN JAN BJØRN TOMINEBORGVEIEN 49 3011 DRAMMEN 

SMRTO EEVA JOHANNA TOMINEBORGVEIEN 49 3011 DRAMMEN 

OSMAN! RASIM ELGVEIEN 32 3039 DRAMMEN 

SVEINSSON KJRSTI FJELLHEIMGATA 5 3011 DRAMMEN 

CHOUDRI BALQEES BIBI FJELLHEIMGATA 6 3011 DRAMMEN 

KARIM TAHER MAHMOOD FJELLHEIMGATA 6 3011 DRAMMEN 

HANSEN NINA FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

GMRDHELLE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

SIMENSEN KJETIL RANENG FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

SVENDSVOLL HANNE KRISTINE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

NIKLASSON ANNE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

BRAKOHUSAS Postboks 91 3001 DRAMMEN 

ANSAR MOHAMMAD HOFGAARDS GATE 10 3012 DRAMMEN 

HJELMTVEDT BJØRN-AKSEL POSTBOKS91 3001 DRAMMEN 

ZHANG LIN HU TORD PEDERSENS GATE 78 3014 DRAMMEN 

HOFGMRDSG 13 AS Hofsgaardsg 13 3012 DRAMMEN 

GIANG NGA CAM THI HOFGMRDS GATE 14 3012 DRAMMEN 

PHAM THUAN HUU HOFGMRDS GATE 14 3012 DRAMMEN 

PARTNER ENTREPRENØR AS Postboks 577 Brakerøya 3002 DRAMMEN 

KJELDAAS TORVALD SIGBJØRN HOFGMRDS GATE 16 3012 DRAMMEN 



AVDIC MUHAMED 

PHAM THUAN HUU 

SIGURDSEN RAGNAR JOHAN 

AKHTAR SHAMEEM 

BILTEKIN MEHMET 

DAHL KAROLINE MADSEN 

LUNDE MONICHA HELEN G og LUNDE VIDAR 

FOSSUM ANNE-LISE 

SOLSTAD-NIELSEN DIDRIK P 

GREVE-IlJERKE DAN RUNE 

GRENMAR STEFAN 

GREVE-IlJERKE DAN RUNE 

HJELMTVEDT llJØRN-AKSEL 

BICIO HAYATI 

GULLESTAD INGUNN TEIGEN 

NYIJAKKEN OlAV VINJE 

BAKKEN TROND 
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Dato 

06.06.2016 

Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya - Kunngjøring av vedtak 

Bystyret i Drammen kommune og kommunestyret i Lier kommune, har i møter henholdsvis den 
31.mai og 24. mai 2016 vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for 113/285 m. fl. Nytt 
Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune. 

Planområdet ligger i både Drammen og Lier kommune. Planforslaget stadfester arealbruken av 
området til sykehus, ny adkomst og hovedgate som også sikrer tilgjengelighet for fotgjengere, syklister 
og kollektivtrafikk og et variert parkdrag langs fjorden. Områdereguleringen vil umiddelbart følges av 
en detaljreguleringsprosess. 

Til din orientering følger utskrift av møteboka fra bystyret i Drammen. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunenes nettsted: 
www.drammen.kommune.no og www.lier.kommune.no under Kunngjøringer) 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens§ 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes 
Drammen kommune innen 3 uker. 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes 
fram innen 3 år. 

Med hilsen 

~:B~ 
i ,/ 
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l_ _. // Lene Basma 

Avdelingsleder Plan 
Vdr.A-t!vi~ ff 17 &bdd-c 

Vik:toria Hamran Fjellbekk 
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Byplan 

Engene 1, 3008 Drammen 
Tlf. 03008, fax. 32 04 62 00 
www.drammen.kommune.no 
Org. nr. 939 214 895 



Vedlegg: 
- Møteprotokoll bystyret i Drammen kommune, datert 31.05.2016 



Saksprotokoll 

Utvalg: 
Møtedato: 
Sak: 

Arkivsak: 

Bystyret 
31.05.2016 
60/16 

15/9254 

o 
DRAMMEN 
KOMMUNE 

Tittel: Saksprotokoll: 113/285 m. fl. Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i 
Drammen og Lier kommune. Reguleringsplan, områderegulering med 
konsekvensutredning - 2. gangs behandling, vedtak av plan 

Behandling: 
Trine Borge Johansen (SP) fremmet følgende forslag: 

l. "Drammen bystyre sier nei til "Områderegulering med konsekvensutredning for nytt 
Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune". Rådmannens 
forslag avvises. 
Dersom forslaget faller, ønskes alternativt forslag til vedtak: 

2. Saken foreslås utsatt." 

Utsettelsesforslaget fra SP (punkt 2 i forslaget over) fikk 2 stemmer (SP+ DB) og falt. 

Forslaget fra SP (punkt l i forslaget over) fikk en stemme (SP) og falt. 

Innstillingen ble vedtatt mot l stemme (SP). 

Vedtak: 

Forslag til områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken 
sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune, datert 29.4.2016 vedtas i medhold av 
Plan- og bygningslovens§ 12-12. 

Side l av 2 



 
 
 
 
Innkalling/agenda 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg  
Møtedato: 31.5.2016 
Tidspunkt: 08.00 – 10.00 
Sted: Glitre 1-2 Wergelandsgate 10 Drammen 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 
Deltakere: Nils Fredrik Wisløff; Marit Lund Hamkoll; Halfdan Aass; Britt Elin Eidsvoll; 

Jardar Hals; Narve H. Furnes; Janne Berit Mandelid; Inger Lise Hallgren; Per 
Skaugen Bleikelia; Kirsten Hørthe; Torkil Clementsen; Anita Haugland Gomnæs; 
Toril Krogsund; Anne Helene Lindseth; Anne-Lene Egeland Arnesen; Elisabeth 
Kaasa; Aud Holsether; Ylva Sannes; Tor-Arne Engebretsen; Mette Myrhaug; 
Bente C Monsen (for Hanne Juritzen); 
Anne- Lise Kristensen,   
Fravær: Atle Olstad; Hanne Juritzen 

Saksliste: 
Saksnr. Beskrivelse 
14/ 2016 Godkjenning av innkalling og agenda 
15/2016 
30 min 

Årsmelding pasientombudet i Buskerud  
Årsmelding pasientombudet i Oslo og Akershus 
Pasientombudene gjennomgikk sine årsmeldinger. Det ble påpekt en del 
forbedringsområder. Pasientombudene er godt fornøyde med hvordan Vestre 
Viken saksbehandler klager.  
Flere av klinikkene roste samarbeidet med pasientombudene. 
Vedtak:_Tas til orientering. Det påpekte forbedringsområder følges opp i 
klinikkene. 

16/2016 
20 min 

Læring på tvers Drammen sykehus  
Kontinuerlig forbedring for god kvalitet og pasientsikkerhet ved Drammen 
sykehus 
Drammen sykehus presenterte hvordan sykehuset jobber med metode og prosess 
for kontinuerlig forbedringsarbeid. Først en kort, overordnet presentasjon på 
systemnivå v/rådgiver Kjersti Bjørling Bakken, etterfulgt av eksempel på praksis 
nær erfaring med metode og prosess, presentert av avdelingssykepleier Gunn 
Kjersti Westerlund ved kirurgisk sengepost 1. Avdelingssjef Anders Bjørneboe ved 
Kirurgisk avdeling introduserte erfaringsdelen. 
Vedtak: Tas til orientering 

17/2016 
10 min 

Presentasjon av farmasøytiske fellesrevisjoner 
 v/farmasøyt Nina Bjerknes. 
Gjennomgang av Fellesrevisjon 2015 Antibiotikaprosedyrer - profylakse ved 
kirurgiske inngrep i sykehus. Hensikt med revisjonen: Kartlegge om 
helseforetaket har prosedyrer i henhold til nasjonale faglige retningslinjer for 
antibiotisk infeksjonsprofylakse ved kirurgi i sykehus. 
Revisjonene er utført som et ledd i fellesrevisjoner ved aktuelle enheter ved HF i 
Helse Sør-Øst. 
Vedtak: Klinikkene arbedier videre med de avvik som ble påvist i revisjonen. 

18/2016 
20 min 

Rapportering smittevern  
Prevalens tall og antibiotikabruk 
v/smittevernoverlege Mette Walberg.  
VV har et relativt høyt forbruk av antibiotika sammenliknet med nasjonalt 
gjennomsnitt. Også forskjeller internt mellom klinikkene. Foretaket skal i henhold 



 
 
 

til Oppdrag og bestilling etablere et antibiotikastyringsprogram. Det vil bli tatt 
opp over sommeren. 
Mette Walberg minnet om og oppfordret til å delta på Regional konferanse for 
reduksjon av sykehusinfeksjoner 15. juni 2016 
 
 Vedtak: Tas til orientering 

19/2016 Rapportering pasientsikkerhetsprogrammet 
 v/spesialrådgiver Bente Monsen 
I løpet av 2016 skal alle innsatsområdene være implementert i relevante enheter. 
VV ligger godt an i forhold til målsetning. 
 Vedtak: Tas til orientering 

20/2016 Rapportering uønskede hendelser 
v/ spesialrådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Mye god saksbehandling, men av og til er det ikke samsvar mellom «Årsak» til den 
uønskede hendelsen og «Tiltak» som beskrives. Forbedringstiltakene er ofte 
ufullstendig beskrevet i Synergi. 
Vedtak: Tas til orientering  

21/2016 Rapportering kvalitetsindikatorer 
v/ fagdirektør Halfdan Aass 
Fristbrudd og ventetider er fortsatt tilfredsstillende. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer for 2015 viser ingen større endringer. 
Vedtak: Tas til orientering 

22/2016 Referater og oversikter 
Referat sentralt kvalitetsutvalg 05.04.16 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.04 -30.04.16 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.03 - 31.03.16 
Referat Brukerutvalget 02.05.16 
Referat Brukerutvalget 11.04.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 19.05.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 11.04.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 08.03.16 
Referat sentralt beredskapsutvalg 08.03.16 
Årsrapport Legemiddel komitéen 2015 
 
Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) 
KKU Ringerike sykehus 06.04.16 
KKU Drammen sykehus 28.04.16 
KKU klinikk for medisinsk diagnostikk 14.04.16 
KKU klinikk for psykisk helse og rus 31.03.16  
KKU klinikk for psykisk helse og rus 28.04.16 
KKU klinikk for intern service 28.04.16  
KKU Prehospitale tjenester 28.04.16 
KKU Prehospitale tjenester 31.03.16 
KKU Bærum sykehus 28.04.16 
KKU Bærum sykehus til orientering 31.03.16 

 



 
 
 

Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 31.05.2016  

Sted:  Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Glitre 1. Tid: kl. 10.15 – 12.00 
 
Til stede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  
     Marit Lund Hamkoll      
     Halfdan Aass 
     Britt Elin Eidsvoll   
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten  
     John Egil Kvamsøe 
     Tom Henri Hansen (vara for Toril Morken)   
     Geir Bye Gundersen 
     Harald Baardseth (vara for Joan Sigrun Nygard) 
     Anita Haugland Gomnæs   
      
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse 
     Atle Olstad 
     Eli Årmot 
      
  
Dessuten møtte:  Janne Hjelm-Gabrielsen, juridisk enhet, ved 

orientering om varslingsutvalget 
 
 
 
Agenda 
 
Innkalling og agenda - godkjent. 
Atle Olstad informerte om feil i tittel på sak 17/2016. Korrekt tittel er «Eksterne tilsyn 1. 
tertial». 
 
Referat fra 02. mai 2016 – godkjent. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Saker til orientering 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) v/Roald Brekkhus 
Vedlagt aktivitetsoversikt for perioden 03.02.16 – 30.06.16 ble gjennomgått. 
I tillegg oppdateres aktivitetsplaner som beskriver hva bedriftshelsetjenesten skal bistå 
med i klinikkene. 
 
Det har vært en økning i oppfølging av gravide både ved KMD, Kongsberg og Drammen 
Sykehus. Det ser ut til at økt fokus på oppfølging av gravide høsten 2015 har hatt effekt 
på bruken av jordmor. Det gjenstår å se hvilken effekt de gravide selv opplever. 
 
Oppfølging av helseplager er ofte relatert til psykososialt arbeidsmiljø, 
arbeidsbelastning og utenforliggende forhold. 
 
Ved helsekontrollene som er gjennomført i forbindelse med oppdaget asbest er det så 
langt ikke noe som tilsier at det er en sammenheng med asbestfunn. Det følges opp 
videre i 3 års-intervaller, men det er også behov for at ledere følger opp og sikrer at 
ansatte tar med henvisning og gjennomfører røntgenundersøkelse. 
 
Ved inneklimamålingene i PHT konkluderes det med at det er begrenset hva man får 
gjort med inneklima, men de ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på tiltakene som 
er gjennomført. Ved inneklimamålingene på Blakstad konkluderes det med at det er et 
trekkproblem grunnet kvalitet på vinduene. Det anbefales at vinduer skiftes. 
 
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs 
 
Det jobbes godt i klinikkene både med arbeidsmiljø og HMS. 
 
Hovedverneombud har deltatt på HMS-forum hvor blant annet følgende tema ble belyst:  
- HMS og pasientsikkerhet. Viktigheten av rapportering ble understreket. Det jobbes 
med dette i Vestre Viken, og det bør videre settes i system. 
- HMS-indikatorene. FHVO påpekte at Vestre Viken må finne en rapporteringsform til 
HAMU. 
- Det ble også vist til årsrapport fra pasientombudet hvor det går frem at enkelte 
ansattes oppførsel i møte med pasienter fortsatt ikke er god nok. FHVO uttrykte tydelig 
misnøye over at det ikke har vært en forbedring.  
- Håndtering av b-preparater. FVHO oppfordrer til revisjon av bruk av b-preparater. Hun 
observerer at kontrollen på avdelingene er svært varierende, og det foreligger flere 
avvik. 
- Det ble avslutningsvis påpekt at orienteringen i større grad er innspill til forbedring 
enn orientering om aktiviteter. Dette ansees som en mer hensiktsmessig tilnærming da 
det ofte er de samme aktivitetene som går igjen. 
 
 
 
 



 
 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/Guro Norheim 
 
I mars 2016 var sykefraværet 6,8%. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra februar 
2016, og en nedgang på 1,1% prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. 
Ved bruk av den tidligere presenterte «Steinkjær-modellen» tilsvarer forskjellen fra 
mars 2015 til 2016 i sykefraværskostnader omlag 2,8 millioner.  
 
HAMU var tilfreds med at Vestre Viken er under målet om 7% sykefravær. Det er 
imidlertid store forskjeller, og sykefraværet må følges opp i linjen. 
 
 
Orientering fra varslingsutvalget – flytskjema og status v/Janne Hjelm-Gabrielsen 
 
Varslingsutvalget består av foretaksjurist (leder), avdelingssjef OU, foretakstillitsvalgt 
FO og hovedverneombud, samt spesialrådgiver fra økonomiavdelingen dersom det er 
mistanke om økonomisk mislighold. 
 
Varslingsutvalget er opprettet grunnet arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling. 
Saker skal i utgangspunktet gå i linjen, men varslingsutvalget skal være en 
«sikkerhetsventil» dersom det ikke fungerer. Hittil har ofte sakene blitt vist tilbake i 
linjen, men det har også gitt nødvendig bevegelse i saken. 
Det er egen fane for «varsling» på intranett. Det er viktig med en klar 
saksbehandlingsrutine da det bidrar til trygghet for de involverte.  
 
Det har vært 10 saker så langt i år. Dette er en vesentlig økning, og kan være et tegn på 
at økt fokus på varsling nytter. 
 
John Egil Kvamsøe stilte spørsmål om hvordan varsler får tilbakemelding. Varsler kan få 
tilbakemelding dersom det oppgis navn, men han/hun er ikke part med aktiv rolle i 
saken. 
 
Kirsten Hørthe etterspurte hvem som bistår ved faktaundersøkelser. BHT er trukket ut 
av varslingsutvalget slik at de kan benyttes uten at det blir interessekonflikt. 
 
 
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
 
Det er kun vedlagt tre referater da det ikke er avholdt flere AMU siden forrige HAMU. 
Brannvernopplæring har vært sak i AMU RS og KIS/KMD. 
 
Vedrørende brannvernopplæring påpekte Anita Haugland Gomnæs at det skal 
dokumenteres hvem som har gjennomført det, og at dette bør gjøres enkelt. Det er også 
knyttet til rapportering på pasientsikkerhet. 
 
John Egil Kvamsøe viste til gjennomgang i AMU KS hvor det var enighet om at 
prosedyren for brannvernopplæring er lite håndterlig og for detaljert. Narve Furnes 



 
 
 
informerte om at prosedyren skal revideres. Det er gjort endringer for å ha en modell 
som er lettere å forholde seg til.  
 
Det ble diskutert om status for brannvernopplæring skal inn i driftsavtalene. Narve 
påpekte at en må tenke gjennom form for rapportering og utrede alternativer. Det 
viktigste er å ha fokus på opplæringen og at leder har oversikt over sine ansatte. 
Marit Lund Hamkoll avrundet diskusjonen med at det følges videre slik at Vestre Viken 
har oversikt, men det følges opp i annet forum enn HAMU. Målet er å ha en overordnet 
oversikt - uten for mye merarbeid for de involverte. 
 
 
 
Nye saker 
 
15/2016 mandat prosjektorganisering BRK v/Narve Furnes 
 
Det ble vist til vedlegg. Dokumentet er under utvikling. 
Intensjonen er å lage en vedlikeholdsplan som sikrer god fremdrift videre. Det er 
hensiktsmessig og mer forutsigbart både for de som arbeider med eiendom og hver 
enkelt klinikk. 
 
Prosjektet som starter nå skal resultere i anbudsprosess. For Vestre Viken har det vært 
en suksessfaktor at arbeidet gjøres i samarbeid med brukerklinikken. Dette er en viktig 
forutsetning hvor klinikk også eier prosessen. Det er derfor etablert styringsgrupper 
hvor tillitsvalgte og verneombud deltar. 
 
John Egil Kvamsøe påpekte at psykiatri bør involveres da de også er berørt. Han ønsket 
videre at 3 tillitsvalgte er med i styringsgruppen. 
Tom Henri Hansen og Line Spiten støttet dette. Harald Baardseth viste til vedlagt modell 
for prosjektorganisasjonen med boks «styringsgruppe NN». Han antok at NN blir til DPS. 
Anita Haugland Gomnæs tilføyde at det samme bør gjelde PHT.  
Nils Wisløff bekreftet at synspunktene er notert, og at synspunktene tas med videre. 
 
Vedtak 
 
HAMU tar saken til orientering. 

 
 

16/2016 HMS -rapport 1.tertial v/Atle Olstad 
 
Sammenlignet med 2015 er det en liten nedgang av registrerte hendelser i Synergi. 
Det er hovedvekt på trusler, vold og utagerende atferd, og en økning på de somatiske 
klinikkene - spesielt på akuttmottak.  
Det er i tillegg en del registrerte hendelser relatert til opplevd arbeidspress og 
bemanning. 
 



 
 
 
Synergimeldingene overvåkes hver uke, og det utarbeides nå en veileder som beskriver 
saksbehandling for å skape en god forståelse av hva de ulike punktene skal inneholde. 
 
Anita Haugland Gomnæs var tilfreds med at flere hendelser meldes. Det ble drøftet om 
vold og trusler er mer alvorlig i somatikk enn i psykiatri fordi man er mindre forberedt. 
Sikkerhetsarbeidet må bli bedre, eksempelvis med voldsforebyggende kurs. Det ble ytret 
at man med fordel kan lære av psykiatrien som er gode på dette. 
Tom Henri Hansen stilte spørsmål om i hvilken grad man kan beskytte seg mot slike 
hendelser, og man påvirke hvorvidt pårørende og pasienter opplever at det er grenser 
for hva man kan gjøre. Atle Olstad påpekte at anmeldelse er en konsekvens. Han 
informerte også om at HMS-avdelingen underviser om aggresjon på somatiske klinikker. 
Han påpekte videre at praktisk håndtering av utagering må øves jevnlig/ukentlig. 
Vergekurs kan derfor gi falsk trygghet når det ikke utøves jevnlig. Han oppfordret i 
stedet til øvelse i å lese mennesker og situasjoner slik at man kan ta forhåndsregler.  
 
Kirsten Hørthe tilføyde at erfaringen er at anmeldelser ofte henlegges, men det er 
allikevel viktig å melde det inn.  
 
Roald Brekkhus viste til endringer i forskrift i arbeidsmiljøloven med spesifisering av 
krav til risikovurdering. Det er også utarbeidet en veileder for hvordan man skal vurdere 
risiko. Narve Furnes informerte om at det er ca 10 kriminelle handlinger som er 
registrert i Vestre Viken per år. Det kan være vold, men også tyveri. Temaet sikkerhet i 
sykehus er meldt som styresak og følges opp av administrerende direktør.  
 
Vedtak 
 
HAMU tar oversiktene til orientering. 
 
 
17/2016 Rapport om eksterne tilsyn v/Atle Olstad 
Det ble vist til vedlagt oversikt. 
Tilsyn fra stedlige brannetater dominerer. Det har også vært tilsyn fra Statens strålevern 
på kir.avd DS i forbindelse med bruk av laser, samt postalt tilsyn i forbindelse med 
asbest. 
 
Vedtak 
 
HAMU tar saken til orientering 
 
 
18/2016 Kompetanseheving – vernetjenesten v/Anita Haugland Gomnæs 
 
HSØ har valgt kompetanseheving og profesjonalisering av vernetjenesten som et av 
satsningsområdene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av HMS-leder i HSØ. 
Intensjonen er å etablere opplæring som går utover «40-timerskurs» da opplæringen 
per i dag ofte er generell og ikke rettet mot spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er 
frikjøpte verneombud – slik at de videre kan skolere lokale VO. 



 
 
 
Det er utarbeidet en pilot som gjennomføres i november 2016.  
 
Vedtak 
 
HAMU er positiv til satsningen og tar saken til orientering. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

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

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud) 
Fra administrasjonen: 

Spesialrådgiver Martin F. Stolzenbach 
Olsen, kommunikasjonsrådgiver Vegard 
Kandal-Wright (sak 31/16), avdelingssjef 
Heidi Taksrud og avdelingssjef Carsten 
Bjerke (sak 26/16), spesialrådgiver Per-
Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 06.06.2016 
Tidspunkt: 14:00 – 16:30 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom Glitre 2 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: Franck Tor Larsen 

 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 11.4 og 2.5.2016 = OK 

 
 Nye saker: 

 
25/16 Sammenslåing Lier/Blakstad ved avdelingssjef Heidi Taksrud og avdelingssjef Carsten 

Bjerke 
Presentasjon av sammenslåingsprosessen – se vedlegg. 
 BU takker for informasjonen. 

26/16 Direktøren har ordet v/Martin F. Olsen 
• Styresakene til HSØ legges ut 9.6 – bla nytt sykehus i VV. 
• Resultatene etter mai måned – regnskapet er i samsvar med budsjett. 
• Gjennomsnittlig ventetid for de som fikk behandling i mai måned nede i 56 dager 

(Målsetning for året er 65 dager) 
• Fristbrudd - 0,4 % av pasienten som behandles. Utfordrende helt å unngå, men det 

jobbes fremdeles mot å innfri kravet om “0”. 
• Korridorpasienter – 0,7 % i mai. Det jobbes med lokale handlingsplaner for å 

eliminere dette. 
• Artikkel i «Dagens medisin» - det refereres at det ved sykehusavdelinger i Norge er 

skjulte ventelister. Dagsavisen Fremtiden har stilt spørsmålet til VVHF (DS) om 
tilsvarende gjøres her. Debatten knyter seg til dels om skille mellom henvisning til 
“behandling” og “utredning av uavklart tilstand”. Helseministeren ber trolig de 
regionale helseforetakene om en redegjørelse. Det opereres ikke med skjulte 



 
 
 

ventelister.  Pasient- og brukerombudet poengterte at det er viktig at det involverte 
helsepersonell har en omforent forståelse av regelverket. 

o Vedtak: BU ber VV følge med på utvikling av ventelistetall og ha fortsatt 
kontroll med at pasienter ved henvisning til utredning eller behandling får 
dette i samsvar med lovverket. BU ønsker at avdelingssjef for Ortopedisk 
avd./DS informerer om hvordan man legger løpet for de forskjellige 
pasienter ved kvalitetssikring etc. Dette gjøres på et av de første møtene 
til høsten. 

Det er ansatt ny klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus. Det er Stein Are Agledal, 
som aktuelt kommer fra stillingen som direktør for kunder og kommunikasjon i 
Sykehuspartner 

27/16 Pasient og Brukerombudet har ordet 
• Har nå kontakt med rett funksjon i Vestre Viken mht informasjon til helsepersonell, 

blant annet nyansatte leger, når det gjelder pasient- og brukerombudets funksjon, 
rolle og ansvar. Avtaler om undervisning RS og DS 

• Det pågår utarbeidelse av et eLæringsprogram i samarbeid med 
Kommunikasjonsavdelingen om Pasient og brukerombudet og hva hun kan bidra 
med – opp til klinikkdirektørene om dette blir obligatorisk 

• En økning i saker hvor DPS-ene gir avslag på henvisning til helsehjelp av pasienter 
uten tilstrekkelig begrunnelse. Ved klage i regi PAS og brukerom blir disse ofte 
omgjort. 

• Døgn/DPS flere pasienter opplyser at de ikke har hatt nytte/effekt av behandlingen 
og vært i behandling i for kort tid ved utskriving. Når klage fremmes via pasient- og 
brukerombud skjer ofte  de likevel får fortsette behandlingen. Ombudet tar dette 
vider med klinikkledelse. 

• Avtalespesialister/fritt behandlingsvalg – Pasient- og brukerombudet har inntrykk av 
at DPS’ene  i for liten grad videreformidler/er behjelpelige når pasienter ønsker 
dette. 

• Pasient- og brukerombudet ba om prinsipielle tilbakemeldinger fra Brukerutvalget 
om hvilke føringer som naturlig bør gjelde for brukerråd innen området 
rusbehandling i tilfeller hvor «tillitsvalgt» opplever «sprekk».  

28/16 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
• HSS: Er i rute med bygninger og CT-skanner. Åpning 27.6 – med bla. landsdekkende 

kampanje vedr. slag. 
• LSU Asker/Bærum: Barn og unge skal inn – en fra BUPA kommer inn, DPS-sjef/Asker 

går ut. 
• KKU BS – gjennomgang av avdelingene 
• Forskning i Fjæra – nyttig kurs 

 
Se ellers vedlegg 

29/16 Andre tilbakemeldinger (MR) 
Kjell har tatt opp at flere som henvises til MR (Ryggskadde og folk med klaustrofobi) – ikke 
har ikke mulighet til å ligge stille lenge nok under behandlingen.  
 
MR hvor pasienten kan stå, tilbys ikke i Norge: http://www.tv2.no/a/7864909/  
  
VVHF har tilbud om MR i narkose, men tilbud må bygge på medisinske indikasjoner. De 
medisinske indikasjoner må først og fremst foreligge i henvisning frabehandlende lege.  
 

http://www.tv2.no/a/7864909/


 
 
 
30/16 Samhandling med Ungdomsrådet 

Behov for regelmessig kontakt med Ungdomsrådet. Utfordringer mht tidspunkt for møter.  
Enten leder/nestleder besøker og presentere seg i deres møter. 
Vedtak: Leder eller nestleder deltar i nest møte i ungdomsrådet. 
 

31/16 Orientering:  
• Ivaretagelse av innvandrerperspektivet i Brukerutvalget 

o Problematiseres ved at de ikke er med i paraplyorganisasjonene 
o Arbeidsutvalget har hatt møte med leder av Buskerud Innvandrerråd. 
o VVHF kommer til å være tydelig på ønske innvandrerdeltakelse i bestilling 

ved neste valg 
o Tiltak på kort sikt: Buskerud Innvandrerråd bør inviteres for å fortelle i BU 

om denne befolkningsgruppens behov ved kontakt med helsevesenet 
• «Hysj» - overholdelse av taushetsplikt i klinikkene 

Anne Helene og Martin – har sett på dette – behov for en kampanje. 
Vedtak: Anne Helen og Martin jobber vider med innhold. 
 

31/16 - Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten  
o Vestre Viken inn på Helsenorge-plattformen v/kommunikasjonsrådgiver 

Vegard Kandal-Wrigth 
Gjennomgang av VVHF’s nye nettsider (fra 1.11) – disse er felles med landets øvrige 
helseforetak. Se vedlegg.  Hvordan det vil se ut, kan sees på St. Olavs hospitals hjemmeside 
som er lansert: https://stolav.no/ 
 
BU takker for presentasjonen - det ser bra ut. 
 

 Eventuelt 
• BU’s representant i brukerrådet Drammen DPS 

o Kjell Jensen overtar dette 
• Brukerkontoret 

o Blindeforbundet har via brev og tatt opp forhold ved Brukerkontoret på 
Drammen sykehus: 
 Inngangen lite synlig 
 Traller mv på utsiden 
 Oppslagstavle plassert for høyt 
 Nivåforskjell på gulvet 

Styret i FFO er enig i tilgjengelighet og utførelse av kontoret ikke er optimal. 
Eiendomsdrift i VVHF tar skilting etc. inn i HF’s skiltprogram. 
Inventar/innredning må sess på i felleskap AU/Brukerkontoret og FFO. 

Vedtak: BU støtter arbeidet med å få Brukerkontoret til å være et sted alle 
pasienter og pårørende kan benytte. BU forventer at de involverte parter 
bestreber seg at kontoret tilrettelegges for alle brukere. Anne Helen deltar i neste 
møte i AU/Brukerkontoret på vegne av BU. 

• Høring: Strategi for likeverdige helsetjenester i innvandrerbefolkningen. 
o Vedtak: BU er fornøyd med at VVHF etablerer en strategi på dette 

området, og at denne revideres hyppig. Dette vil bidra til at det 
kommunisere bedre med denne delen av befolkningen. 

• Kjell Jensen viste til en sak i Drammen kommune hvor en privat helseleverandør 
skal ha brutt taushetsplikten ved å utlevere helseopplysninger telefonisk. 

https://stolav.no/


 
 
 

Helseopplysninger i forbindelse med kommunale søknader om parkeringskort skal 
ikke utleveres til tredjepart (for eksempel til etater eller enkeltpersoner) uten 
hjemmel i lov eller forskrift. Dette vil være brudd på helseforetakets 
bestemmelser for taushetsplikt.  
Vedtak: BU ber HF’et være obs. på forholdet. 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 9. juni 2016 klokken 10:40 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i 
Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2015, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene§ 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
6. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100% eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som 
også ledet møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Administrerende direktør Cathrine M Lofthus 
Konserndirektør Atle Brynestad 
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem. 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
Nestleder Ingeborg Sivertsen 
Styremedlem John Egil K vamsøe 
Styremedlem Line Spiten 
Styremedlem Hildur Horn Øien 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 
Administrerende direktør Nils Fredrik WISløff 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll 

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 

Sign.: TA 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Innkallt?wn ~jerTJ1f3. F oretaksrmtet er lmlig satt 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Dagsorden ~jerTJ1f3. 

Sak 3: Årlig melding 2015, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14 

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Vestre Viken HF hvert år skal sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for 
foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er 
oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Vestre 
Viken HF for 2015. 

Vestre Viken HF har for 2015levert årlig melding innen fristen. Meldingen er gjennomgått i 
Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag 
og bestilling 2015. Foretaksmøtet la til grunn at Vestre Viken HF i 2015 samlet sett har ivaretatt 
styringskrav gitt i oppdrag og bestilling og foretaksmøter med Helse Sør-Øst RHF i 2015. 

Foretaksmøtet viste til målet om at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal være høyere enn for somatikk, og at DPS og BUP skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten måles på regionnivå, gjennom endringer i kostnader, årsverk, 
ventetid og aktivitet. Dette målet er tema i de faste oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken 
HF og Helse Sør-Øst RHF. Utviklingen i helseforetaket vil bli fulgt opp på samme måte i 2016. 
Foretaksmøtet viste til at målet har ført til en dreining i helseforetakenes oppmerksomhet og 
aktivitet mot psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus behandling, men at utviklingen 
hittil i 2016 viser at målet ikke kommer til å bli nådd uten at innsatsen styrkes betydelig ved det 
enkelte helseforetak. Foretaksmøtet forutsetter at styret for Vestre Viken HF følger utviklingen 
for å oppnå full måloppnåelse i tråd med krav i oppdrag og bestilling 2016. 

I oppdrag og bestillilng 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern så langt det er 
forsvarlig skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten 
medikamenter (medikamentfri behandling). I brev av 25. november 2015 til de regionale 
helseforetkane har Helse- og omsorgsdepartementet gitt presisering av oppdraget: l-0LD ~ ;1.__ 

Sign.: AKO TA 
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• De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer 

til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte
og behandlingstiltak. For pasienter i psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for 
nedtrapping/ avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer. 

• Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Det innebærer at målet er å etablere 
tilbudet på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. Departementet ber derfor de regionale 
helseforetakene sørge for at en omforent løsning kommer til uttrykk i en protokoll underskrevet av 
begge parter, dvs RHF og berørte brukerorganisasjoner. Dette skal da være en rammeavtale for lokalt 
arbeid. 

• Frist for når protokoll skal være undertegnet settes til 01.03.16. Protokollen sendes departementet til 
orientering. 

• Som et ledd i arbeidet og for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling skal Helse Nord, Helse 
Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri 
behandling/ nedtrapping av medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. 
Erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. 

• Frist for etablering av slike enheter er 1. juni 2016. 

Brukerorganisasjoner og Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid utarbeidet protokoll som er 
oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til frist 1. mars 2016. Tilbudet skal 
etableres i 2016 ved Vestre Viken HF i henhold til protokoll og i tråd med de krav Helse- og 
omsorgsdepartementet har stilt. Tilbudet skal dekke eget opptaksområde og det legges til grunn 
at tilbudet er finansiert innenfor den tildelte basisrammen. Helse Sør-Øst vil også presisere 
styringskrav i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016. 

For Helse Sør-Øst som helhet er det i 2015 innført 28 pakkeforløp for kreft. Disse er også 
implementert ved Vestre Viken HF. NPR-tall for hele 2015 viser at Vestre Viken HF hadde en 
andel på 63 prosent nye pasienter i pakkeforløp og at andelen som ble behandlet innen standard 
forløpstid var på 62 prosent. For Vestre Viken HF er dermed målene om 70 prosent andel ikke 
nådd for hverken kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp eller pasienter som får 
behandling innen standard forløpstid. 

Foretaksmøtet er ikke fornøyd med dette og understreker at det er et ledelsesansvar å lykkes 
med pakkeforløpene. Det forutsettes at Vestre Viken HF prioriterer dette arbeidet slik at 
målene gitt i oppdrag og bestilling 2016 nås. 

Foretaksmøtet merket seg helseforetakets oppfølging av de fem målene for Helse Sør-Øst og 
kommenterte spesielt de tre av disse som angår tilgjengelighet, pasientsikkerhet og kvalitet: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Reduserte ventetider og ingen fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem 
overordnede målene for Helse Sør-Øst. Likevel er målet fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
å redusere ventetidene til under 65 dager ikke nådd på helseregionnivå i 2015. 

Vestre Viken HF rapporterer i sin årlige melding for 2015 at gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter har vært 68 dager. Det rapporteres også om reduksjon i antall 
langtidsventende. Andel fristbrudd var i 2015 redusert til 0,9 prosent for hele 2015 med et 
resultat i desember på 0,4 prosent. Det arbeides med å redusere fristbruddene ytterligere. 

Sign.: 
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Foretaksmøtet er tilfreds med den positive utviklingen i løpet av 2015 og forutsetter at arbeidet 
følges opp med sikte på full måloppnåelse i 2016. 

• Sykehus infeksjoner er redusert til under tre prosent 
I årlig melding 2015 rapporteres det at det er utfordrende å nå målet om å redusere 
sykehus infeksjoner til under tre prosent. Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire 
prevalensundersøkelser var i 2015 på 3,5 prosent. Dette er en nedgang fra tilsvarende tall i 2014 
som var 4,5 prosent, men fortsatt en del over målet. Foretaksmøtet forutsetter styret i Vestre 
Viken HF følger opp arbeidet med å redusere sykehusinfeksjoner med sikte på at målet nås i 
2016. 

• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Helseforetaket rapporterer i årlig melding 2015 at andelen pasienter som mottar timeavtale 
sammen med bekreftelse på mottatt henvisning har ligget på vel70 prosent gjennom 2015, mot 
60 prosent i 2014 og at det ved utgangen av året er en andel på 80 prosent som mottar timeavtale 
slik. Foretaksmøtet er fornøyd med den positive utviklingen og forutsetter at arbeidet videreføres 
i 2016 med sikte på full måloppnåelse. 

Foretaksmøtet ædtok: 

1. Foretaksrmtet tarårligmdding 2015 fra Vestre Viken HF til etterretning 
2. Foretaksrmtet forutsetter at driften ml Vestre Viken HF innrettes slik at alle styri~kravfor 2016 foif!S 

opp. 

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015, jf. lov om 
helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Vestre Viken HF i oppdrag og bestilling 2015: ''Årsresultat 
2015 for Vestre VikenHF skal WJ'f!på minimtm200 rri/li.onerkroær. ".Styret i Vestre Viken HF har 
fremlagt et årsresultat på 226,8 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til 
annen egenkapital. Det fremlagte årsresultatet innebærer et positivt avvik på 26,8 millioner kroner 
i forhold til resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2015 er oppfylt. 

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 

Foretaksmøtet merket seg at Vestre Viken HF har tatt inn erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven§ 6-16 a og vedtektene§ 8 a, som en note i årsregnskapet. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Styrets færriagte årsregpskap og årsb:retningfor 2 O 15 g:xlk jerrnes. 

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse 
av revisjonsberetning. Vestre Viken HF har i 2015 mottatt regning på kr 210 125 for lovpålagt 
revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors 
godtgjørelse dekkes etter regning. 
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Foretaksmøtet vedtok: 

F aretaksrmtet ~jenner misors [!Xitgjøælse for 2015. 

Sak 6: Oppfølging av Nasjonal helse· og sykehus plan 

Etter Helse- og ornsorgsdepattementets foretaksmøte 4. mai 2016 med de regionale 
helseforetakene ble nedenstående protokollført for Helse Sør-Øst RHF: 

"Foretaksmøtet viste til Innst. 206 S {2015-2016), jf. Meld. St. 11 {2015-2016) Nasjonal helse- og 
sykehusplan, som ble behandlet i Stortinget 17. mars 2016. 

Det følger av Stortingets behandling at planens forslag til definisjon av fire ulike typer sykehus er 
gjeldende. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. I 
tillegg skal det legges til grunn følgende presiseringer: 

• De fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale 
behandlingstjenester i en helseregion. Dette utelukker ikke at store akuttsykehus og 
universitetssykehus kan ha regionsfunksjoner. 

• Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, 
beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet 
presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. 

• Akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettings mønster, 
avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. 

• Akuttsykehusene vil ettersom lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for 
vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Flere av sykehusene vil fortsatt måtte ha 
fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander. 

• Eventuell endringer i sykehustilbudet må ikke svekke det samlede fødetilbudet. 

Foretaksmøtet la til grunn at i den videre utvikling av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus 
samarbeide tettere enn i dag. Det skal være team av sykehus akkurat som det skal være team av 
helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må for 
eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. 

Foretaksmøtet la i tillegg til grunn følgende føringer fra Stortingets behandling av Nasjonal helse- og 
sykehus plan: 

• Alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk skal ha 
tilknyttet psykologkompetanse. 

• Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. 

Om akuttmedisinsk beredskap: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 stiller krav til innhold i samarbeidsavtalene mellom helseforetak og 
kommuner. Et av punktene er at avtalene skal omfatte omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden. 

I merknad til Akuttmedisinforskriftens § 4 - Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter 
akuttmedisinske tjenester heter det: "Sarmrteidsa~ mi~ på en sarriet ~~ng av den 
akuttm:disinske kredskapen i helseforetakem og k~ ansmrsanråder. Idealisering og clim!nsjonering av 
~ttjemten og arrhulansestasjoner mi sikre befdkningm et helhetlig ogfarsuniig akuttilbud Sarmrteidsa~ mi 

{//a-
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derfor konkretiseres slik at de kan~ som et fe1k plan/egj§,ng;wktøy. Dette innekerer q;;å at det rrn "tme dialug 
rndkmhelsifaretak ugkanrruæromeæntuelleendrirwi tilbudet"' 

Foretaksmøtet merket seg at Stortinget har presisert at avtalene mellom helseforetak og kommuner om 
akuttmedisinske tjenester skal være en del av ordningen med tvisteutvalg opprettet i samband med 
samhandlingsreformen. 

Foretaksmøtet viste til at det nå foreligger en første versjon av veileder for helseforetakenes 
utviklingsplan. Veilederen inneholder anbefalinger om prosess i forhold til ulike interessenter og om 
risiko-, sårbarhets- og mulighetsanalyse som skal legges til grunn. 

Foretaksmøtet la til grunn at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen. 
Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører. Utviklingsplanene for de ulike 
helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Som ledd i arbeidet med 
utviklingsplaner skal helseforetakene utarbeide en kommunikasjons plan. Som oppfølging av Stortingets 
vedtak ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan presiserte foretaksmøtet følgende føringer 
for arbeidet med utviklingsplanene: 

• Konklusjonene i scenariene beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke være førende for 
lokale og regionale utviklingsprosesser. 

• Sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, skal fortsatt ha dette når hensynet til pasienten gjør det 
nødvendig og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. 

• I forbindelse med helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner skal de regionale helseforetakene 
gjennomgå basestrukturen for luftambulanser i Norge. 

• Det skal startes en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretakene til akuttsykehusene, 
der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved 
disse sykehusene. 

• Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen l. april2017. 

Foretaksmøtet viste til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter 
tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus, og at organiseringen 
bør understøtte dette. Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og 
sykehus plan gjorde følgende anmodningsvedtak: "S tortirlfFl kr rer;jeri11[pl- gjennom foretaksrmet ut/ eller 
styring;ddeum?nter s~ for at sttxllig ledelse bli hau:dregden wi norske s;krlms ". Vedtaket gir helseforetakene en 
viss fleksibilitet til å utforme ledelses modeller tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at 
stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om 
stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må 
klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å 
utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten 
på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle 
ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om 
Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til 
nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god 
dialog med ansatte og deres organisasjoner. 

Det ble videre vist til kravet om å legge til rette for samarbeid med kommunale helse- og 
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling stilt i foretaksmøtet i januar 2016. Dette er et krav som er 
stilt både med bakgrunn i Meld. St. 26 {2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet) 
og i Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er nødvendig med helhetstenkning og 
samhandlingskompetanse både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene 
setter av ressurser for å kunne tilrettelegge for slikt samarbeid med kommunesektoren og KS. 
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Nasjonal helse- og sykehus plan skal for øvrig legges til grunn for videre utviklingsarbeid i 
helseforetakene. Det kan bli gitt ytterligere føringer i tillegg til oppdragsdokwnent 2016 og i det samlede 
oppdraget for 2017. " 

Helse Sør-Øst RHF er bedt om å legge Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og 
sykehusplan, med presiseringer fra Helse- og omsorgsdepartementet til grunn i sitt arbeid 
med planer og drift av spesialisthelsetjenesten. 

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med presiseringer av det enkelte helseforetaks ansvar 
for oppfølgingen i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 og i oppdrag og bestilling 
2017. 

Det legges til grunn at helseforetaket ikke gjør tilpasninger av sin virksomhet som er i strid 
med gjeldende fag- og funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF presiserer at 
virksomhet som er i strid med gjeldende fag- og funksjonsfordeling ikke vil bli gjenstand for 
DRG-refusjon. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Faretaksrmtet kr V~tre Viken HF legg: til grunn Meld St 11 (2015-2016) Nasjonal helse- eg 
sjeehusplan, mxl presisenrw fra Helse Sør-Øt RHF, i sitt arkid mxl p/aær eg drift av spesialisthelsetjeæsten. 

Møtet ble hevet klokken 11:40. 

Oslo, 9. juni 2016. 

Sign.: TA 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 16. juni 2016 

Tidspunkt: Kl 0915-1745 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Forfall 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Terje Bjørn Keyn Forfall  Vara: Irene Kronkvist 
Bernadette Kumar   Til kl 1500 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard Forfall   
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
 
 
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, kommunikasjonsdirektør Gunn 
K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv 
Todnem 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

047-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
 
Styrets enstemmige 
 

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

048-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
21. APRIL 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 21. april 2016 godkjennes. 
 
 
 

049-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 
2016 

 
Styrets enstemmige 
 

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

050-2016 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2016 til etterretning. 
 
 
  



 

 3

 

051-2016 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2017-2020 til etterretning. 

 
2. Det legges til grunn at arbeidet med kvalitet og tilgjengelighet fortsatt skal gis høy 

prioritet, slik at vedtatte mål nås. 
 

3. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2017 og ut perioden 2017-20 til 
etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes 
aktivitetsbudsjetter inn mot 2017 for å sikre at de krav og føringer som følger av 
statsbudsjettet blir ivaretatt, herunder prioriteringsregelen om høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk.  
 

4. Styret konstaterer at det legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i 
foretaksgruppen. Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter 
i gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. 
De enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til 
etablert fullmaktsregime. 

 
5. For å øke det finansielle handlingsrommet for fremtidige investeringer må det 

etableres tiltak for å bedre resultatutviklingen, og derigjennom styrke 
helseforetakenes egenfinansieringsevne. Lokal likviditet må i større grad inngå i 
finansiering av store byggeprosjekter. 

 
6. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete driftsrelaterte tiltak som 

anses nødvendig for å sikre og bedre resultatutviklingen. Det er et ledelsesansvar å 
sikre balanse mellom ressurser og oppgaver som ivaretar pasientsikkerhet og 
arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak utarbeides i nært samarbeid med ansatte og deres 
organisasjoner. 

 
7. Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av 

spesialisthelsetjenetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus 
sykehusområde til Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering 
av overføringstidspunkt vil gjøres ved årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til 
grunn at administrerende direktør beslutter endelig overføringstidspunkt. 

 
 
 

052-2016 KAPASITETSUTFORDRINGER OSLO OG AKERSHUS 
SYKEHUSOMRÅDER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF 

for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte framtidig befolkningsvekst.  
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2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby 
kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold 
HF. Etter overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste 
avlastning av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialist-
helsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo 
sykehusområde.  

 
3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus 

sykehusområder presiserer styret følgende:  

a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid med 
optimalisering av driften.  

b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel 
Alna til Oslo sykehusområde besluttes av administrerende direktør, herunder 
tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. 

c. I et fremtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene Grorud og 
Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. 

d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo 
sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom Helse Sør-
Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus som 
sikrer avlastning av Akershus universitetssykehus HF.  

e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes 
langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og løsningen av det 
framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
 

4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for 
opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.  

 
5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 082-2015 

Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus. Iverksetting 
av aktuelle løsningsforslag besluttes av administrerende direktør i samråd med 
berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune. 

 
 
 

053-2016 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF 
med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på 
Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av 
bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. 
 

2. Utvikling og utbygging av Oslo universitetssykehus HF må ha en rekkefølge slik 
at man prioriterer å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst 
forhold i dag. Framdrift må tilpasses økonomisk handlingsrom, og det må legges 
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vekt på å oppnå positive driftsøkonomiske effekter fra prosjekter som prioriteres 
for gjennomføring. 
 

3. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 
om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige 
rolle i ivaretakelse av sørge for-ansvaret, og løsningen av det framtidige 
kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
 

4. Som ledd i utviklingen av et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner, 
overføres regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige 
lokalsykehusfunksjoner innen medisin og kirurgi fra Ullevål til Gaustad som første 
trinn i utviklingen av Gaustad. 
 

5. Aker sykehus utvikles til et lokalsykehus som ivaretar de utfordringer som er 
særskilte for en storby, i nært samarbeid med Oslo kommune. Sykehuset skal 
utvikles trinnvis, tilpasset kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus sykehusområder. 

Lokaler for psykisk helse og avhengighet planlegges i første trinn av utviklingen 
av lokalsykehuset på Aker. 
 

6. Med utgangspunkt i det gjennomførte idefasearbeidet, skal første trinn i 
utviklingen av Aker og Gaustad avgrenses og dimensjoneres før det kan 
besluttes oppstart av konseptfaser. Som en del av arbeidet skal det også 
utarbeides planer som viser hvordan sykehustomtene kan utvikles over tid. Helse 
Sør-Øst RHF skal lede dette arbeidet og resultatet presenteres for styret 
sammen med beslutning om oppstart av konseptfaser. 
 

7. Idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Videre programmering og 
prosjektering gjennomføres når avklaring av kapasitetsbehov knyttet til 
virksomhetsmodellen på Radiumhospitalet som er beskrevet i denne saken er 
gjort. Dette inkluderer også behov for universitetsarealer. Som første del av 
konseptfasen skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten 
over tid, herunder innplassering av et protonsenter dersom dette legges til Oslo 
universitetssykehus HF. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst 
RHF. 

Det skal i tillegg gjøres en nærmere vurdering av om finansiering og 
gjennomføring av utbyggingen skal skje på ordinær måte eller i et samarbeid 
med private aktører basert på skisseprosjektet gitt som gave til Oslo 
universitetssykehus HF. 

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF.  
 

8. Idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase. Videre 
programmering og prosjektering gjennomføres når tomtevalget er gjort. Prosjektet 
skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse 
Sør-Øst RHF. 

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF. 
 

9. I videre planlegging må omfang, ressursbruk, framdrift og prioritering av tiltakene 
skje ut fra en avveining mellom pasientenes behov, når det er behov for mer 
kapasitet og økonomisk handlingsrom.  

Realisering av målbildet for Oslo universitetssykehus HF vil starte med 
konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, 
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mens første trinn i utviklingen av regionsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset 
på Aker skal starte opp samtidig og foregå i parallell så langt dette er praktisk 
mulig.  
 

10. Styret tar til etterretning at prosjektene vil medføre vesentlige økonomiske  
konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. Det legges til grunn at Oslo 
universitetssykehus HF både i perioden før og etter bygging bedrer de 
økonomiske resultatene, og at det i konseptfasene utarbeides konkrete 
beregninger av økonomisk bæreevne og planer for gevinstuttak. 
 

11. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer en vesentlig endring av 
sykehusstrukturen i Oslo. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad 
innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold 
for de som skal stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
 
 

054-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, 
samtidig som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut 
over den gitte planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne 
sak og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til 
grunn for det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse 
prosjektet til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
 Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 

 Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 

 Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 

 Større grad av egenfinansiering 
 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det 
legges til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som 
følge av dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 
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5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske 

føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som 
tilsier energiklasse A og passivhusstandard.  

 
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de 

økonomiske rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til 
forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for 
tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt 
gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-
Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse 
Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og 
ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med 
hvordan virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling 
av driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet 
om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering 
med planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt 
forutsetter styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad 
innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold 
for de som skal stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
 
 
 

054B-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN – TOMTEERVERV 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr § 23 i offentlighetsloven 
 
Styrets vedtak i egen B-protokoll 
 
 

055-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF – KONSEPT NYBYGG PSYKISK 
HELSEVERN, KRISTIANSAND 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptet for nybygg psykisk helsevern i 
Kristiansand med de merknader som framkommer i denne saken, og innenfor en 
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økonomisk ramme på 780 millioner kroner pr. mars 2016. Styret ber 
administrerende direktør om å fremme en lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

2. Oppstart av forprosjektering forutsetter lånetilsagn fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Forberedende aktiviteter avtales med administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF, som også gis fullmakt til å godkjenne et mandat for 
forprosjektet. 

 
3. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-

Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse 
Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og 
ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør gis fullmakt til å etablere styringsstruktur for prosjektet.  
 

4. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske 
føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som 
tilsier energiklasse A og passivhusstandard. 

 
5. Styret forutsetter at den potensielle arealgevinsten blir realisert i tråd med den 

vedtatte eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

056-2016 VEILEDER FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLANER 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner “Veileder for arbeidet med utviklingsplaner”.  

 
2. Veilederen benyttes i arbeidet med utviklingsplaner som nærmere presisert i 

protokoll fra foretaksmøtet 04.05.16. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk og Kronkvist: 
Vi forutsetter at arbeidet med utviklingsplaner bygger på et tydelig faglig grunnlag og 
kvalitetskrav, slik dette er beskrevet i nasjonale faglige veiledere, retningslinjer og andre styrende 
dokumenter 
 
 

057-2016 DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering. 
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Protokolltilførsel fra styremedlem Øverland: 
Risikoanalysen oppfattes for prosjektintern og fanger ikke godt nok opp omdømmerisiko og risiko 
med eventuell outsourcing. 
 
 

058-2016 REVISJON AV KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET 
REGIONALE PROGRAMMET DIGITAL FORNYING - 
OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst 
RHF til etterretning. 
 
 
 

059-2016 ANSETTELSE AV NY KONSERNREVISOR I 
FORETAKSGRUPPEN HELSE SØR-ØST 

 
Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetaksloven § 26 a) nr 1 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret gir styreleder og leder av revisjonsutvalget fullmakt til å ansette ny konsernrevisor 
i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

060-2016 FORLENGET AVTALE MED ORACLE - UNLIMITED LICENSE 
AGREEMENT (ULA) 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentlighetsloven § 23 1. ledd 
 
Styrets vedtak i egen B-protokoll. 
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061-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMEN 
BISPEGRA 34 OG 36, GNR. 42,  
BNR. 393, KRISTIANSAND 

 
Styrets enstemmige  
 

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

samtykke til salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, i Kristiansand 
kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. 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. 
 

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

4. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

062-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 
Styrets enstemmige  
 

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

063-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 19. mai 2016 
3. Uttalelse fra Bærum eldreråd vedr. vedlikeholdsprogram Bærum sykehus 
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4. Uttalelse fra et tverrpolitisk sykehusutvalg i Asker og Bærum i forbindelse med 
bygging av nytt Vestre Viken sykehus i Drammen 

5. Brev angående fusjon mellom stiftelsene Diakonova og Det norske Diakonhjem 
6. Brev fra Kragerø kommune vedr. radiologi ved sykehuset i Kragerø 
7. Brev fra Venner av Bærum Sykehus, Venner av Kongsberg Sykehus og Venner 

av Ringerike Sykehus vedr. nytt sykehus i Drammen 
8. Brev fra overleger ved Drammen sykehus 
9. Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum 
10. Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum 

 

 
Møtet hevet kl. 17:20 
 
 
 
 
Hamar, 16. juni 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 

 
 



Oppdatert   13. juni 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 April Mai Juni 
Dato  
og tid 

19 
kl.12.00 -17.00 

14 
kl.12.00 -17.00 

25 
kl.14.00 -17.00 

9 
kl.12.00 -17.00 

20 
kl.12.00 -17.00 

Sted Gardemoen Wergelandsgt 10 
Drammen 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

Ambassadeur Hotel, 
Drammen 

Bærum 

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

januar 
 

Orienteringssaker 
4. Status strategi for 

pasientsikkerhet og kvalitet  
5. Oversikt over eksterne 

tilsyn 2015 
6. AMK sentralens framtid 
7. Referater med mer 

o Brukerutvalg 
o SKU 
o HAMU 
o HSØ 
o Foretaksprotokoll 

 
 

 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og 

årsregnskap 2015 
a. Status vedtak i 

styret  
2. Virksomhets-

rapportering 
 

Orienteringssaker 
1. NVVS – 

konseptrapport  
2. BRK- 

idefaserapport  
3. Orienteringer/ 

referater med mer 
 

 
Beslutningssaker 
1. Virksomhets-

rapport pr 31.mars 
 
Orienteringssaker 

 

 
Beslutningssaker 
 
1. Nytt sykehus 
2. ØLP 2017-2020 
3. BRK idefaserapport 
 
 
Orienteringssaker 
4. Referater med mer 
5. Lønnsoppgjør/hoved

-oppgjør/beredskap 

Tema 
Bærum sykehus + KMD 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. Mandat BRK 
3. Helgerud 
4. Ledernes 

ansettelsesvilkår 2016 
5. Møteplan styret 2017 

 
 

Orienteringssaker 
6. Eksterne tilsyn 
7. Referater med mer 
8. Vestre Viken HF – 

konseptfase nytt sykehus 
i Drammen – videre 
prosess 
 

Merk Foreløpig årsregnskap 2015 
18. februar: Felles styreseminar 
HSØ og HFstyrene Gardemoen 

ØLP planforutsetninger 
Årsrapport 2015 - Revisor 
til stede.  
Pasientombudet. 

  Reguleringsplan NVVS–
områdeplan  
Budsjettprosess 2017 
 
 
 



Oppdatert   13. juni 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 Dr. Høsts vei 35, 
Gjettum 

Kongsberg Wergelandsgt 10 
Drammen 

 

Saker Tema 
Samhandling 
 
Beslutningssaker 

1. 2. tertial 2016 
a. PasOpp 2015 
b. Risikovurdering 

2. Ledelsens gjennomgang 
(ivaretakelse av lovverk 
og kvalitet) 

 
Orienteringssaker 

3. Sikkerhet i sykehus 
4. Felles konsept for 

parkering i Vestre Viken 
5. Strategisk 

kompetanseplan  
6. Referater med mer 

 
 
 

Tema 
Brukerutvalg 
Psykisk helse og rus/ARA 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapporte

ring 
 
       Orienteringssaker 

2. HR strategi - 
statusmelding 

3. ØLP 2017-2020 – 
investeringer – 
konsekvensanalyser 

4. Referater med mer 
 

Tema 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  
1. Virksomhetsrappor

tering 
  

  Orienteringssaker 
2. Referater mm 

Tema 
Drammen sykehus 
PHT 
 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapp
ortering 

2. Budsjett og mål 2017 
3. Overordnet 

risikovurdering av 
foretaket 

 
Orienteringssaker 
4. Medarbeiderundersø

kelsen 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. 

 

 



                                                                                          
  
          
                           13.06.16 
 
 
Til styret i Helse Sør-Øst 
  
 
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum viser til tidligere uttalelse datert 22. april 2016 der vi uttrykker stor 
bekymring for ringvirkningene bygging av nytt stort sykehus i Drammen vil få for sykehusene Bærum, Ringerike 
og Kongsberg.  
 
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum setter spørsmålstegn ved om finansieringen av nytt sykehus i Drammen er 
økonomisk bærekraftig for sykehusene forøvrig i helseforetaket.  
 
Usikkerheten omkring finansieringen får vi bekreftet i saksframlegget i sak 054/16 til styret i Helse Sør-Øst 
(«Vestre Viken HF – Konseptfase nytt sykehus i Drammen») der det fremkommer: "Vestre Viken HF må 
realisere et årlig driftsresultat før avskrivninger på 650 MNOK i tillegg til øvrige driftsgevinster for at 
helseforetaket skal ha økonomisk bæreevne ved gjennomføring av prosjektet». Dette er svært foruroligende og 
våre bekymringer blir ytterligere forsterket da mellomfinansieringen, som Vestre Viken ser behovet for, må 
prioriteres av Vestre Vikens egne midler.  
 
Vi stiller spørsmål ved mulighetene for å realisere så store overskudd som nå kreves. Vi kan ikke akseptere at 
Bærum sykehus skal redusere sine kostnader for å nå et driftsoverskudd totalt i Vestre Viken HF som det nå 
legges opp til. Hvis Vestre Viken HF ikke greier å generere nok overskudd til å gjennomføre de vedtatte planene 
vil alle de tre andre sykehusene i helseforetaket sakke akterut i utviklingen.  
 
Vi mener at vi kan få langt mer sykehustjenester ut av pengene hvis nybyggingen deles mellom Bærum og 
Drammen sykehus. Ved Bærum sykehus har vi en byggeklar tomt på fjellgrunn. Vi er nabo med Martina 
Hansens hospital og Statens spesialsykehus for epilepsi. Mulighetene som her ligger må utredes langt 
grundigere før nybygging i Vestre Viken kan starte.  
 
I vår uttalelse den 22. april understreket vi bl.a. viktigheten av en ny og mer bærekraftig vurdering av 
fordelingen av områdefunksjonene og nybygg mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus. Vi opplever at 
vårt syn understøttes i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der vi blant annet leser at Vestre Viken må 
revidere helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 
Et nytt moment vil være en eventuell kommunesammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Det vil si at 30.000 
innbyggere flytter lokalsykehusfunksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus. Det er en utvikling som vi 
mener bør få effekt på dimensjoneringen av nytt Drammen sykehus og på fordeling av funksjoner mellom 
Drammen sykehus og Bærum sykehus. 
 
Sykehusutvalget uttrykker sterk bekymring for fremtidig tilbud på sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. 
Vi ber om at styret i Helse Sør-Øst RHF bidrar til å sikre en fullverdig utvikling av disse sykehusene. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort og nødvendige bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og ny utvikling må 
ivaretas. Bekymringen understøttes av punkt 2.2.6 i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der det 
fremkommer: «Dette vedlikeholdsprosjektet må sees opp mot tiltak som skal iverksettes for å tilpasse prosjekt 
nytt sykehus i Drammen til planforutsetningene, herunder revurdering av helseforetakets interne fordeling av 
funksjoner og kapasiteter.». 
 
  

http://www.asker.kommune.no/
https://www.baerum.kommune.no/


Vi ønsker også å minne styret i Helse Sør-Øst på den kommende innstilling fra Kvinnslandutvalget og 
konsekvensene behandlingen av denne vil kunne få for hele det sentrale Østlandsområdet. En endring av 
opptaksområdene til sykehusene for hele Helse Sør-Øst RHF vil kunne få konsekvenser for sykehusene våre.  

 
 
Hilsen Sykeshusutvalget i Asker og Bærum 
 
 
Lisbeth Hammer Krog (H)  Lene Conradi (H) 
Kjell Maartmann-Moe (Ap) Marianne Riis Rasmussen (Ap) 
Torbjørn Espelien (Frp)  Torleiv Ole Rognum (Krf)  
 
 
 
Kopi til: 
- Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet 
- Direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst 
- Styret i Vestre Viken  
- Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken 



 

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 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken  34/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Styret HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – 

Konseptfase nytt sykehus i Drammen 
2. Vedtak i HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – 

Konseptfase nytt sykehus i Drammen  
 

 
Ingress 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i styremøte 16. juni sak om konseptfase nytt sykehus i 
Drammen. Styreprotokollen og styresak vedlegges.  
 
På bakgrunn av styrevedtaket legger administrerende direktør frem sin foreløpige vurdering av 
det videre arbeidet for Vestre Viken HF.   
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 17. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato: 17. juni 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 
Styrevedtaket i Helse Sør-Øst forutsetter at konseptet videreutvikles og tilpasses økonomiske 
rammer i høst før forprosjektarbeidet igangsettes. Denne saken dreier seg om Vestre Vikens 
bidrag i denne prosessen. Hovedansvaret for det videre planarbeid er nå overtatt av Helse Sør-
Øst med engasjement av Sykehusbygg.  
 
Vurdering 
Styrevedtakets punkt 3, sak 54-2016, angir de viktigste forhold som vil involvere helseforetaket 
og styret i Vestre Viken HF: 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 

 
Administrerende direktør har etablert en prosjektorganisasjon og en prosjektdirektør som vil 
ivareta Vestre Vikens arbeidsoppgaver knyttet til høstens planlegging.  
Administrerende direktør vil styrke prosjektet med eksternt medisinskfaglig kompetanse. 
Det forutsettes at brukere, tillitsvalgte, vernetjeneste og fagmiljøene involveres i prosessen. 
Forholdet mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus vektlegges.  
 
Administrerende direktør vil legge frem egen sak for styret med hensyn til større grad av egen 
finansiering og oppdatering av økonomisk langtidsplan.  

Administrerende direktør vil påse at arbeidet settes i gang umiddelbart, slik at foretakets 
innspill og vurderinger legges til grunn i styresak til HSØ RHF som grunnlag for oppstart av 
forprosjekt i henhold i plan (antatt tidlig 2017).   

Utgangspunktet for arbeidet er den økonomiske rammen og vedtakene om økonomisk 
langtidsplan i Helse Sør-Øst og Vestre Viken. 

Styret vil bli holdt løpende orientert om organisering og fremdrift av prosjektet. 

 
Administrerende direktørs anbefaling: 
Saken tas til orientering. 



 
 
 
 

 
 

Saksframlegg 

 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 
 
 
 

SAK NR 054-2016 
VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig 
som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte 
planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne sak 
og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for 
det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges 
til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av 
dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 

 
5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, 

herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier 
energiklasse A og passivhusstandard.  
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6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske 

rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og 
eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot 
forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, 
overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst 
RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av 
prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan 
virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av 
driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 
lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med 
planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter 
styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 8. juni 2016 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1 Hva saken gjelder  

1.1 Bakgrunn  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 19.06.14 sak om idéfase for prosjekt nytt sykehus i 
Drammen (sak 043-2014) og fattet følgene vedtak:  

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Vestre Viken HF viderefører planene for et evt. nytt 
sykehus i Drammen inn i en konseptfase, med de føringer som framgår i saken. 

2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst, og 
hovedstadsområdet spesielt, blir innarbeidet. 

3. Styret ber om at konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT, vurderes særskilt, 
med tanke på prosjektets totale investeringsramme og fremtidige driftskostnader. 

4. Videre forutsetter styret at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i sykehusområdet, 
investeringsomfang, og driftsøkonomiske konsekvenser av forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg 
sykehus, utredes nærmere i konseptfasen. 

5. Planer for kostnadstilpasning og organisasjonsutvikling, herunder fremtidig gevinstuttak fra driften, 
forutsettes ytterligere kvalitetssikret og konkretisert gjennom konseptfasearbeidet. 

6. Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, slik at det er 
bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030. 

7. For å utvikle gode løsninger og underbygge og forberede behandlingen av konseptfaserapporten når denne 
foreligger, ber styret ber om at det etableres en konkret samhandlingsarena mellom Vestre Viken HF og 
Helse Sør-Øst RHF, slik at det samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de valg som tas underveis i 
prosjekteringen 

8. Styret ber om at den videre fremdrift i tomtevalg og forberedelse til kjøp etableres som eget prosjekt, 
organisert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

9. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for konseptfasen, og at dette oversendes 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 

 

1.2 Mandat for konseptfasen 
 
Styret i Vestre Viken HF behandlet sak om mandat for konseptfasen (sak 48-2014) i møte 
25.08.14. I mandatet ble ovennevnte vedtakspunkter fra behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 
tatt inn som styrende for prosessen, i tillegg til at styret i Vestre Viken HF innarbeidet følgende 
tillegg:  

DPS Drammen har lenge hatt behov for å bygge et samlet senter. Lokalisering av Drammen DPS er ikke 
avklart. Et av alternativene for lokalisering av DPS Drammen er Brakerøya. Styret vil få sak om idefase for nytt 
DPS Drammen i styremøte i september. Dersom styret vedtar en slik lokalisering er det naturlig at denne 
planleggingen inkluderes som en del av mandatet for nytt sykehus i Drammen. 
Styret i Vestre Viken HF fattet følgende vedtak i sak 48-2014:  

Styret godkjenner mandatet for konseptfasearbeidene for Nytt Vestre Viken sykehus.  
1. Prosjektet heter Nytt Vestre Viken sykehus. Det jobbes videre med forslag til endelig navn på nytt 

sykehus.  
2. Godkjent mandat for konseptfasen oversendes Helse Sør-Øst for endelig godkjenning.  
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Arbeidet med å gjennomføre konseptfaseutredningen ble etter dette igangsatt i regi av Vestre 
Viken HF.   
 
I forbindelse med at forslag til hovedfunksjonsprogram ble lagt frem av Vestre Viken HF primo 
2015, ble det klart at prosjektomfanget hadde hatt en betydelig vekst, både hva gjelder 
dimensjonering og økonomi.  Dette ble også observert i forbindelse med at skisseprosjekt for et 
nytt sykehus forelå. For å sikre en sterkere forankring mot sentrale føringer og tilpasning til 
forutsatte rammebetingelser, ble det derfor i juni 2015 utviklet et tilleggsmandat mellom 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Vestre Viken HF, 
hvor blant annet følgende ble lagt til grunn for resterende del av konseptfasen:  

• Prosjektet skal tilpasses et styringsmål (P50) tilsvarende maksimum 8 mrd. kroner 
(inklusiv mva -prisnivå november 2014) inklusiv flateparkering, tilknytning til 
innfartsveier, infrastrukturetablering og flomsikring. Styringsmålet inkluderer ikke erverv 
av tomt, ikke- byggnær IKT, etablering av parkeringshus og eventuell etablering av 
stråleterapi. 

• Hovedfunksjonsprogrammet revideres basert på best mulig utnyttelse av tilgjengelig 
kapasitet i Vestre Viken HF, dagens egendekning og bruk av samme sentrale parametere 
for dimensjonering (utnyttelsesgrader, arealstandarder mv.) som i Nytt Østfoldsykehus 
(NØS) og prosjekt Nye Akershus universitetssykehus (Nye Ahus).  

• Sikre gjenbruk av prosjekteringsmateriale og utførte løsninger for NØS. 

• Utvikle et alternativt skisseprosjekt med løsningslikhet med NØS til et detaljeringsnivå 
som gir grunnlag for reell sammenligning med allerede utviklet skisseprosjekt. 

• Etablering av en gevinstrealiseringsplan på overordnet nivå.  
 

1.3 Konseptfaseutredningen-omfang og innhold 
 
For å sikre oppfølging av arbeidet i henhold til mandatet og tett dialog mellom Vestre Viken HF 
og Helse Sør-Øst RHF, ble det fra august 2015 etablert en oppfølgingsgruppe sammensatt av 
ressurser fra Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF. I tillegg ble nytt sykehus 
i Drammen tatt inn som fast tema i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Vestre Viken HF. 
 
Første versjon av konseptfaseutredningen ble lagt frem av prosjektorganisasjonen i Vestre Viken 
HF i desember 2015. I denne var følgene hovedalternativer utredet: 

• Nullalternativet: Omfatter nødvendige investeringer for å opprettholde dagens drift på 
eksisterende tomt i Drammen (Bragernes) inntil beslutning om nytt sykehus foreligger. 

• Nullplussalternativet: Omfatter videreføring av drift i dagens bygningsmasse, oppgradert 
til moderne teknisk standard slik at bygningsmassen har samme levetid som nybygg. 
Alternativet er basert på utbygging og oppgradering på Bragernes for den somatiske 
virksomheten, og oppgradering av bygningsmassen på Blakstad sykehus for psykisk 
helsevern. 

• Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri, som i dag er lokalisert henholdsvis på 
Bragernes og på Blakstad, samles i et nytt sykehus på Brakerøya. 

• Alternativ 2: Som alternativ 1, men alderspsykiatri legges til Bærum sykehus. 
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For nybyggløsningene (Alternativ 1 og 2) var det utviklet to alternative skisseprosjekter. Det ene 
som et unikt konsept utviklet av rådgiverne som ble engasjert av Vestre Viken HF for 
konseptfasen (CURA), mens det andre utviklet med basis i NØS. Disse er betegnet som 
henholdsvis alternativ 1.1 og 1.2 inklusiv alderspsykiatri, og 2.1 og 2.2 dersom alderspsykiatrien 
legges til Bærum sykehus.   
 
Etter fremleggelse av konseptrapporten ultimo desember 2015, ba styret i Vestre Viken HF om at 
det også ble utredet om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PHV og TSB) 
kunne etableres sammen med somatikken på eksisterende tomt i Drammen (Bragernes).  En 
utredning av dette ble lagt frem av Vestre Viken HF i januar 2016, og denne illustrerte at en slik 
løsning var mulig.  Forslaget ble derfor utredet videre og tatt inn som en del av konseptrapporten 
og etablert som et selvstendig utbyggingsalternativ, alternativ 3 (Bragernes). 
Første versjon av konseptfaserapporten med tilhørende dokumentasjon ble ferdigstilt 18.12.2015, 
og denne ble oppdatert med skisseprosjekt for alternativ 3 den 15.02.16. Det er gjennomført 
ekstern kvalitetssikring av konseptfaserapporten. Resultatene fra ekstern kvalitetssikring ble 
innarbeidet i endelig versjon av konseptrapporten som forelå 08.03.16 (versjon 1.2).  
 

1.3.1 Ekstern kvalitetssikring 
Ernst & Young har gjennomført ekstern kvalitetssikting av konseptfaserapporten for Vestre 
Viken HF. De leverte sin rapport 01.03.16. Ekstern kvalitetssikrer (EKS) støttet 
konseptfaserapportens konklusjoner både med hensyn til bærekraft for å gjennomføre prosjektet 
samt innstilling på valg av alternativ 3 (Bragernes) som nytt sykehusprosjekt. 
EKS påpekte imidlertid at alternativ 3 ikke var utredet på samme nivå og ikke like modent som 
alternativ 1 og det ville derfor være behov for ytterligere utredninger i tilknytning til oppstart av 
forprosjekt.  
 
I sin foreløpige behandling av konseptfaserapporten i styret i Vestre Viken HF, sak 14/2016, 
tilrådet administrerende direktør i Vestre Viken HF at alternativ 3 utredes videre innen flere 
områder. Styret tok dette til orientering og ba om at det ble gjennomført ytterligere utredninger 
innenfor følgende ti områder:  

1. Plassering av funksjoner i nybygg og høyblokk 
2. Flytteprosess og rekkefølge 
3. Merkostnader/ mindreinntekter i byggeperioden  
4. Parkeringsforhold  
5. Oppstart av planprogram etter plan- og bygningsloven 
6. Grunnforhold 
7. Kalkyle for bygg 
8. Transport 
9. Klima og bymiljø 
10. Utvidelsesmuligheter 

 
Resultatene fra disse tilleggsutredningene ble innarbeidet i saksunderlag til styret i Vestre Viken 
HF 09.05.16 (sak 21-2016) om valg av utbyggingsløsning og er sammen med øvrig 
dokumentasjon innarbeidet i faktagrunnlaget i punkt 2 nedenfor. 
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2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

2.1 Dimensjoneringsgrunnlag og kapasitetsberegning 
 
Dimensjoneringen av et nytt somatisk sykehus i Drammen er basert på følgende forutsetninger:  

• Nytt somatisk sykehus skal ha lokalsykehusfunksjoner for kommunene i 
Drammensområdet (Lier, Nedre Eiker, Drammen, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) og 
områdesykehusfunksjoner for hele helseforetaket, slik som Drammen sykehus har i dag. 
Befolkningen i lokalsykehusområdet er beregnet til å utgjøre ca. 196.000 innbyggere i 
2030 og befolkningsgrunnlaget for områdesykehusfunksjoner utgjør ca. 551.000 i 2030.  

• Dagens egendekning i helseforetaket videreføres. 

• Aktivitetsberegningene er basert på en framskriving av aktivitet i 2013 til 2030. 
Befolkningsutviklingen er basert på SSB sin «middelprognose» for befolkningsutvikling. 
 

Grunnlaget for dimensjoneringen av nytt sykehus i Drammen er aktivitet utført ved Drammen 
sykehus i 2013.  
 
Kapasitets- og arealberegninger er basert på samme framskrivningsparametere og arealstandarder 
som ble benyttet i planleggingen av tidligere sykehusprosjekt i regionen, samt føringer gitt i Helse 
Sør-Øst RHF styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag 
for videre utvikling og planlegging.    
 

2.1.1 Dimensjoneringsgrunnlaget 
Hovedfunksjonsprogrammet forelå i første versjon tidlig i 2015, med et netto funksjonsareal 
tilsvarende 73.600 m2. På dette tidspunktet forutsatte Vestre Viken HF at framtidig vekst skulle 
tas i Drammen, og at egendekningen i helseforetaket skulle øke med ca. 7 %. Gjennom etablering 
av revidert mandat for konseptfasen, ble hele underlaget gjennomgått og revidert høsten 2015.  
Dette for å sikre at sentrale parametere ble harmonisert med regionale og sentrale føringer for 
dimensjonering av sykehus, og for å bidra til en bedre fordeling av kapasitet internt i 
helseforetaket ved at alle sykehus i helseforetaket håndterer vekst i eget opptaksområde for de 
funksjoner som det enkelte sykehus har. Som et resultat av dette er netto funksjonsareal redusert 
til 51.500 m2. 
 
På denne bakgrunn kan det gis følgende redegjørelse for dimensjonering av sentrale kapasiteter i 
nytt sykehus, slik det er dokumentert i hovedfunksjonsprogrammet (rev.2). 
 

2.1.2 Senger somatikken 
Basis for framskriving av senger er avdelingsopphold i 2013.  
 
Ved beregning av antall senger for 2030 er det tatt hensyn til omstilling fra inneliggende til 
dagkirurgi og dagbehandling, generell reduksjon i liggetid og utnyttelsesgrad av senger.  Dette gir 
følgende beregning av senger i nytt sykehus: 327 normale senger, 30 observasjonssenger, 24 
intensiv/intermediær-senger og 16 plasser i pasienthotell. 

side 6 
 



 
 
 
2.1.3 Dagplasser og poliklinikkrom somatikken  
I beregningsgrunnlaget er det lagt til grunn en utnyttelsesgrad på 240 dager per år og 2,5 
dagopphold pr. dag, i henhold til Helse Sør-Øst RHF styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og 
kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging. 
 
Beregningen av dagplasser har tatt høyde for 40 % vekst ut over demografisk framskrivning 
basert på at det forventes betydelig vekst innen dagbehandling, hvilket gir et behov på 20 336 
dagbehandlinger i 2030.  
 
For poliklinikk er det lagt til grunn utnyttelsesgrader tilsvarende 240 dager/år, 10 timer pr. dag og 
en konsultasjonstid på 45 minutter. Framskrivingen basert på gitte omstillinger fra døgn- til 
dagbehandling gir totalt 197.753 konsultasjoner i 2030.  I tillegg kommer konsultasjoner til 
endoskopi som utgjør 6.521 konsultasjoner fordelt på inneliggende og poliklinikk. Dette gir 
følgende kapasiteter i nytt sykehus: 176 poliklinikkrom og 56 dagplasser. 
 

2.1.4 Operasjon 
Det er beregnet totalt 25 operasjonsstuer hvorav 11 stuer for inneliggende og 14 for dagkirurgi. I 
dimensjoneringen er det med noen unntak forutsatt 90 minutter operasjonstid og 30 minutters 
skiftetid. Det er dimensjonert med 2 bufferstuer. I tillegg er det lagt til rette for 50 
oppvåkningsplasser. 
 

2.1.5 Laboratorieareal 
Det er planlagt 4.123 m2 til laboratorier i nytt sykehus inklusiv kontorer og møterom. 
Virksomheten ivaretar funksjoner for blodbank, biokjemi, mikrobiologi og patologi. De ulike 
laboratorie-spesialitetene søkes integrert gjennom etablering av et felles analysesenter og 
tilknyttede spesiallaboratorier. Sambruk av arealer og utstyr vil sammen med automatisering og 
bruk av analyseroboter øke kapasiteten til laboratoriet.   
 
Avdeling for patologi er kun lokalisert i Drammen og skal betjene hele sykehusområdet Vestre 
Viken. Øvrige avdelinger er lokalisert på flere sykehus i Vestre Viken HF.  
 

2.1.6 Bildediagnostikk 

Radiologi  

Ved beregning av antall undersøkelser og modaliteter i 2030 er det tatt hensyn til at dagens vekst 
videreføres innen alle områder, unntatt konvensjonell røntgen hvor det er forutsatt vekst 
tilsvarende dobbel demografisk framskrivning.  Det er videre lagt til grunn at 85 % av 
konvensjonell røntgen og CT gjennomføres på dagtid og 95 % andel dagtid for ultralyd, MR og 
intervensjon. Dette gir totalt 154.646 undersøkelse i 2030 fordelt på ulike modaliteter. For å 
dekke dette behovet er det dimensjonert med fire CT, fem MR, syv konvensjonelle 
røntgenenheter, 4 ultralydenheter og to intervensjons-/angiografilaboratorier. 
 
Nukleærmedisin  

I beregning av antall undersøkelser og modaliteter for 2030 er det tatt hensyn til vekst tilsvarende 
demografisk framskriving. Dette gir totalt 3.062 undersøkelser i 2030. 
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Vestre Viken har lagt til grunn at det skal installeres én PET CT i nytt sykehus og har i 
arealdisponeringen i tillegg tatt høyde for installasjon av én framtidig PET MR. Dette er 
modaliteter helseforetaket ikke har i dag og det er ikke besluttet at dette er modaliteter som skal 
etableres ved Vestre Viken HF. Det må således avventes en eventuell regional prosess for 
funksjonsfordeling før dette kan inkluderes i planene.   
 
PCI  

Det er et ønske fra Vestre Viken HF å starte opp med koronar angiografi/PCI-behandling. Dette 
er en funksjon som ikke er lagt til helseforetaket i dag. Det er i hovedfunksjonsprogrammet og 
skisseprosjektet lagt inn 2 kateterrom som en forberedelse for funksjonen. Det er ikke besluttet at 
dette er en funksjon som skal etableres ved Vestre Viken HF, og det må på ordinært vis avventes 
en eventuell regional prosess før dette kan inkluderes i planene. Arealene som er avsatt er planlagt 
benyttet til andre intervensjonsprosedyrer (pacemakerstuer) inntil videre.  
 
Brystdiagnostisk senter 

Brystdiagnostisk senter er en videreføring av dagens aktivitet med kreftutredning og behandling. 
Framskrevet behov gir en økning på en undersøkelsesenhet. 
 

2.1.7 Psykisk helsevern 
I Alternativ 1.1 og 2.1 samt Alternativ 3, er det lagt opp til at all sykehuspsykiatri flyttes fra 
Blakstad og Lier og samlokaliseres med somatikk i nytt sykehus. Samlokaliseringen omfatter også 
en seksjon for øyeblikkelig hjelp for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det er planlagt at 
ressursfordelingen mellom sykehus og DPS forskyves til ca. 60/40 i DPS favør. Antall senger er 
framskrevet til 2030 basert på demografisk utvikling.  
 
Det forutsettes en effektivisering i akuttpsykiatrien på 30 %. Dette skal dels skje gjennom 
omfordeling av liggedøgn til DPS, dels gjennom samlokalisering av virksomheten på Lier og 
Blakstad og dels gjennom samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern.  
En mindre andel av senger for rus og avhengighetsbehandling er beregnet til akutte og 
sammensatte oppgaver, inkludert at tvungen rusbehandling er tatt inn i nytt sykehus. Det er 
beregnet en moderat økning i antall sikkerhetsplasser. Senger til forsterket psykosebehandling, 
utredning av unge samt seksjon for utviklingshemmede holdes på dagens nivå. 
 
Dette gir følgende dimensjoneringsgrunnlag: 
 

Kapasiteter sykehuspsykiatri og TSB Drammen 
2030 

Døgnplasser for voksne 89 
Skjermede døgnplasser for voksne   32 
Døgnplasser for ungdom  14 
Skjermede døgnplasser for ungdom   4 
Døgnplasser for sikkerhet  15 
Døgnplasser for akutt avrusning (ARA) 9 
Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser 3 
Familieleilighet (ungdom) 1 
Poliklinikk (samlet for alle områdene) 20 
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2.1.8 Samlet kapasitetsoversikt 
På denne bakgrunn er det lagt til grunn at nytt sykehus i Drammen etableres med følgende 
kapasiteter, sammenlignet med dagens nivå: 
 

Somatikk: 

Kapasiteter i Vestre Viken HF Drammen  
2013 

Drammen  
2030 

Senger somatikk  
Døgnsenger  259 327 
Hotellpost   15  16 
Observasjonssenger   39  30 
Intensiv/intermediær  14  24 
Fødestuer    5   7 
Operasjon  
Operasjonsstuer dag  10 14 
Operasjonsstuer inneliggende  11 11 
Postoperative plasser  31 50 
Poliklinikk/dagbehandling    
Dagplasser  43 56 
Poliklinikkrom  187 176 
Bildediagnostikk 
Radiologi  17 22 
Nukleærmedisin   3 31 
PCI/pacemakerstuer 0 22 
Brystdiagnostisk senter 8 9 
1PET MR og PET CT avklares separat, 2Etablering av PCI avklares separat, det etableres 2 pacemakerstuer 

 

Sykehuspsykiatri og TSB: 

Kapasiteter i Vestre Viken HF Blakstad/ 
Lier 2013 

Drammen  
2030 

Døgnplasser for voksne  
133 

89 
Skjermede døgnplasser for voksne   32 
Døgnplasser for ungdom  

19 
14 

Skjermede døgnplasser for ungdom  4 
Døgnplasser for sikkerhet  15 15 
Døgnplasser for akutt avrusning (ARA) -3 9 
Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser 3 3 
Familieleilighet (ungdom) 1 1 
Poliklinikk (samlet for alle områdene) -3 20 
3Fordelt på flere lokasjoner i dag og ikke sammenlignbart. 
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2.1.9 Driftskonsepter  
Vestre Viken HF har beskrevet enkelte forutsetninger for konseptuelle løsninger i nytt sykehus i 
hovedfunksjonsprogrammet som gir føringer for fremtidige driftskonsepter.  
 
Nytt sykehus i Drammen skal organiseres etter pasientenes behov. Sykehuset skal i samarbeid 
med kommunene og fastlegene organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste 
effektive omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og 
polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasientene og i tråd med faglig god praksis 
 
Nytt sykehus i Drammen skal være et framtidsrettet sykehus der det er tilrettelagt for best mulig 
pasientbehandling og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et viktig mål er å 
samlokalisere somatikk og psykiatri.  
 
Det er beskrevet etablering av et felles akuttmottak for somatikk og psykiatri der også barn tas 
imot i et eget «barnespor». Det er ønskelig at akuttmottak får tett integrasjon mot 
observasjonspost, og at relasjon til intensiv og operasjon prioriteres slik at akuttforløp løses 
optimalt. Billeddiagnostikk er viktig i utredning av akutte pasienter, og det bør legges opp til at 
funksjonen plasseres i umiddelbar nærhet til akuttmottaket.  
 
I hovedfunksjonsprogrammet (HFP) beskrives et driftskonsept hvor operasjonsavdelingen 
inneholder stuer for både dagkirurgi og inneliggende kirurgi. Dette er vurdert til å gi best 
utnyttelse av operasjonsressursene og fleksibilitet for fremtidige endringer i behov. Intensiv og 
intermediær samles for å oppnå tilsvarende fleksibilitet og god ressursutnyttelse. 
 
Poliklinikk og dagområder plasseres samlet med tanke på lett tilgjengelighet for pasientene som 
kommer til sykehuset. Hensiktsmessig samlokalisering av fagspesialiteter gir nye 
samarbeidsmuligheter i pasientbehandlingen.  
 
Laboratoriefunksjonen i nytt sykehus er foreslått samlet omkring et felles prøvemottak, og det 
legges opp til mest mulig automatisering og deling av instrumenter og utstyr der det er mulig. 
 
Ikke medisinske støttefunksjoner planlegges slik at de skal understøtte kjernevirksomheten og 
bidra til trygg og god pasientbehandling på en effektiv måte. 
 
Bemanning er framskrevet til 2030, basert på fremtidig beregnet aktivitet og forutsetninger om 
effektiviseringsmuligheter i et nytt bygg. I driftsmodellen er bemanningen framskrevet med basis 
i alternativ 1 med en økning på 199 årsverk i forhold til 2013, slik at fremtidig bemanning (2030) 
utgjør i alt 2.978 årsverk. 
 

2.2 Utbyggingsalternativ  

2.2.1 Alternativer behandlet i konseptfaserapporten 
Flere alternative utbyggingsløsninger er utredet i konseptfasen.  I møte 14.03.16 behandlet styret i 
Vestre Viken HF sak om konseptfaseutredningen. I saksfremlegget la administrerende direktør i 
Vestre Viken HF blant annet følgende til grunn: 

• 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. 
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Videre ble det redegjort for at en i den avsluttende del av konseptfasen ville konsentrere arbeidet 
om følgende alternativer:  

• Nullalternativet (utsettelsesalternativ) 
• Alternativ 1: Brakerøya inklusiv alderspsykiatri 
• Alternativ 3: Bragernes inklusiv alderspsykiatri   

 
Styret i Vestre Viken HF tok dette til orientering.  
På denne bakgrunn gis det nedenfor en kort redegjørelse for de tre alternativene som er vurdert i 
avslutningen av konseptfasen.   
 

2.2.2 Nullalternativet 
Nullalternativet har begrenset levetid og vil ikke kunne fremstå som et realistisk alternativ særlig 
lengre enn tiden frem til et annet alternativ kan stå ferdig. Kostnadene knyttet til dette alternativet 
er derfor i stor grad kostnader som påløper til et annet langsiktig alternativ står ferdig. Dette 
alternativet er derfor vurdert som uaktuelt som et langsiktig alternativ. 
 

2.2.3 Brakerøya 
Konseptet består av en somatikkdel mot vest og en psykiatridel mot øst som bindes sammen av 
et atkomstbygg med hovedinngang på plan 1. Dette skal erstatte dagens Drammen sykehus og 
psykisk helsevern på Blakstad og Lier.  
 
Bygningsstrukturen/sykehusanlegget er organisert i mindre enheter (karréer) med atrier gruppert 
omkring en gjennomgående hovedgate. Behandlingsfunksjoner og poliklinikk/dagbehandling er i 
hovedsak lokalisert i plan 1-2, mens sengeområdene er plassert i et eget bygg (sengekors) på 
toppen av de øvrige byggene. Totalt har anlegget 8 etasjer.  
 
Det er lagt til grunn at det erverves det tomtearealet innenfor planområdet som er nødvendig for 
å etablere det nye sykehusbygget (ca. 120-130 dekar).  Det er lagt til rette for at kommunen kan 
realisere en ny legevakt i planområdet og det er anvist plass til et nytt DPS. Ny legevakt og ny 
DPS er ikke en del av prosjektets arbeidsomfang. I tilknytning til legevaktbygget etableres 
helikopterlandingsplass og et apotekutsalg. Dersom legevakten ikke blir etablert samtidig med 
sykehuset vil disse funksjonene måtte løses på annen måte i forprosjektet. 
 
Konseptet svarer godt opp hovedfunksjonsprogrammet og er tilrettelagt for framtidige utvidelser 
dels gjennom påbygging av planlagte bygningskropper og dels gjennom etablering av nye bygg. 
Framtidige nybygg vil kunne kreve ytterligere tomteerverv innenfor planområdet.  
 
Konseptet gir mulighet for etappevis utbygging for eksempel ved at psykiatridelen, som utgjør ca. 
20.000 m2, bygges som et eget trinn. Det er også bygningsteknisk lagt til rette for at deler av 
somatikken etableres i etapper, men en oppdeling vil medføre behov for å legge om intern 
funksjonsplassering.   
 
Det er planlagt etablert et p-hus i privat regi i nordvestre del av planområdet nær jernbane og det 
er forutsatt at nødstrømsaggregatene til sykehuset plasseres i p-huset. Dersom p-hus ikke blir 
etablert samtidig med sykehuset vil disse funksjonene måtte løses på annen måte i forprosjektet. 
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Et sykehus faller inn under den høyeste sikkerhetsklasse for flom og stormflo (jfr. TEK 10 § 7.2) 
som sier at et sykehus ikke kan plasseres i et flom-/stormfloutsatt område. Alle funksjoner i 
sykehuset som må være operative i en beredskapssituasjon vil derfor bli plassert over den 
anbefalte minimumsgrensen på 3,4 moh. Dette betyr at tomten må heves.  
 
Forutsatt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017 og byggestart tredje kvartal 2018 kan prosjektet 
være ferdigstilt og i full klinisk drift fra 01.05.24. Dette forutsetter dog tilgang til tomten senest 
01.09.18.  
 
Tidspunkt for tilkomst til tomten er avhengig av at ABB flytter sin virksomhet til Holmen. 
Drammen kommune har iverksatt regulering av ny tomt til ABB. Etter omregulering må det 
anlegges et nytt bygg for ABB.  
 
En omfattende veiløsning med nytt kryss på Strandveien med ny 4-felts vei (2 kollektivfelt og 2 
ordinære felt) med gang- og sykkelvei under jernbane skal etableres som del av prosjektet. I tillegg 
skal det etableres stormflosikker adkomst fra øst. 
 
Drammen kommune har iverksatt områderegulering til sykehusformål på Brakerøya, planområdet 
utgjør 312 dekar. Høringsfristen utløp 14.04.16 og det kom ikke innsigelser til 
områdereguleringsplanen. Områdereguleringen ble vedtatt i Lier kommune den 24.04.2016 og i 
Drammen kommune den 31.05.2016. Imidlertid har det fremkommet en rekke påpekninger fra 
blant annet Fylkesmannen som må avklares i det videre arbeid, dersom innsigelser til 
detaljreguleringen skal unngås. Dette innebærer behov for en del supplerende undersøkelser, 
blant annet knyttet til undersjøiske skred. Påpekningene fra Fylkesmannen representerer forhold 
som vil bli ivaretatt i det videre arbeid. 
 
Det er primært fire grunneiere som direkte eller via datterselskaper/tilknyttede selskaper eier 
tomteområdet. Det er forhandlinger om frivillig erverv av eiendommer med de tre grunneierne; 
Eie, Eidos og Rom. Partene har så langt ikke lykkes å bli enig om betingelser for erverv.   
 
Tomten er opparbeidet gjennom deponering av ukjente masser over en lengre periode, og 
omfanget av forurensning er i liten grad kjent under eksisterende bygg. Det er imidlertid kjent at 
det er deponert dårlige masser på stedet. I tillegg har tidligere virksomhet på området tilført 
forurensning.  
 
Det er gjennomført flere tiltak med opprydding på deler av tomten, men det er fortsatt knyttet 
betydelig usikkerhet til gjenværende omfang av forurensede masser under eksisterende 
bygningsmasse. For disse områdene må det gjennomføres supplerende undersøkelser og 
utarbeidelse av tiltaksplaner.  Det er viktig at dette klargjøres før tomteerverv gjennomføres. 
 

2.2.4 Bragernes  
Dette alternativet (Alternativ 3) beskriver også et fremtidig sykehus hvor Drammen sykehus og 
sykehuspsykiatrien på Blakstad og Lier samles. Det forutsettes at store deler av eksisterende 
bygningsmasse ved Drammen sykehus rives. Sykehusanlegget vil etter ferdigstillelse bestå av nytt 
behandlingsbygg, en totalrenovert høyblokk, og nye bygg for psykisk helsevern som bindes 
sammen av en felles gate langs høyblokka. Delene blir likeverdig integrert i det nye 
sykehusanlegget. 
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I hovedsak er det foreslått plassert tunge behandlingsfunksjoner i nytt behandlingsbygg, dvs 
akuttmottak, bildediagnostikk, operasjonsstuer og intensiv. Sengepostene er plassert øverst i 
høyblokka. Poliklinikker er plassert i de nederste etasjene i begge bygg. Byggene har horisontal 
forbindelse med høyblokken i 5 etasjer, øvrige etasjer forbindes med heis i et mellomliggende 
heisbygg. Det er planlagt etablert p-hus i fjellet nord for sykehuset i samsvar med eksisterende 
reguleringsplan. 
 
Konseptet svarer godt opp hovedfunksjonsprogrammet. Eksisterende tomt gir liten mulighet for 
framtidige utvidelser og slik utvidelse vil i tilfelle kreve erverv av tilleggsareal.   
Det er etablert detaljerte planer for å gjennomføre utbyggingen i flere trinn innenfor følgende 
hovedfaser:  

• Etablering av parkeringshus i fjell  
• Etablering av nytt behandlingsbygg somatikk samt ett nytt psykiatribygg  
• Utflytting og rehabilitering av høyblokka syd 
• Utflytting og rehabilitering av høyblokka nord 
• Etablering av de to siste psykiatribyggene 

 
I forbindelse med rehabilitering av høyblokka må det legges opp til en omfattende rokade for å 
kunne ivareta den kliniske virksomheten parallelt med byggeaktivitetene. For å gjennomføre 
utbyggingen må deler av virksomheten i høyblokka derfor flytte til midlertidige lokaler.  
 
For å etablere en mer robust plan for rokaden er det vurdert å etablere ytterligere en etasje på det 
nye somatikkbygget (alternativ 3B). En fordel med dette er at det vil gi mulighet for å lokalisere 
både føde, observasjonspost for gravide, barsel og nyfødt intensiv permanent i somatikkbygget.  
Et slikt alternativ vil gi ca. 8.000 m2 ekstra areal, og er kostnadsberegnet til 380 MNOK. Det er 
forutsatt at Vestre Viken HF finner inndekning av denne merkostnaden dersom løsningen blir 
valgt. 
 
Alternativ 3 krever ny reguleringsplan for Bragernes og denne prosessen er ikke startet. Det er 
forventet at denne vil kunne ta 1,5 år. Bygging av p-hus i fjell kan starte uavhengig av ny 
regulering. Rehabilitering av høyblokka representerer en stor usikkerhet i denne sammenhengen 
fordi eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til jordskjelvsikring (jf TEK 
10/Eurokode 8) og rehabilitering krever da at Drammen kommune gir dispensasjon for dette.  
Det er ikke forventet at det nye sykehuset på Bragernes genererer økt trafikk som vil kreve 
omfattende tiltak i dagens veinett. 
 
Forutsatt oppstart av forprosjektet i januar 2017 er prosjektet planlagt ferdigstilt og i full klinisk 
drift fra 01.10.2026. Det nye somatikkbygget vil bli ferdigstilt i 2020, og høyblokka i 2024. 
Psykiatridelen ferdigstilles i oktober 2026.   
 

2.2.5 Investeringskostnader – Brakerøya og Bragernes 
Investeringskalkylen for begge alternativene er gjennomgått etter at endelig versjon av 
konseptfaserapporten forelå.  
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Alternativ 1: Brakerøya 

Basiskalkylen for Brakerøya angir et P50 investeringsnivå på 8.421 MNOK.   
Det er konstatert at følgende forhold ikke er tatt med eller undervurdert: 

• IKT-infrastruktur (datanett og telefoni inngår ikke) 
• Kostnader knyttet til fremføring av høyspentforsyning fra Lier 
• Undervurdert omfang av tekniske rom  
• Uforutsette problemer med grunnarbeider 

 
Disse forholdene er beregnet til ca. 400 MNOK.   
 
Alternativ 3: Bragernes 

For Alternativ 3 (Bragernes) var kostnadsestimatet i konseptfaserapporten basert på 
kvadratmeterpriser.  Basis for disse er dels erfaringstall og dels kvadratmeterpriser fra Alternativ 1 
(Brakerøya). Det har derfor vært nødvendig å utarbeide en mer detaljert kalkyle. Ekstern rådgiver 
har gjennomført dette arbeidet og har kommet fram til en P50 kalkyle på 7.495 MNOK. Dette er 
en økning på 459 MNOK fra P50 estimatet i konseptfaserapporten. 
 
I tillegg er det identifisert følgende forhold som ikke er tatt med eller undervurdert: 

• IKT-infrastruktur (datanett og telefoni inngår ikke) 
• Underestimerte kostnader for fundamentering 
• Undervurdert omfang av tekniske rom  

 
Disse forholdene er beregnet til ca. 330 MNOK.  
 
Sammenstilling 

For begge alternativene er basiskalkylen etablert med forutsetninger om nøkterne standarder og 
det anses ikke som sannsynlig at en kan redusere ytterligere på disse.  
 
Samlede anbefalte justerte P50 inklusiv mva. for begge alternativene blir da (prisnivå oktober 
2015): 
 

Post Alternativ 1 
Brakerøya 

Alternativ 3 
Bragernes 

Investeringskostnad P50 8 421 MNOK 7 495 MNOK 
Forhold som ikke er med 400 MNOK 330 MNOK 
Ombygging ved rokade  160 MNOK 
Sum justert P50 8 821 MNOK 7 985 MNOK 

 
I samsvar med prosjektets tilleggsmandat inngår ikke følgende forhold i justert P50: 

• Erverv av tomt, inklusiv fjerning av forurensing og riving (gjelder alternativ 1) 
• «Ikke-byggnær» IKT 
• P-hus 
• Ulempekostnader (gjelder alternativ 3) 

 

side 14 
 



 
 
 
Forskjellen i investeringskostnad skyldes i hovedsak gjenbruk av høyblokka, samt lavere 
kostnader til utvendige anlegg og infrastruktur knyttet til alternativ 3, Bragernes.  
 
Sammenligning av kostnadsnivået-investeringer 

Det er foretatt en sammenligning mellom kalkylene for nytt sykehus i Drammen med erfaringstall 
fra siste gjennomførte store sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst: 
 

Prosjekt Sluttkostnad 
(MNOK, prisjustert til 2015) KVM KR/M2 

Nye Ahus 12 420 152 000 ca  81 700 
Nytt østfoldsykehus 6 070 89 680 ca  67 690 
 Justert P50   
Alternativ 1 8 821 113 654 ca. 77 600 
Alternativ 3 7 985 121 551 ca. 65 700 

 
Som det framkommer av tabellen ovenfor er nybyggalternativet på Brakerøya vesentlig dyrere pr 
kvm enn Bragernes og også med sammenlignbar sluttkostnad fra NØS. Dette skyldes at det på 
Brakerøya er ekstraordinære kostnader knyttet til tomteforhold og etablering av infrastruktur som 
til sammen utgjør i størrelsesorden 6.000 – 8.000 kr/kvm.  
 
Kalkylene fremstår, med påførte justeringer, som tilstrekkelig gjennomarbeidede og 
sammenliknbare, med forventet prisnivå i et normalt marked. 
 
Budsjettallene er oppgitt med prisbasis oktober 2015 og derfor kommer i tillegg lønns- og 
prisstigning i planleggings- og byggeperioden. Det legges til grunn at det benyttes samme modell 
for indeksregulering av investeringskostnadene som for Nye Ahus og NØS.  
 

2.2.6 Finansiering 
Vestre Viken HF forutsetter at byggeprosjektet finansieres med 70 % eksternt lån, 
egenfinansiering i form av salg av eiendom, tilgang til konsernfordring på Helse Sør-Øst RHF og 
gjennom bruk av opparbeidede positive resultater frem mot ferdigstillelse av byggeprosjektet. I 
tillegg har Vestre Viken HF lagt til grunn at de vil ha behov for mellomfinansiering i form av 
driftskreditt for å dekke likviditetsmessige underskudd. Finansieringsplan påvirkes av hvilken 
utbyggingsløsning som velges.  
 
Ut over finansiering av nytt sykehus i Drammen planlegger Vestre Viken HF vedlikehold/ 
oppgradering av øvrige sykehus i helseforetaket (Bærum, Ringerike og Kongsberg) til en samlet 
kostnad på ca 1,6 mrd kroner. Dette vedlikeholdsprosjektet må sees opp mot tiltak som skal 
iverksettes for å tilpasse prosjekt nytt sykehus i Drammen til planforutsetningene, herunder 
revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 

2.2.7 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF 
I konseptrapporten er det utført analyser av økonomisk bærekraft for hhv alternativ 1 og 
alternativ 3. Denne analysen er senere oppdatert i ny versjon datert 29.04.16.  
 
For alternativ 3 er det utført 4 ulike beregninger hhv hovedalternativ uten ekstra etasje i 
behandlingsbygget (3A) og med ekstra etasje i behandlingsbygget (3B). I analysen er det forutsatt 
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at ekstra etasje i alternativ 3 krever finansiering ut over justert P50. Det er imidlertid lagt til grunn 
at en finner inndekning for denne kostnaden dersom alternativ 3 blir valgt. 
 
Alternativene er basert på følgende forutsetninger: 
 
Alternativ Justert P50 Rokade-

kostnad 
Ekstra 
etasje 

Ulempe-
kostnader 

1: Brakerøya 8 821 MNOK - - - 

3A1: Bragernes 

7 985 MNOK 

160 MNOK - 

200 MNOK 
3A2: Bragernes 

3B1: Bragernes 
110 MNOK 380 MNOK1 

3B2: Bragernes 
1Det legges til grunn at en finner inndekning for denne kostanden dersom alternativ 3 blir valgt. 

 
I tillegg forutsetter de utførte nåverdiberegningene at restverdi av tomt med tilhørende 
investeringer legges til grunn. Det er for alternativ 1 forutsatt restverdi på 2 511 MNOK og for 
alternativ 3 er restverdi 1 151 MNOK. Videre forutsettes det at pukkelkostnader (flytting, 
organisasjonsutvikling mv.) er 200 MNOK i begge alternativene.  
 
Det er foretatt analyser og vurderinger av de driftsøkonomiske forutsetningene som ligger til 
grunn for økonomisk bæreevne og nåverdi, herunder økonomiske effekter av forutsatt 
driftseffektivisering, leiekostnader og kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU). 
 
Basert på disse forutsetningene viser analysen: 

• Ingen av alternativene genererer positiv kontantstrøm på prosjektnivå, og har således ikke 
økonomisk bæreevne på prosjektnivå i en kontantstrømtilnærming. Alternativ 3A 
kommer best ut og alternativ 1 dårligst ut. 

• Alle alternativene viser positiv akkumulert kontantstrøm på om lag samme nivå for 
helseforetaket. 

• Alle alternativene viser positiv resultatutvikling på helseforetaksnivå i perioden basert på 
renter og avskrivninger. Alternativ 1 kommer best ut og dette skyldes primært at de høye 
tomtekostnadene på Brakerøya ikke inngår i grunnlaget for avskrivninger. 

• Nåverdien av alternativ 1 og alternativ 3A er tilnærmet like med marginal positiv verdi. 
Disse kommer likt ut fordi restverdien av tomtekostnader i alternativ 1 er 1 360 MNOK 
høyere enn for alternativ 3A. 

 
En viktig forutsetning for beregningen av økonomisk bærekraft er analyser av fremtidig 
bemanning.   Det forutsettes en effektivisering tilsvarende 170 MNOK i 2030, sammenlignet 
med videreføring av dagens drift («0-alternativet»).   
 
Vestre Viken HF forutsetter at helseforetaket klarer å realisere et driftsresultat før avskriving på 
650 MNOK pr. år for alternativ 1 og 3 frem til ferdigstillelse av byggeprosjektet og gjennom 
levetiden til bygget. Driftseffektivisering og øvrige driftsøkonomiske effekter kommer i tillegg til 
det prosjektuavhengige driftsresultat før avskriving.  Det fremgår av rapport om økonomiske 
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analyser at dette er i samsvar med Vestre Viken HF sitt innspill til foretaksgruppens økonomiske 
langtidsplan 2017-2020.  
 
Det prosjektuavhengige driftsresultatet er den forutsetningen som har størst betydning for 
økonomisk bæreevne og nåverdi.  Derfor er det nødvendig at Vestre Viken HF klarer å realisere 
et årlig driftsresultat før avskriving på 650 MNOK, i tillegg til øvrige driftsgevinster, for at 
helseforetaket skal ha økonomisk bæreevne ved gjennomføring av prosjektet.  
 
I Vestre Viken HFs innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 har helseforetaket innarbeidet 
investeringer i distriktspsykiatrisk senter (DPS) på 1,5 milliarder kroner og investeringer i 
ombygging og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg på 1,6 milliarder kroner i tillegg 
til investeringene i nytt sykehus i Drammen.  Det er forutsatt at investeringen i DPS skal 
finansieres ved salg av eiendom, opptrappingsmidler psykiatri, en andel av positive resultater i 
perioden 2017-2022 og eksternt lån (70%). Ombygging og oppgradering av Bærum, Ringerike og 
Kongsberg er forutsatt finansiert med egenfinansiering i form av salg av eiendom, overskudd i 
perioden 2017-2022 og lån fra Helse Sør-Øst RHF. Investeringsprogrammet til DPS og Bærum, 
Ringerike og Kongsberg følger egne planprosesser og omtales i sak om økonomisk langtidsplan 
2017-2020. Det er per dags dato ikke foretatt noen vurdering av eller lagt inn noen driftsgevinster 
knyttet til disse investeringene, og således ikke foretatt noen analyse eller vurdering av økonomisk 
bæreevne.  
 
Figurene under viser Vestre Viken HFs fordrings- og gjeldsposisjon mot Helse Sør-Øst RHF når 
investeringene i nytt sykehus i Drammen, DPS og ombygging/oppgradering av Bærum, Ringerike 
og Kongsberg er innarbeidet i Vestre Viken HFs innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020. 
Figurene viser at Vestre Viken HF vil få et betydelig mellomfinansieringsbehov. Vestre Viken vil 
ha en netto gjeldsposisjon (sum av basisfordring og driftskreditt) mot Helse Sør-Øst RHF når 
linjen i figuren er under null.  Konsekvensen av det forutsatte mellomfinansieringsbehovet, er at 
Vestre Viken HF vil binde opp regionale midler som kunne ha vært benyttet til andre regionale 
satsninger.  
 

 

2.2.8 IKT 
I prosjektets justerte P50 estimat inngår byggnær-IKT, det vil si den fysiske IKT-infrastrukturen i 
bygget, som IKT-kabling, datanettutstyr, trådløst nettverk, IKT-utstyr mv samt IKT-systemer 
som må etableres for å styre byggetekniske løsninger (SD-anlegg, adgangs- og sikkerhetssystemer 
mv).   
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For å følge opp forutsetningene i styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 43-2014 (punkt 3) 
er det som en del av konseptutredningen utarbeidet et overordnet IKT-program (O-IKT) som 
omfatter øvrige nødvendige IKT-leveranser til nytt sykehus utover byggnær-IKT.  
I O-IKT er det lagt til grunn at nytt sykehus i Drammen som hovedprinsipp skal ha regionale 
løsninger innenfor de områder som leveres av Digital fornying, dvs. infrastrukturmodernisering, 
virksomhetsstyring og regional klinisk løsning. Følgende regionale IKT-løsninger er i O-IKT 
forutsatt innført i Vestre Viken HF før innflytting i nytt sykehus: 

• Generell infrastruktur løftet opp på regional standard 
• Regionalt ERP-system 
• Regionalt konsolidert DIPS 
• Gjennomgående elektronisk kurve 
• Laboratoriesystem 

 
Hvilke regionale IKT-løsninger som faktisk skal prioriteres vil bli avstemt mot endringer i 
regionale føringer i forprosjektfasen.  
 
Disse leveransene skal finansieres innenfor rammene av Digital fornying, og er en viktig 
forutsetning for arbeidet med IKT i nytt sykehus. Nødvendig omfang av IKT, utover byggnær-
IKT, og som konsekvens av beslutning om nytt sykehus, er i denne sammenheng lokale, 
regionale og nasjonale tjenester, komponenter og infrastruktur levert direkte inn i nytt sykehus. I 
O-IKT omfatter dette følgende IKT-leveranser: 

• Prosjektledelse, IKT-arkitekturbistand og -tekniske tjenester 
• Regionalt nettverk, lokale servere og lagring 
• Tjenestemigrering/sanering 
• Testmiljø og systemintegrasjon 
• Driftsforberedelser og driftstjenester i prosjektperioden 

 
I tillegg vil det være behov for tilpasning av systemer og løsninger for nytt sykehus. Innholdet i 
leveransene er våren 2016 kvalitetssikret og avstemt mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst 
RHF, og er tilnærmet det samme for begge utbyggingsalternativene. Omfanget er kalkulert 663 
MNOK inkl.mva. 
 
Lokale IKT-investeringer (organisasjonsutvikling, testbistand mv.) er ikke inkludert i estimatet. 
Dette forholdet må analyseres nærmere i samarbeid med Vestre Viken HF og er avhengig av 
ambisjonsnivået til Vestre Viken HF innen IKT-området. Kostnadsestimatene er sammenlignet 
med sluttkostnadene for utvidet omfang IKT ved NØS, hvor de var vesentlig høyere fordi 
prosjektet ivaretok stor grad av regional utvikling.  
 
Kostnadsestimatet for ikke-byggnær IKT er lagt til grunn som forutsetning i den økonomisk 
bærekraftanalysen. Den generelle usikkerheten i kalkylen innenfor IKT-området er stor fordi 
estimater er basert på erfaringstall og ikke konkrete kalkyler. De dimensjonerende faktorene skal 
kartlegges nærmere i forprosjektet som en del av arbeidet med en samlet plan for IKT for Vestre 
Viken HF. Kostnadene knyttet til ikke-byggnær IKT vil inngå i det samlede kostnadsanslaget for 
prosjektet, dvs kostnadsanslaget som vil danne grunnlag for en lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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For å sikre samlet styring av arbeidet med IKT mot nytt sykehus, skal gjennomføring av IKT i 
det nye sykehuset organiseres i et eget delprosjekt i byggeprosjektet. Det vises i denne 
sammenheng til Helse Sør-Østs IKT-strategi - styresak 086-2015 vedlegg 1, kapittel 2 ”Nye 
sykehusbygg” hvor følgende er lagt til grunn: "For store byggeprosjekter som utbygging av Oslo 
universitetssykehus HF og nytt sykehus i Vestre Viken HF, vil realisering av IKT-løsninger 
organiseres i egne program eller delprogram i byggeprosjektene." 
Styringsmodellen vil være basert på erfaringer fra NØS og konkretiseres som en del av 
forprosjektet. 
 

2.3 Vurdering av utbyggingsalternativer mot fastsatte kriterier 
 
I veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter utgitt 12/2011, er det definert 11 kriterier 
for vurdering av utbyggingsalternativer i konseptfasen.  Oppfølgingsgruppen nytt sykehus i 
Drammen som består av representanter fra Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehusbygg HF har gjort en vurdering av nybyggalternativene (alternativ 1: Brakerøya og 
alternativ 3: Bragernes) opp mot disse kriteriene, og oppsummert disse på følgende måte: 
 

2.3.1 Måloppnåelse, riktig prioritering i forhold til målhierarki 
Samfunnsmål: Begge alternativene ivaretar målsetning om et effektivt og godt behandlingsmessig 
tilbud til befolkningen. 
Effektmål: Begge alternativene tilfredsstiller effektmålene godt, men Brakerøya vurderes litt bedre 
fordi det gir noe bedre fleksibilitet for utvidelser samt at det møter de ansattes og pasienters 
ønsker og forventinger om nytt sykehus best. 
 

2.3.2 Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 
Oppfølgingsgruppen har ikke hatt mulighet til en grundig felles gjennomgang av tilleggsrapport 
om økonomiske analyser. Det er i rapporten vist at helseforetaket har økonomisk bærekraft til å 
betjene renter og avdrag på investeringen i alle alternativene. 
 

2.3.3 Kapasitet og kvalitet, «sørge for»- ansvaret 
Begge alternativene har lik kapasitet og oppfyller forutsatt kapasitet i 2030 i samsvar med HFP. 
 

2.3.4 Samhandling 
Begge alternativene legger godt til rette for samhandling internt og mellom somatikk og psykisk 
helsevern. Når det gjelder samhandling med førstelinjetjenesten og andre sentrale 
samarbeidspartnere vurderes det heller ikke å være vesentlige forskjeller mellom alternativene. 
Brakerøya vurderes noe bedre dersom legevakt etableres på tomten.   
 

2.3.5 Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster  
Begge alternativene framstår som tilnærmet likeverdig sett i forhold til driftsøkonomiske 
gevinster, men det er påpekt noen spesielle forhold som kan gi økte driftskostnader i alternativ 3.  
Dette skal følges opp i det videre arbeidet. 
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2.3.6 Pasientmiljø, arbeidsmiljø 
Begge alternativene vil framstå som et attraktivt sykehus tilrettelagt for godt pasient- og 
arbeidsmiljø. Det er imidlertid et betydelig risikoelement knyttet til driftsulemper i 
gjennomføringsfasen av alternativ 3. 
 

2.3.7 Ytre miljø, energibehov, CO2-utslipp 
Det er utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan som angir miljø- og energimål for 
sykehusanlegget. Anbefalte mål og tiltak tilfredsstilles i begge alternativene. Begge alternativene 
vurderes som gode i forhold til miljømessige målsetninger, men alternativ 1 er tilrettelagt for bruk 
av jernbane. 
 

2.3.8 Pasientsikkerhet  
Begge alternativene vurderes som likeverdig i forhold til pasientsikkerhet. 
 

2.3.9 Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 
Begge alternativene vurderes som likeverdig i forhold til fag- og kompetanseutvikling, men alternativ 
3 vil kunne føre til en tyngre rekrutteringssituasjon i gjennomføringsfasen. Lokalisering tett på 
jernbane som i alternativ 1 er vurdert til å kunne styrke rekruttering av ansatte i Oslo og Akershus, 
spesielt hva gjelder legespesialister og annet høyt kvalifisert personell.   

 

2.3.10 Byggets kvalitet, fleksibilitet 
Begge alternativer framstår som fullverdige, men konseptene er forskjellige og tilrettelegger for 
noe ulike logistikk og funksjonsløsninger. Byggets fleksibilitet vurderes å være ganske lik, bortsett 
fra høyblokka som har en begrenset fleksibilitet.  
 

2.3.11 Samfunnsforhold 
Begge utbyggingsalternativene vurderes til å gi positive samfunnsmessige effekter på samme nivå, 
men det forventes større motstand i opinionen for alternativ 3. 
 

2.4 Risikovurderinger 
 
Oppfølgingsgruppen har gjennomført kontinuerlige risikovurderinger for alternativ 1: Brakerøya 
og alternativ 3: Bragernes. For Brakerøya-alternativet er det først og fremst risiko knyttet til 
vanskelige grunnforhold, forurensing i grunn og avklaring av tomteerverv. For Bragernes-
alternativet er det rehabilitering av høyblokka som representerer den største risiko, da 
eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til jordskjelvsikring (jf TEK 
10/Eurokode 8). Dette betyr at rehabilitering av høyblokka krever at Drammen kommune gir 
dispensasjon for krav til jordskjelvsikring. Videre er det risiko knyttet til ombygging og rokader i 
parallell med full drift.  
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2.5 Anbefaling og vedtak i styret i Vestre Viken HF 
 
Konseptfaserapporten ble behandlet i styret i Vestre Viken HF den 09.05.16 (sak 21-2016) og det 
ble fattet følgende vedtak: 

1. Styret har vært tett på prosessen med utredningene av ulike konsepter for valg av nytt sykehus i 
Drammen. Styret konstaterer at det nå foreligger tilfredsstillende beslutningsgrunnlag med 2 alternative 
lokaliseringer som er utredet til samme nivå. Dette innebærer at det foreligger grunnlag for et reelt valg.   

2. Styret i Vestre Viken anbefaler at utbygging av nytt sykehus i Drammen lokaliseres til Brakerøya og at 
utbyggingen baseres på fremlagte konseptrapport, samt tilleggsutredninger. Alternativ 1, med 
alderspsykiatri og skisseprosjekt 1, anbefales videreført til forprosjekt.  

3. Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme utover den 
fastsatte planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i forprosjektet vurderes 
kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom driftsorganisasjon i Vestre Viken og 
utbyggingsorganisasjon. Styret tilrår klart at prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet 
prosjekt for somatikk og psykisk helse og rus. 

4. Vestre Viken forutsetter å bidra til prosjektfinansieringen gjennom videreføring av en positiv 
resultatutvikling.  

5. Vestre Viken vil prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at 
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden (jf sak 22/2016). Øvrige utviklingsprosjekter som krever 
nybygg forutsettes utsatt slik at Vestre Viken og Helse Sør-Øst økonomiske bæreevne er ivaretatt. 

6. Valg av Brakerøya bygger på den forutsetning at Drammen og Lier kommuner vedtar de nødvendige 
områdereguleringer før Helse Sør-Øst sluttbehandler saken.  

 

 

3 Administrerende direktørs anbefaling 

3.1 Faglige vurderinger 
 
Det er gjennomført en grundig prosess med kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget for 
nytt sykehus i Vestre Viken høsten 2015. Forutsetningene og beregningene er harmonisert med 
prinsippene som er nedfelt i Helse Sør-Øst RHF styresak 090-2014 og er sammenlignbare med 
øvrige prosjekter i Helse Sør-Øst.   
 
Administrerende direktør anbefaler at dimensjoneringsgrunnlaget legges til grunn for det videre 
arbeid, men det må samtidig arbeides videre med å vurdere endelig plassering av planlagte 
funksjoner og kapasiteter for å tilpasse prosjektet til planforutsetningen. Dette arbeidet må 
prioriteres høsten 2016. Det legges til grunn at dimensjonering og kapasiteter verifiseres i tråd 
med eventuelle nye krav og forutsetninger og dette konkluderes endelig i forprosjektet. Når det 
gjelder etablering av nye funksjoner som PET og PCI vil dette bli behandlet særskilt og legges 
ikke inn i programmet nå. 
 
Styret vedtok i sak 030-2016 å øke stråleterapikapasiteten i regionen, gjennom etablering av nye 
stråleterapienheter i de sykehusområder som i dag ikke har dette tilbudet. Vestre Viken er et av 
fire prioriterte sykehusområder.  Administrerende direktør vil på den bakgrunn anbefale at 
stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset, slik at den videre planleggingen av 

side 21 
 



 
 
 
prosjektet tar opp i seg dette. I vedlegg 1 i sak 030-2016 legges det til grunn etablering av fire 
lineærakselratorer og fem bunkere med kostnadsestimat på 433 MNOK (prisnivå 2015).  
Administrerende direktør anbefaler at dette legges til grunn for det videre arbeid med nytt 
sykehus i Drammen. Endelig kapasitet og styringsramme må imidlertid fastsettes i forprosjektet.  
 
Administrerende direktør legger til grunn at Vestre Viken HF etablerer et internt 
organisasjonsutviklingsprosjekt som arbeider videre med å utvikle og konkretisere 
driftskonsepter, bemanning og forutsetninger for gevinstuttak.  Dette i tråd med tilsvarende 
arbeid i Sykehuset Østfold HF. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig og at det følger 
prosjektet frem til idriftsettelse. En plan for hvordan driften skal tilpasses rammebetingelsene i 
nytt sykehus må foreligge sammen med forprosjektet.    
 

3.2 Økonomi 
 
Investeringskostnadene er kalkulert av rådgivergruppen til Vestre Viken HF og har vært 
gjenstand for økonomisk usikkerhetsanalyse. Etter dette er de grundig gjennomgått av Helse Sør-
Øst RHF og Sykehusbygg HF i samarbeid med Vestre Viken HF.  Det er avdekket enkelte 
mangler i kalkylegrunnlaget som det er foreslått justeringer for, og disse er tatt inn i forslag til 
styringsramme (P50). Sammenlignet med Nytt østfoldsykehus fremstår standardene som 
reflekteres i kalkylegrunnlaget på omtrent samme, nøkterne nivå.  Det anses som lite realistisk å 
redusere ytterligere på standarder i denne fasen av prosjektet.    
 
Det er også gjort grundige vurderinger av økonomisk ramme for generell IKT, og denne er 
beregnet til 663 MNOK inklusiv mva. Ut i fra en vurdering av omfang og kostnadsnivå anses 
også denne som godt tilpasset, og rammen anbefales lagt til grunn for det videre arbeid.  
 
Selv om det er beregnet at de aktuelle utbyggingsløsningene har økonomisk bærekraft på 
helseforetaksnivå, er det kun alternativ 3, Bragernes som ligger innenfor forutsatt styringsramme 
for konseptfasen.  Denne ble satt til 8 mrd. kroner (prisnivå 2014) sommeren 2015, hvilket 
tilsvarer ca. 8,2 mrd kroner prisjustert til oktober 2015.  
 
Vestre Viken HF har beregnet at de vil ha behov for mellomfinansiering gjennom økt 
likviditetstilførsel i en periode etter at det nye sykehuset er tatt i bruk. Det fremgår som en 
premiss av Helse Sør-Øst RHF styresak 018-2016 at helseforetakene må bidra med 
egenfinansiering til regionale investeringsprosjekter. Vestre Viken HF må derfor i større grad 
prioritere egne midler til finansiering av nytt sykehus i Drammen for å redusere behovet for 
mellomfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Nytt sykehus i Drammen har vært et prioritert prosjekt gjennom flere år. Prosjektet er prioritert i 
gjeldende økonomisk langtidsplan og det er godt forankret i regionen.   
 

3.3 Eierskap til prosjektet 
 
Til nå har Vestre Viken HF vært prosjekteier for prosjektet og styrt prosessen fram til avslutning 
av konseptfaserapporen. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter 
overtar Helse Sør-Øst RHF nå eierskapet til prosjektet og organiserer gjennomføringen etter 
tilsvarende modell som ved utbyggingen av Nytt østfoldsykehus. 
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Det vil si at det ved oppstart forprosjekt etableres et eget prosjektstyre med ansvar for å sikre at 
prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetninger, rammer og mandat som gis av styret i Helse 
Sør-Øst RHF. For bemanning av selve prosjektorganisasjonen inngås avtale med Sykehusbygg 
HF. Det er sikret tilgang til kjernepersonell fra prosjektorganisasjonen som kom fra Nytt 
østfoldsykehus.  
 
Uavhengig av eierskap til prosjektet er det viktig at det etableres et tett og strukturert samarbeid 
mellom drifts- og utbyggingsorganisasjon. Driftsorganisasjonens rolle er spesielt viktig i 
tidligfasen frem til forprosjekt, slik at en etablerer et konsept som er godt forankret og basert på 
forutsetninger som understøtter en effektiv drift. Her er det mange gode erfaringer man kan 
bygge videre på fra Nytt østfoldsykehus. 
 
Det legges opp til at prosjektstyret rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Når det gjelder organisering og styring av arbeidet høsten 2016 og fram til oppstart forprosjekt 
legges det opp til at prosjektorganisasjonen rapporter til administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF. 
 

3.4 Helhetlige vurderinger og anbefaling 
 
Begge nybyggalternativene løser forutsatt kapasitet beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet og vil 
gi gode rammebetingelser for et fremtidsrettet og godt sykehus i Drammen. For alternativ 1, 
Brakerøya er usikkerheten først og fremst knyttet til vanskelige grunnforhold, forurensing i grunn 
og avklaring av tomteerverv.  Det vil si risikoelementer som først og fremst peker mot fremdrift 
og kostnad. For alternativ 3, Bragernes er de største risikoelementene knyttet til at løsningen 
krever langvarig byggeaktivitet og ombygging og rokader i parallell med full drift, samt manglende 
løsning for jordskjelvssikting av høyblokka hvilket krever dispensasjon fra Drammen kommune.   
 
Styret i Vestre Viken HF har anbefalt å velge alternativ 1, Brakerøya som utbyggingsløsning. 
Utfordringen med dette alternativet er imidlertid at forslaget ligger 600 MNOK over forutsatt 
styringsramme for konseptfasen. I tillegg kommer erverv av tomt, hvor totalkostnadene ikke er 
avklart.  Styret i Vestre Viken HF har også erkjent at dette vil kreve tiltak og nedfelt følgende i 
punkt 3 i vedtaket den 09.05.16: 
 
«Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme utover den fastsatte 
planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i forprosjektet vurderes 
kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom driftsorganisasjon i Vestre Viken og 
utbyggingsorganisasjon. Styret tilrår klart at prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet prosjekt for 
somatikk og psykisk helse og rus.» 
 
Administrerende direktør konstater at prosjektet er utredet i samsvar med gjeldende 
retningslinjer. Det er derfor grunnlag for å godkjenne konseptfasen og sikre videreføring av 
prosjektet. Det er etter mange års utredningsarbeid viktig at det tas beslutninger som avklarer og 
gir retning for sykehusutbyggingen i Drammen for Vestre Viken HF.  
 
Som tidligere påpekt vurderes begge utbyggingsalternativene å legge til rette for et godt 
behandlingstilbud i fremtiden. Det er usikkerhet ved begge utbyggingsalternativene knyttet til 
ulike forhold. Driftsulempene i utbyggingsfasen i alternativ 3 kombinert med de byggetekniske 
usikkerhetene knyttet til rehabilitering av høyblokka gir høy risiko. Administrerende direktør har 
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forståelse for at Vestre Viken HF ikke ønsker et prosjekt som kan medføre omfattende 
konsekvenser for den kliniske driften i utbyggingsperioden.  
 
Administrerende direktør slutter seg derfor til anbefalingen fra styret i Vestre Viken om at 
alternativ 1 legges til grunn for det videre arbeid under forutsetning av at prosjektet tilpasses 
forutsatte rammebetingelser. Arbeidet med dette må starte høsten 2016 og avklaringer må 
foreligge før prosjektet videreføres til forprosjektfasen.  
 
Administrerende direktør konstaterer også at styret i Vestre Viken HF ikke i tilstrekkelig grad har 
fulgt opp utredning av etappevis utbygging, slik det er forutsatt i styrevedtaket i sak 043-2014 i 
Helse Sør-Øst RHF. Dette vil være viktig også for andre store investeringsprosjekter og er et 
forhold som må vurderes nærmere sammen med øvrige tiltak.     
 
På denne bakgrunn legges det til grunn at det skal arbeides med følgende forhold i det videre 
arbeidet for å tilpasse prosjektet til tilgjengelige rammer: 

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt. 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Videre er det viktig å redusere risiko knyttet til tomt og grunnforhold. Det er klart at store deler 
av tomten må erverves via ekspropriasjon. Denne prosessen er betinget av et vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF om at tomten skal benyttes til sykehusformål. Administrerende direktør vil ta 
initiativ til supplerende undersøkelser høsten 2016 for å komplettere kunnskapen om 
forurensingsstatus under eksisterende bygningsmasse.  Dette og videre undersøkelser av risiko for 
undersjøiske skred forutsettes å være klart før tomteerverv gjennomføres. 
 
Det er som tidligere nevnt gjort analyser som viser at den økonomiske bærekraften til Vestre 
Viken HF er betinget av en vesentlig tilgang til mellomfinansiering for å dekke underskudd i form 
av driftskreditt fra Helse Sør-Øst RHF.  Det forutsettes derfor at Vestre Viken HF bidrar med 
høy egenfinansiering i prosjektet.  
 
Administrerende direktør etablerte sommeren 2015 et justert mandat for konseptfasen og har 
fulgt arbeidet gjennom oppfølgingsmøter og en egen oppfølgingsgruppe. Det legges opp til at et 
tilsvarende styringsopplegg videreføres høsten 2016 for å sikre tett oppfølging av ovennevnte 
punkter.  Som tidligere nevnt legges det opp til at Helse Sør-Øst RHF nå overtar eierskapet og 
leder arbeidet videre, og det forutsettes at arbeidet gis høy prioritet i Vestre Viken HF.  Det 
legges opp til at resultatene av denne arbeidsprosessen oppsummeres i egen sak til styret og at de 
inngår som føringer for forprosjektet. 
 
Med dette som bakgrunn vil administrerende direktør anbefale at forprosjektet starter når disse 
utredningene er klare og behandlet i styret. Forutsatt styrets godkjenning kan forprosjektet starte 
tidlig i 2017. Forprosjektfasen vil ha ca. ett års varighet og er estimert til 150 MNOK. 
Finansiering er forutsatt via lån fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
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Når forprosjektet legges frem for godkjenning (B4) må det tas endelig stilling til styringsmål, 
fremdrift og gjennomføringsopplegg. I tillegg skal forprosjektet også inneholde:  

• Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter  
• Funksjonsprogram og teknisk romprogram 
• Utforming av funksjonelle og tekniske løsninger  
• Detaljering av investeringsanalyser og driftskostnader for bygget  
• Valg av entreprisemodell  
• Plan for gjennomføring fram til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting  

 
Et slikt opplegg sikrer at prosjektet kan tilpasses overordnede føringer og rammebetingelser, 
samtidig som arbeidet med å etablere et nytt sykehus i Drammen kan gå videre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg 

• Sak 054B-2016: Konseptfase nytt sykehus i Drammen – Erverv av tomt på Brakerøya  
(Unntatt offentlighet, jfr § 23 i offentlighetsloven) 

 
Utrykte vedlegg 

• Styresak 21/2016 i Vestre Viken HF: Konseptfase nytt sykehus. 
http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Styrem%C3%B8te-9-mai-2016.aspx 
Styresaken har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1 Konseptrapport. 
Vedlegg 2 Kvalitetssikringsrapport. 
Vedlegg 3 Hovedfunksjonsprogram. 
Vedlegg 4 Oppsummering tilleggsutredninger Alternativ 3. 
Vedlegg 5 Utvidet forenklet skisseprosjektrapport Alternativ 3. 
Vedlegg 6 Status tomteforhold Brakerøya. 
Vedlegg 7 Tilleggsrapport økonomiske analyser NVVS. 
Vedlegg 8 Referat fra HAMU 2 mai 2016. 
Vedlegg 9 Referat fra Brukerutvalget 2 mai 2016. 
Vedlegg 10 Innkomne brev. 
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http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/2016%20m05%20Sak%2021%20Vedlegg%208%20Referat%20fra%20HAMU%202%20mai%202016.pdf
http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/2016%20m05%20Sak%2021%20Vedlegg%209%20Referat%20fra%20Brukerutvalget%202%20mai%202016.pdf
http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Documents/2016%20m05%20Sak%2021%20Vedlegg%2010%20Innkomne%20brev.pdf


054-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig 
som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte 
planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne sak 
og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for 
det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges 
til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av 
dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 

 
5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, 

herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier 
energiklasse A og passivhusstandard.  

 
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske 

rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og 
eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot 
forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, 
overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst 
RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av 
prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan 
virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av 
driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 



9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 
lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med 
planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter 
styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer 
risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal 
stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   20. juni 
Møtetid:   kl.12.00-17.00   
Møtested:   Bærum sykehus 
 
 
PROGRAM    
kl. 11.30  Lunsj 
 
Kl. 12.00 – 12.30 Orientering om plastikkirurgi ved Bærum sykehus  
Kl.12.30 – 13.00 Omvisning på nytt laboratorium ved Bærum sykehus/klinikk for 

medisinsk diagnostikk 
    

Pause 
 

Kl.13.15 – 17.00 Behandling av styresaker 
     
    
 
 

 
Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet.  
Ved forfall vennligst gi beskjed til: 
 
Styresekretær: Elin Onsøyen 
Telefon: 958 12 504 
E-post:  
elin.onsoyen@vestreviken.no 
 

Alternativt til: 
 
Cecilie Monsen 
Telefon: 928 64 147  
E-
post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
For styreleder Torbjørn Almlid 
 
 
  
Styresekretær: Elin Onsøyen 
 

Til: Styret ved Vestre Viken  
Dato utsendt: 17. juni 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 06. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 20. juni 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

26/2016 

Godkjenning av styreprotokoll 9. mai 2016 
 
Vedlegg: 
1. Styreprotokoll 9. mai 2016 

 

27/2016 

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 31. mai  
Vedlegg: 

1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mai 2016 
2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr mai 2016 
 
 

 

28/2016 

Mandat for forprosjekt BRK – vedlikehold og oppgradering av sykehusene 
Bærum, Ringerike og Kongsberg  
 
Vedlegg: 
1. Prosjektmandat  

 

29/2016 

Helgerud 
Vedlegg: 
1. Vedtak i Bærum formannskap av 19.4.16 
2. Vedlegg 2 – Nye vedtekter Helgerud Boligsameie 
3. Vedlegg 3 – Erklæring etter formannskapets vedtak 

a. Vedlegg 1 til vedlegg 3 – erklæring fra Vestre Viken 
4. Tidligere vedtekter  

 

30/2016 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte. 
 
Vedlegg: 
1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 

andre ledende ansatte  
 

31/2016 

Møteplan for Vestre Vikens styre 2017 
 
Vedlegg: 
1. Årskalender/møteplan for Vestre Viken 2017 
 

 
ORIENTERINGSSAKER 

Saksnr. Sak 

32/2016 Eksterne tilsyn 
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Vedlegg: 
1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2016 

 
 
33/2016 

Orienteringer  
 
Vedlegg: 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier kommune 24. 

mai  
2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Drammen 

kommune 31. mai 
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 
5. Brukerutvalg referat 6. juni  
6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni   
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 16. juni 
9. Brev til HSØ datert 13. juni fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum 

34/2006 Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst 
 
Vedlegg 
1. Styret HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – Konseptfase nytt 

sykehus i Drammen 
2. Vedtak i HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – Konseptfase nytt 

sykehus i Drammen  
 

 
 

ANDRE ORIENTERINGER 
 Budsjettprosess 2017 

 
 Administrerende direktørs orienteringer 

 
• Besøk på Kongsberg 17. juni  
• Møte med Bærum og Asker kommuner 20. juni 

 
• Status erverv av sykehustomt – unntatt off. 
              Møtet lukkes med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23.  

 
 

EVENTUELT 
 
 

 



 

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

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra 9. mai 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 26/2016 20. 06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 9. mai  
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoll fra styremøtet 9. mai 2016 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 13.06. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 9.mai 2016 
Saksbehandler: Cecilie Søfting Monsen 
Direkte telefon: 928 64 147 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Thon Hotel Vettre 

Dato: 9.mai 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 15.10 

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 
Gry Lilleås Christoffersen  Varamedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Forfall:  John Egil Kvamsøe 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør NVVS 
Cecilie Søfting Monsen Fung. styresekretær 
  
 
 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Styreleder innledet med å skissere rammen rundt møtet hvor det vil bli «streamet» direkte (NRK). 
Ingen innvendinger mot dette. 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 20/2016 Godkjenning av styreprotokoll 25.april 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokoll fra styremøtet 25.april 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 21/2016 Konseptrapport nytt sykehus  
 
Styreleder innledet kort og overlot ordet til administrerende direktør. 
Administrerende direktør begynte med å takke prosjektet for god innsats underveis og i sluttfasen. 
Administrerende direktør orienterte kort om prosess, tilleggsutredninger og momenter ved begge 
alternativer.  
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 

1. Styret har vært tett på prosessen med utredningene av ulike konsepter for valg av nytt 
sykehus i Drammen. Styret konstaterer at det nå foreligger tilfredsstillende 
beslutningsgrunnlag med 2 alternative lokaliseringer som er utredet til samme nivå. Dette 
innebærer at det foreligger grunnlag for et reelt valg.  

2. Styret i Vestre Viken anbefaler at utbygging av nytt sykehus i Drammen lokaliseres til 
Brakerøya og at utbyggingen baseres på fremlagte konseptrapport, samt 
tilleggsutredninger. Alternativ 1, med alderspsykiatri og skisseprosjekt 1, anbefales 
videreført til forprosjekt. 
 

3. Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme 
utover den fastsatte planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i 
forprosjektet vurderes kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom 
driftsorganisasjon i Vestre Viken og utbyggingsorganisasjonen. Styret tilrår klart at 
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prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet prosjekt for somatikk og psykisk 
helse og rus 

4. Vestre Viken forutsetter å bidra til prosjektfinansieringen gjennom videreføring av en 
positiv resultatutvikling.  
 

5. Vestre Viken vil prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus slik at disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden (jf sak 22/2016). Øvrige 
utviklingsprosjekter som krever nybygg forutsettes utsatt slik at Vestre Viken og Helse Sør-
Øst økonomiske bæreevne er ivaretatt.  

6. Valg av Brakerøya bygger på den forutsetning at Drammen og Lier kommuner vedtar de 
nødvendige områdereguleringer før Helse Sør-Øst sluttbehandler saken.  

 
Sak 22/2016 idefaserapport «Oppgradering og utvikling av sykehusene på Bærum, 
Ringerike og Kongsberg» 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

 
1. Styret tar Idefaserapport oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, Ringerike 

og Bærum – Vestre Viken HF til etterretning  
 
2. Administrerende direktør følger opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 1600, 

og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet. 
 
3. Finansieringen følges opp i økonomisk langtidsplan og i dialog med Helse Sør-Øst 
 
4. Investeringsbehov, som er omtalt i rapporten utover MNOK 1600, vurderes i forbindelse 

med rullering av utviklingsplanen 
 
5. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak. Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år.  

 
 
Sak 23/2016 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2017-2020 
 
Styrets enstemmige  
Vedtak:  
 

1. Styret for Vestre Viken HF vedtar det fremlagte forslag til økonomisk langtidsplan for 
perioden 2017 – 2020.  
 

2. ØLP 2017 - 2020 legges til grunn for det videre arbeidet med budsjett 2017.   
 

3. Styret tar sikte på et gradvis økende overskudd i perioden slik: 
 



 
 
 

4 
 

 
 

4. Styret forutsetter at økt aktivitet og tilgjengelighet, samt reduserte ventetider, ivaretas 
gjennom effektivisering og ikke gjennom bemanningsøkninger.  
 

5. Styret ber administrerende direktør legge til grunn følgende investeringsrammer for 
planperioden 2017 – 2020: 

 

 
 
Fordeling av investeringsrammer for de enkelte byggeprosjekter konkretiseres i 
budsjettprosessen.     
 

6. Administrerende direktør bes om å fremlegge tiltak som bidrar til effektivisering i 
samarbeid med de tillitsvalgte, hovedverneombudet og brukerutvalget i forbindelse med 
budsjettarbeidet til høsten. 
 

7. Styret ber administrerende direktør å sikre st det i forbindelse med budsjett 2017 blir 
planlagt med større aktivitetsvekst innen psykisk helsevern og rus enn i somatikken. 
 

8. ØLP legger til grunn at nytt sykehus i Drammen bygges på Brakerøya.   Endelig avgjørelse 
om lokalisering er ikke foretatt.  Sykehuslokalisering påvirker ØLP hovedsakelig i perioden 
etter 2020. Det forutsettes at investeringen gjennomføres i regi av HSØ. 
 

9. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 
sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak.  Tentativ fremdriftsplan som 
legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år. Vedlikehold vil 
ha prioritet fremfor nybygg. 
 

10. Det avsettes 250 MNOK av tilgjengelig investeringslikviditet i planperioden til 
egenfinansiering av nytt sykehus i Drammen. 
 

11. Styret ønsker å benytte finansiell leasing som virkemiddel innenfor de retningslinjer som er 
vedtatt av styret i Helse Sør- Øst.  

2017 2018 2019 2020
Overskudd fra drift 200 230 280 300
Gevinst ved salg 65 0 0 0
Resultat totalt 265 230 280 300

Investeringsrammer 2017 2018 2019 2020
Omstillingsprosjekter 68 21 0 0
DPS 10 10 125 125
BRK 125 125 125 125
MTU 80 80 80 80
Øvrige investeringer 52 52 48 26
finansiell leasing 40 40 40 40
Sum 375 328 418 396
IKT 14 14 14 14
EK-innskudd 20 20 20 20
Sum 34 34 34 34
Totale investeringer pr år 409 362 452 430



 
 
 

5 
 

 
12. Administrerende direktør gis fullmakt til å foreta mindre justeringer som konsekvens av 

dialog med Helse Sør Øst mai 2016.  
 
 
Sak 24 /2016 Orienteringer/Referater med mer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
 
Sak 25 /2016 Lønnsoppgjør – Lukket møte 
Møtet lukkes av hensyn til forsvarlig lønnsforvaltning, jf. Helseforetaksloven §26a nr.4. 
Konst. HR-sjef Eli Årmot orienterte i lukket møte om status for årets lønnsoppgjør/hovedoppgjør. 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
 
 
 
Asker, 9.mai 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
    
 
Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   Line Spiten   Gry L. Christoffersen  
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Saksfremlegg  
 
 
Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31. mai 2016  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte ved Vestre Viken HF 27/2016 20.6.2016 
 
Vedlegg: 1. Vedlegg 1 - Virksomhetsrapportering pr mai 2016 

2. Vedlegg 2 – Klinikkrapportering pr mai 2016 
 

 
Ingress 
Resultat pr mai viser et overskudd på 222,5 MNOK, inklusiv redusert pensjonskostnader på 159,4 
MNOK.  Resultat pr mai fra ordinær drift viser et resultat på 63,1 MNOK.  
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styret tar virksomhetsrapport per 31. mai 2016 til orientering.  
 

2. Av bevilgning til fritt behandlingsvalg omdisponeres 5 MNOK til klinikk for psykisk helse 
og rus for å understøtte økt poliklinisk aktivitet. 
 

3. Reduksjonen i investeringsrammen for 2016 fra 371,5 MNOK til 360 MNOK, som følge av 
høyere likviditetsbelastning i 2015 enn forutsatt i budsjettet, gjennomføres som følger: 
 

 
 
 

 

Dato: 16.juni 2016 
Saksbehandler: Sheryl Swenson 
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4. Administrerende direktør gis fullmakt til å iverksette bestillinger av medisinsk-teknisk 
utstyr for inntil 40 MNOK for leveranse i 2017. 

 
 
 

 
 

Drammen, 17. juni 2016 
 

Nils Fredrik Wisløff 
 

Administrerende direktør 
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Sammendrag  
 
Denne saksfremstillingen er et sammendrag av virksomhetsrapporteringen per mai 2016. 
Rapporteringen gir tall per mai for driftsresultat og øvrige måltavle-parametere. De viktigste 
resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, bemanning og kvalitet per mai 2016 er oppsummert i 
måltavlen under:  
 

 
 
- Resultat fra ordinær drift per mai viser et overskudd på 63,2 MNOK, som er 0,7 MNOK foran 

budsjett.  Resultat i mai måned isolert viser et overskudd på 7,8 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 2,8 MNOK bak samme periode i fjor. Prognose for året er på 
150 MNOK, i tråd med budsjett. 

 
- Samlet aktivitet hittil i år målt i antall ”sørge-for” DRG-poeng er 1067 poeng foran budsjett, 

og er 2299 poeng foran samme periode i fjor.   Prognose for året gir aktivitet 1174 poeng 
foran budsjett. 

  
- Aktivitet innenfor psykisk helse og rus målt i antall polikliniske konsultasjoner er 6353 bak 

budsjett hittil i år, men er 880 konsultasjoner foran samme periode i fjor.  Aktivitet i mai 
måned er i tråd med budsjett.  Prognose for året gir 11710 færre polikliniske konsultasjoner 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 7 781 63 149 150 000

Mål 12 500 62 500 150 000

Avvik -4 719 649

I fjor 20 243 65 960 226 833

2 Virkelig 8 586 43 686 101 300

Mål 8 546 42 620 100 126

Avvik 40 1 067 1 174

I fjor 8 251 41 387 97 277

3 Virkelig 20 799 102 291 237 400

Mål 20 850 108 644 249 110

Avvik -51 -6 353 -11 710 

I fjor 19 515 101 411 229 678

4 Virkelig 7 052 7 055 7 128

Mål 6 926 6 972 7 063

Avvik 126 83 65

I fjor 6 940 6 937 7 050

5 Virkelig 7,1 7,4 7,1

Mål 6,7 7,5 7,1

Avvik 0,4 -0,2 0,0

I fjor 6,8 8,0 7,3

6 Virkelig 56 59 65

Mål 65 65 65

Avvik -9 -6 0

I fjor 67 74 67

7 Virkelig 0,4 % 0,4 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 0,4 % 0,0 %

I fjor 0,9 % 0,9 % 1,1 %

8 Virkelig 1,0 % 2,1 % 1,7 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 1,0 % 2,1 % 1,7 %

I fjor 1,7 % 2,4 % 2,0 %

AKTIVITET PHR 
Polikliniske konsultasjoner 
ANTALL

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose

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

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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enn budsjettert.  Prognose gir en vekst i antall konsultasjoner på 3,4 % i forhold til i fjor, mot 
budsjettert aktivitetsvekst på 7,7 %.  

 
- 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 juni er 7052. Dette er 126 månedsverk mer enn budsjettert. 
Hittil i år er det 83 månedsverk mer enn budsjettert. Prognose for året gir et overforbruk på 
65 årsverk i forhold til plan. 

 
- Sykefravær i april er på 7,1 %.  Dette er over mål for perioden, og høyere enn ved samme 

periode i fjor.  Hittil i år er sykefravær på 7,4 %.  Prognosen for året gir gjennomsnittlig 
sykefravær på 7,1 % i tråd med budsjett.  

 
- Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter hittil i år er 59 dager.  Dette er lavere enn 

mål på 65 dager. Prognosen for året er ventetid i tråd med eller lavere enn mål på 65 dager. 
 

- Fristbrudd hittil i år er på 0,4 %, noe som er tett opp mot målet på 0 %.  Fristbrudd er lavere 
enn ved samme periode i fjor. Prognosen for året er i tråd med mål. 

 
- I mai er det registrert 1,0 % korridorpasienter.  Hittil i år er det registrert 2,1 % 

korridorpasienter.  Målet for korridorpasienter er 0 %.  Prognose for året gir 
korridorpasienter på 1,7 %.   

 
 

Hovedtrekkene i regnskapet pr mai 2016 
 

 
 
Resultatet hittil i år viser et overskudd på 222,5 MNOK.  Av dette skyldes 159,4 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuarberegning mottatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær 
drift hittil i år viser et overskudd på 63,1 MNOK.  Dette er 0,6 MNOK foran budsjett, og er 2,8 
MNOK bak mai i fjor.   
 
Resultat fra ordinær drift i mai måned viser et overskudd på 7,8 MNOK, som er 4,7 MNOK bak 
budsjett.   
 

pr mai 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

2015 ift 2014
avvik hittil

Basisramme - 511 410 - 511 410  - 2 422 423 - 2 422 423  0 % - 2 204 516 10 %  217 907
ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %  78 918
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %  5 522
Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %  5 544
SUM Inntekter - 791 975 - 781 151  10 823 - 3 816 988 - 3 775 226  41 762 1 % - 3 509 097 9 %  307 891

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %  83 629
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 % - 16 814
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 % - 898
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %  210 030
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %  3 059
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %  39 628
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 % - 7 931
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %  310 702

Resultat fra ordinær drift - 7 781 - 12 500 - 4 719 - 63 149 - 62 500  649 1 % - 65 960 4 % - 2 811

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 33 429   33 429 - 159 357  159 357  142 228 - 142 228
Resultat - 41 211 - 12 500  28 711 - 222 507 - 62 500  160 007 256 %  76 268 4 %  298 775



 
 
 

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

  

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

 

Totale inntekter hittil i år er på 3817 MNOK, og er 41,8 MNOK foran budsjett. Det positive 
avviket skyldes i hovedsak høyere ISF-inntekter enn budsjettert.     
 
Driftskostnader inklusive finans er på totalt 3753,8 MNOK hittil i år.  Dette er 41,1 MNOK mer 
enn budsjettert.  Lønnskostnader og innleie er til sammen 32,3 MNOK, andre driftskostnader er 
14,1 MNOK, og varekostnader er 17,9 MNOK over budsjett, mens gjestepasientkostnader og 
finansområdet er foran budsjett.   
 
Pensjonskostnader 
Det er foretatt en ny aktuarberegning i januar 2016 som gir en reduksjon i pensjonskostnader 
for året på 367,5 MNOK.  Hittil i år gir dette en reduksjon i pensjonskostnader på 159,4 MNOK.   
 
I revidert nasjonalbudsjett er basisfinansieringen til helseregionene avkortet som følge av 
reduserte pensjonskostnader.  Helse Sør Øst har varslet at reviderte rammer for 2016 vil 
fordeles helseforetakene i løpet av juni måned.  Når det foreligger vil budsjett for 2016 
korrigeres for reduserte pensjonskostnader og endret basisbevilgning. Inntil det er avklart, vises 
reduksjonen i pensjonskostnader på egen linje i resultatet i tråd med instruks fra HSØ.  
 
 
Hovedtrekkene i klinikkenes regnskaper pr mai 2016  
 

  
 
Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjenester, Stabene og overordnet 
område 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 mai viser klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, Psykisk helse og 
rus og Medisinsk diagnostikk et negativt resultatavvik mot budsjett som er mer enn 0,5 % av 
totalt budsjetterte kostnader for perioden.  
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Pasientbehandling somatikk 
 
Total rapportert DRG-produksjon for døgn, dag og poliklinikk i somatikk hittil i år er foran 
budsjett og foran samme periode i fjor.  Prognose for året gir DRG-produksjon for døgn, dag og 
poliklinikk totalt som er 1174 poeng foran budsjett. 
  

 
 
 
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 målt som totalt antall behandlinger 
innenfor psykisk helse og rus en reduksjon på 2,0 % for antall liggedøgn, mens antall utskrevne 
pasienter og antall polikliniske konsultasjoner er foran samme periode i fjor.    
 
Prognose for året gir 11710 færre antall polikliniske konsultasjoner enn budsjettert.  Prognosen 
er høyere enn 6,2 % over 2015, men 4,7 % bak budsjett. 
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Bemanning  
 
Gjennomsnittlig utbetalte brutto månedsverk hittil i 2016 er 83 månedsverk mer enn plan. 
Utbetalte månedsverk i juni er 126 mer enn plan. Total forbruk hittil i år viser en vekst på om lag 
1,7 % i forhold til samme periode i fjor.  Prognosen for året gir et overforbruk på totalt 65 
årsverk. 
 

 
 
Månedsverksutvikling pr klinikk 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I år 7045 7029 7093 7069 7044 7052 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 7089 7366 7414 7114 7067 7073
Budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
I fjor 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102

6300

6500

6700

6900

7100

7300

7500

pr juni Hittil i 
fjor

Hittil 
i år

Buds jett 
hi tti l  i  år

Avvik mot 
budsjett

% avvik

Drammen Sykehus 1 647 1 695 1 661 34 2,0 %

Bærum Sykehus 928 959 938 21 2,2 %

Ringerike Sykehus 527 537 541 -4 -0,7 %

Kongsberg Sykehus 319 321 324 -3 -0,8 %

Intern Service 535 544 528 16 3,1 %

Psykisk Helse og Rus 1 813 1 809 1 775 34 1,9 %

Prehospitale Tjenester 308 315 316 -1 -0,4 %

Medisinsk Diagnostikk 566 587 596 -9 -1,6 %

Stabene 295 277 291 -15 -5,0 %

Sum VVHF 6 937 7 055 6 972 83 1,2 %
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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.  
 
 
Administrerende direktør sine vurderinger  
 
Samlet viser regnskapet hittil i år et positivt resultat på 63,1 MNOK, i tråd med budsjett.  
 
Det er stor variasjon mellom klinikkenes økonomiske resultater hittil i år. Drammen sykehus, 
Ringerike sykehus, og klinikk for Prehospitale tjenester har samlet et overskudd på 5,4 MNOK.  
 
Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, Medisinsk diagnostikk og klinikk for 
Psykisk helse og rus viser negative avvik mot budsjett i mai måned og hittil i år.  Samlet viser 
disse klinikkene et underskudd på 35,7 MNOK.  
 
Selv med fortsatt positiv utvikling i felles økonomi og de øvrige klinikker, må negative avvik ved 
klinikkene reduseres for å sikre en årsprognose for foretaket i tråd med budsjett.  
 
Administrerende direktør har gjennom oppfølgingsmøter nå i mai stilt krav om å utarbeide 
ytterlige tiltak for å komme ut med resultater i samsvar med fastsatte budsjettkrav.  
 
Kravet om vekst i poliklinisk pasientbehandling innen Psykisk helse og rus er 8,5 % i budsjett 
2016.  Poliklinisk aktivitet innen for psykisk helsevern og rus er 0,9 % høyere enn samme 
periode for fjoråret. Klinikken har iverksatt tiltak som er beregnet å gi en aktivitetsvekst for året 
på 3,4 %. For å oppnå budsjettkravet har klinikken startet en prosess for å vurdere en ytterligere 
dreining fra døgn til poliklinikk.  Administrerende direktør foreslår å omdisponere 5 MNOK av 
bevilgningen til fritt behandlingsvalg til psykisk helsevern og rus for å understøtte klinikkens 
arbeid med å øke aktiviteten. Administrerende direktør forutsetter at nye tiltak som nå 
iverksettes innenfor klinikken, samt styrket ramme med 5 MNOK, gir aktivitetsvekst i tråd med 
det kravet som ligger i budsjettet. 
 
For klinikk for medisinsk diagnostikk er det negative avviket i økonomien hovedsakelig knyttet 
til takstendring for undersøkelser på Brystdiagnostisk senter. Takstendringen ble informert om 
av direktoratet etter styrets vedtak i desember, og er derfor ikke hensyntatt i klinikkens 
budsjett. Inntektstapet er estimert til om lag 7,0 MNOK for året. Administrerende direktør vil 
gjennomføre omdisponeringer mellom fellesøkonomien(sentrale bevilgninger) og somatiske 
klinikker og klinikk for medisinsk diagnostikk for å sikre at forhold knyttet til takstendringer, og 
prisendringer knyttet til ISF ordningen i størst mulig grad blir kompensert innenfor året.  
 
Klinikk for intern service viser et underskudd på 11,6 MNOK per mai. Kostnadene til 
behandlingshjelpemidler for diabetespasienter og regionale prosjekter knyttet til IKT utgjør om 
lag 7 MNOK av klinikkens avvik per mai. Spesielt er kostnadsveksten knyttet til 
behandlingshjelpemidler vurdert som krevende.  Administrerende direktør gjennomfører i juni 
en endring hvor kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler legges inn under foretakets 
fellesøkonomi. Begrunnelsen for dette er en del av vårt pasienttilbud og ikke internetjenester og 
det er ulogisk at kostnadene er plassert i klinikkens ramme.  
 
Behandlingshjelpemidler rekvireres både av leger i andre foretak, fastleger og foretakets egne 
leger. Videre oppfølging av avvik innenfor dette området følges opp med målrettede tiltak.  
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Investeringsnivået er avhengig av tilgjengelig likviditet.  I henhold til gjeldende finansreglement 
i HSØ er investeringsrammen for 2016 redusert med 11,5 MNOK. I 2015 ble tilgjengelig 
investeringslikviditet overskredet med 11,5 MNOK og administrerende direktør varslet styret en 
strammere styring i 2016. For å sikre dette ble det avsatt sentralt en likviditetsbuffer på 25 
MNOK. Per 15. juni gjenstår 9,1 MNOK. Justerte investeringsrammer slik det ble vedtatt av styret 
vil derfor se ut som følger: 
 

 
 
For å sikre at viktig utstyr for klinikkene kan bli levert i første del av 2017 ber administrerende 
direktør om styrets fullmakt til å iverksette anbuds- og innkjøpsprosesser for medisinsk-teknisk 
utstyr med en ramme på inntil 40 MNOK. 
 
Administrerende direktør har i 2016 tatt inn måling knyttet til korridorpasienter i måltavler for 
klinikkene. Dette betyr at korridorpasienter har fått større fokus enn tidligere år i foretakets 
virksomhetsstyring.  Andel korridorpasienter viser en reduksjon i mai til 1,0 %. Høsten 2016 vil 
konsernrevisjonen i HSØ foreta en gjennomgang av korridorpasienter. Administrerende direktør 
har bedt klinikkene utarbeide tiltak for å redusere korridorpasienter.  
 
Administrerende direktør er fornøyd med at ventetidsutviklingen og fristbruddene viser en god 
utvikling hittil i år.   
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta virksomhetsrapportering per mai 2016 til 
orientering. 
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1 VESTRE VIKEN HF 
 
Sammendrag 
Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr 31. mai 2016. Resultatet for VVHF pr mai viser et 
akkumulert overskudd på 222,5 MNOK. Av overskuddet skyldes 159,4 MNOK reduserte 
pensjonskostnader som følge av ny aktuar beregning foretatt i januar 2016.  Resultat fra ordinær drift 
(eksklusiv effektene av redusert pensjonskostnader) viser et overskudd på 63,1 MNOK.  Dette er 0,6 
MNOK bedre enn budsjett. Inntektssiden er 41,8 MNOK over budsjett, mens driftskostnader inklusive 
finans er 41,1 MNOK mer enn budsjettert. 
 
I mai måned var andel fristbrudd 0,4 % og gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp var 56 
dager.  
 
For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 
Andre forhold 
Pensjonskostnader 
Ny aktuarberegning foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader på 367,5 MNOK for 
året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i 
forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.  Inntil det er avklart, vises reduksjonen utenfor resultat 
fra ordinær drift. Hittil i år er periodisert besparelse på pensjon 159,4 MNOK.  
 
Pensjonskostnad baseres til enhver tid på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser, 
utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er forandringer i tre elementer som i hovedsak gir endret 
premie: 

1) Diskonteringsrenten - rente som benyttes i nåverdiberegning 
2) Årlig forventet lønnsvekst  
3) Forventet årlig G-regulering/P-regulering. Brukes til å anslå utviklingen av 

pensjonsutbetalingene etter at pensjonen er påbegynt. 
 
Forskjellen mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst utgjør nettorenten.  Redusert 
nettorente gir økte kostnader og vice versa.  I 2016 er netto renten økt fra -0,45 til 0,20 (se tabellen 
under). 
 
 

Parametere 2013 2015 2016 

Diskonteringsrente 4,05 2,30 2,70 

Forventet lønnsvekst 3,50 2,75 2,50 

Nettorente 0,55 -0,45 0,20 
Tabellene viser sammenhengen siste årene. År 2014 er holdt utenfor da planendring forstyrrer bildet 
 
 
Reduserte takster bryst diagnostisk senter (BDS) 
Etter budsjettleveransen ble det kjent at polikliniske takster for BDS aktivitet er redusert i forhold til 
2015 nivå.  Informasjon om takstendringen kom for sent til å hensynta dette i budsjettet, og det 
forventes å gi et negativ avvik mot budsjett på omlag 7 MNOK i år (om lag 0,6 MNOK pr måned).  
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Investeringsbudsjett 
Investeringsnivået er avhengig av tilgjengelig likviditet.  Investeringsbudsjettet for 2016 er i april 
måned redusert med 11,5 MNOK, grunnet for store utbetalinger på investeringsområdet i 2015.  
Saldering av budsjettet er gjort ved å redusere og omdisponere mellom enkelte linjer i 
investeringsbudsjettet.  
 

 
 
Det er iverksatt tiltak i 2016 for å sikre tettere oppfølging på investeringsområdet, og at investeringer 
i 2016 ikke overstiger saldert budsjett.  Endelig investeringsnivå vil blant annet være avhengig av 
realisert salg av eiendom.  Om det realiseres salg ut over det som er i budsjettet, vil det øke 
tilgjengelig likviditet til investeringer i 2016.  
 

1.1 Økonomisk situasjon 
Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr mai 2016. 

 
* I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og 
kredit).  Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd.  Avvik vises som positiv der endring i forhold 
til budsjett er positiv for resultatutvikling.  
 

pr mai 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

Basisramme - 511 410 - 511 410  - 2 422 423 - 2 422 423  0 % - 2 204 516 10 %
ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %
Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %
SUM Inntekter - 791 975 - 781 151  10 823 - 3 816 988 - 3 775 226  41 762 1 % - 3 509 097 9 %

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 %
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 %
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %

Resultat fra ordinær drift - 7 781 - 12 500 - 4 719 - 63 149 - 62 500  649 1 % - 65 960 4 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 33 429   33 429 - 159 357  159 357  142 228
Resultat - 41 211 - 12 500  28 711 - 222 507 - 62 500  160 007 256 %  76 268 4 %
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Resultat per mai viser et overskudd på 222,5 MNOK. Dette er 160,0 MNOK foran budsjett.  Av 
overskuddet skyldes 159,4 MNOK reduserte pensjonskostnader som følge av aktuarberegningen 
foretatt i januar 2016.   
 
Resultat fra ordinær drift (eksklusiv effektene av reduserte pensjonskostnader) viser et overskudd på 
63,1 MNOK. Dette er 0,6 MNOK bedre enn budsjett, men er 2,8 MNOK bak resultat per mai i fjor.  
 
Driftsinntekter er 41,8 MNOK foran budsjett, men driftskostnadene inklusive finanskostnader viser et 
negativt avvik i forhold til budsjett på 41,1 MNOK hittil i år.  
 
Resultat i mai måned viser et overskudd fra ordinær drift på 7,8 MNOK. Dette er 4,7 MNOK bak 
budsjett. Inntekter i mai er 10,8 MNOK foran budsjett, mens driftskostnader inklusiv finans viser et 
negativt avvik på 15,5 MNOK i forhold til budsjett.   
 
Driftsinntekter 

 
 
Hittil i år er driftsinntektene 41,8 MNOK foran budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til 
sammen 42,4 MNOK foran budsjett, mens øvrige driftsinntekter er 0,6 MNOK bak budsjett. Det 
negative avviket mot budsjett på øvrige inntekter skyldes lavere polikliniske inntekter og inntekter 
knyttet til raskere tilbake enn budsjettert.  
 
Driftsinntekter i mai måned er 10,8 MNOK foran budsjett.  Det positive avviket er i hovedsak knyttet 
til høye ISF-inntekter.   Resultatet i mai inkluderer effektene av stenging av 1. tertial etter 
kvalitetssikring av koding.  I mai er det resultatført 5,0 MNOK knyttet aktivitet i første tertial. 
 
Driftskostnader inklusive finans 

 
 
Sum driftskostnader inklusive finans pr mai viser et negativt avvik mot budsjett på 41,1 MNOK, og 
ligger 9 % over samme periode i fjor. Sum driftskostnader i mai måned viser et negativt avvik mot 
budsjett på 15,5 MNOK.  
 

pr mai 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

ISF inntekter - 197 857 - 189 548  8 308 - 991 811 - 951 458  40 353 4 % - 912 893 9 %
Gjestepasient inntekter - 10 539 - 9 662  877 - 50 188 - 48 153  2 035 4 % - 44 666 12 %

Polikliniske inntekter - 23 676 - 25 469 - 1 793 - 120 880 - 123 951 - 3 070 -2 % - 115 291 5 %
Øremerket ti lskudd ”Raskere ti lbake” - 2 521 - 2 883 - 362 - 12 516 - 14 328 - 1 812 -13 % - 13 944 -10 %
Andre øremerkede ti lskudd - 3 637 - 3 646 - 9 - 17 960 - 18 230 - 270 -1 % - 17 944 0 %
Utskrivningsklare pasienter - 815 - 770  46 - 5 149 - 5 482 - 333 -6 % - 5 662 -9 %
Andre driftsinntekter - 41 520 - 37 764  3 756 - 196 061 - 191 201  4 859 3 % - 194 181 1 %

Øvrige driftsinntekter - 72 169 - 70 531  1 638 - 352 566 - 353 192 - 626 0 % - 347 022 2 %

SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 280 565 - 269 741  10 823 - 1 394 565 - 1 352 803  41 762 3 % - 1 304 581 7 %

pr mai 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

Varekostnader  103 157  94 281 - 8 875  458 972  441 056 - 17 917 -4 %  375 343 22 %
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  44 298  48 956  4 658  227 998  245 118  17 120 7 %  244 812 -7 %
Innleid arbeidskraft  3 506  922 - 2 585  10 411  5 072 - 5 339 -105 %  11 310 -8 %
Lønnskostnader  539 722  530 323 - 9 399  2 567 336  2 540 344 - 26 992 -1,1 %  2 357 306 9 %
Avskrivninger og nedskrivninger  19 558  20 268  710  98 386  101 035  2 649 3 %  95 327 3 %
Andre driftskostnader  73 471  72 743 - 729  388 483  374 293 - 14 190 -4 %  348 855 11 %
Netto finanskostnader  482  1 159  678  2 252  5 809  3 557 61 %  10 183 -78 %
SUM Driftskostnader inkl. finans  784 193  768 651 - 15 542  3 753 838  3 712 726 - 41 113 -1,1 %  3 443 137 9 %
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Varekostnader er 17,9 MNOK mer enn budsjettert hittil i år. I mai måned er varekostnader 8,9 MNOK 
mer enn budsjettert. Overforbruket hittil i år er i stor grad knyttet til medikamenter, 
laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet. Kostnader for biologiske 
legemidler og hjemmebaserte kreftmedisiner er om lag 11,5 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år. 
 
Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester er 17,1 MNOK lavere enn budsjettert pr mai. Kostnader i 
mai måned er 4,7 MNOK lavere enn budsjettert.  
 
Lønnskostnader er 27 MNOK mer enn budsjett hittil i år. I mai måned er lønnskostnader 9,4 MNOK 
over budsjett. Gjennomsnittlige kostnader pr måned på lønnsområdet er på om lag 5,4 MNOK mer 
enn budsjett.  
 

 
 
Innleie er 5,3 MNOK mer enn budsjett hittil i år, men er 0,9 MNOK lavere enn ved samme periode i 
fjor. Innleie i mai måned er 2,6 MNOK mer enn budsjettert.   
 
Finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 3,6 MNOK. Finanskostnader er lavere enn 
budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert.  Finanskostnader i mai viser et positiv avvik 
mot budsjett på 0,7 MNOK.   
 
Avskrivninger viser et positiv avvik mot budsjett pr mai på 2,6 MNOK.  I mai måned er avskrivninger 
0,7 MNOK mindre enn budsjettert.  
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1.2 Resultat estimat pr mai  

 
 
Prognosen pr mai viser et overskudd på 517,5 MNOK inklusive reduksjon i pensjonskostnader på 
367,5 MNOK.  Prognosen fra ordinær drift gir et overskudd på 150 MNOK i tråd med budsjett.  
 
Inntekter er estimert til å øke med 24,7 MNOK som følge av høy aktivitet og pasientrelaterte 
inntekter. Varekostnader og lønnskostnader forventes å være mer enn opprinnelig budsjettert som 
følge av aktivitetsøkning og overforbruket hittil i år.  
 

pr mai 2016
Budsjett

2016
Estimat

2016 Avvik
Avviks 

%

Basisramme - 5 748 575 - 5 748 575  0 %

ISF inntekter - 2 211 575 - 2 236 275  24 699 1 %

Gjestepasient inntekter - 112 209 - 112 209  0 %

Øvrige driftsinntekter - 835 964 - 835 964  0 %

SUM Inntekter - 8 908 324 - 8 933 023  24 699 0 %

Varekostnader  1 077 949  1 097 949 - 20 000 -2 %

Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester  584 505  584 505  0 %

Innleid arbeidskraft  22 825  25 825 - 3 000 -13 %

Lønnskostnader  5 906 320  5 921 320 - 15 000 0 %

Avskrivninger og nedskrivninger  247 873  247 873  0 %

Andre driftskostnader  904 657  896 357  8 301 1 %

Netto finanskostnader  14 195  9 195  5 000 54 %

SUM Driftskostnader inkl. finans  8 758 323  8 783 023 - 24 700 0 %

Resultat fra ordinær drift - 150 000 - 150 000  0 %

Redusert pensjon (jan.aktuar) - 367 547
Resultat - 150 000 - 517 547  367 547 -71 %
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1.3 Resultatavvik pr klinikk  
Tabellen under viser akkumulerte avvik mot budsjett pr klinikk pr mai for henholdsvis inntekter, 
kostnader og resultat fra ordinær drift.  
 

 
 
Pr mai viser flere klinikker et resultatavvik mot budsjett som er positivt eller mindre enn -1 %. 
Klinikkene Drammen sykehus, Ringerike sykehus, Prehospitale tjeneste og stabene viser positive 
resultater i forhold til budsjett.  Klinikkene Bærum sykehus, Kongsberg sykehus, Intern service, 
Psykisk helse og rus og Medisinsk diagnostikk viser negativ avvik mot budsjett som er mer enn -1 %.   
 
Tabellen nedenfor viser resultat fra ordinær drift pr klinikk pr måned hittil i år.   

 
 
I mai måned er overskudd fra ordinær drift lavere enn i mars og april.  Overskuddet i mai er i 
hovedsak knyttet til felles økonomi, mens de fleste klinikker viser resultater som er bak budsjett.  Det 
er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned i felles økonomi.   
  
For nærmere kommentarer vises det til de klinikkvise vedleggene. 
 

Resultat pr klinikk Jan Feb Mars April Mai Hittil i år

Drammen -1 006 1 659 1 770 253 71 2 747
Bærum -2 505 -6 009 4 915 -60 -2 217 -5 876 
Ringerike 289 -117 1 291 4 -551 916
Kongsberg -152 -1 186 621 -338 -2 246 -3 302 
Intern service -1 753 -4 075 -2 215 -486 -3 055 -11 585 
Psykisk helse og rus -1 593 -2 331 -1 571 -933 -5 045 -11 473 
Prehospital tjenester 137 233 -134 97 207 541
Medisinsk diagostikk -964 79 181 -1 823 -919 -3 447 
Stabene 298 11 780 467 -311 1 245
Felles økonomi 15 796 16 866 12 369 26 504 21 848 93 384
Ordinær Drift 8 546 5 129 18 007 23 685 7 781 63 149
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1.4 Lønnsavvik pr klinikk  

 
 
Totale lønnskostnader pr mai er 27,0 MNOK mer enn budsjettert.  Dette gir et negativt avvik mot 
budsjett på 1,1 % hittil i år. De fleste klinikker viser negativ avvik mot budsjett.  
 
Fastlønn er totalt 22,7 MNOK mer enn budsjettert, et negativ avvik på 1,3 %.  Overtid og variabel 
lønn er 1,9 % mer enn budsjett, med et negativ avvik på 1,8 MNOK. Offentlige refusjoner er 6,6 % 
foran budsjett, og det er et overforbruk på annen lønn på 3,3 % i forhold til budsjett. 
 

1.5 Innleie  

 
 
Hittil i år er det brukt 10,4 MNOK på innleie av personell. Dette er 5,3 MNOK mer enn budsjettert, 
men er 0,9 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i mai er 2,6 MNOK mer enn 
budsjettert, og om 1,5 MNOK over mai i fjor. Utvikling følges nøye med, men må sees i sammenheng 
med høy aktivitet og fravær i år. 
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1.6 Likviditet  
 
Likviditetsutvikling  

 
 
Pr mai var opptrekk på driftskreditten på 1123,0 MNOK. Opptrekket er 83,8 MNOK mindre enn 
budsjett, og 558 MNOK under kredittrammen på 1681 MNOK. Prognosen for året viser forbruk som 
er godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned, og lavere enn budsjettert. Den positive 
utviklingen på likviditet bidrar til å redusere finanskostnader i år.  
 

1.7 Investeringer  

 
 
Hittil i år er det investert for 84 MNOK.  Dette er 45,1 MNOK mindre enn periodisert budsjett hittil i 
år. Prognosen for investeringsområdet i 2016 gir 362 MNOK i totale investeringer. Dette er inkludert 
finansiell leasing med 37 MNOK og ekstern finansierte investeringer med 2,1 MNOK. Endringen i 
prognosen skyldes eksternt finansierte investeringer. 
 
Periodisering av 2016 budsjett er basert på faktisk pådrag i 2015. Det gir et høyt budsjett i de første 
måneder i 2016, som ideelt sett burde vært jevnere fordelt utover året. Det er ofte tyngre 
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investeringer på høsten grunnet anbudsprosesser i forkant av anskaffelsene. Periodisering av 
budsjett med høye kostnader tidlig i 2016 gir et underforbruk i forhold til budsjett. 
 
Egenkapitalinnskudd pensjon 
Egenkapitalinnskuddet knyttet til pensjonskostnader innbetales til de ulike pensjonskassene i slutten 
året (november). Budsjettet er basert på estimater fra pensjonskassene om nødvendig 
egenkapitalbehov for å opprettholde kapitaldekningsgraden. Pensjonskasse for hovedstadsområdet 
har meldt at egenkapitaltilskuddet for 2016 vil bli redusert med omlagt 6,4 MNOK i forhold til 
budsjettforutsetninger. Det er tatt høyde for denne reduksjonen i saldert budsjett. 
 
MTU  
MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste fra Avdeling for medisinsk teknologi etter 
behovsinnmelding fra klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all 
hovedsak er årets MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det gjelder blant annet en CT 
og to røntgenlaber.  
 
Finansiell leasing – MTU og ambulanser 
I styresak 66/2014 Budsjett og mål 2015 vedtok styret i pkt. 6: 

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

 
Helse Sør Øst har inngått følgende avtaler for finansiell leasing gjeldende fra 1.juli 2015: 
 

Type utstyr Finansieringsselskap 
Medisinsk teknisk utstyr Siemens Financial Services 
Annet (herunder ambulanser) Siemens Financial Services 
IKT Danske Bank 
Modulbygg - brakker Danske Bank 

 
I henhold til HSØ finansreglement skal HSØ godkjenne alle leasingavtaler. Vestre Viken HF sendte 
23.desember 2015 og 12.februar 2016 søknad til HSØ om å inngå avtale om finansiell leasing av 
følgende utstyr: 
 

Utstyr Kjøpspris 
Operasjonsrobot 21 338 063 
CT Bærum 9 023 250 
ESWL 3 225 000 
6 ambulanser 9 000 000 

*ESWL: Steinknuser Bærum sykehus 
 
Søknadene ble innvilget av HSØ i hhv januar og slutten av februar for ESWL. Alle enheter er nå satt i 
bestilling. CT er levert til Bærum sykehus og operasjonsrobot til Drammen sykehus. 
 
2016-budsjettet er økt med 6 MNOK knyttet til leasing av MTU og ambulanser. Det er fra før inngått 
leasingkontrakter for ambulanser og MTU med en årlig leie på om lag 6 MNOK.  Hittil er leasing for 
CT Bærum og operasjonsrobot aktivert, og anslås å gi en kostnad ut året på om lag 3 MNOK. 
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Drammen Sykehus 
Den nye operasjonsmodulen på Drammen Sykehus er ferdigstilt og ble tatt i full drift fra september i 
fjor. Oppgraderingene av østfløyen på Dammen Sykehus er nå også ferdigstilt. Det jobbes videre med 
oppgradering av poliklinikker, strømforsyning, utbedring/ombygging patologen, utskifting av vinduer 
og diverse mindre oppgraderinger. 
 
Konseptfase nytt Vestre Viken Sykehus 
Arbeidet med konseptfasen til nytt Vestre Viken Sykehus er for det meste avsluttet. Det mangler 
fortsatt noen fakturaer, og vi antar at kostnaden vil være noe høyere enn budsjettert. Kostnader til 
konseptfase nytt sykehus i Vestre Viken er budsjettert med 8 MNOK i 2016. Det er hittil påløpt 
kostnader med 9,7 MNOK. Dette må dekkes innenfor årets tildelte likviditetsmuligheter. 
 
Gavemidler 
Av investeringsbeløpet, er 2,1 MNOK finansiert med gaver.  Dette gjelder bl.a. gaver fra Kreftfond 
knyttet til anskaffelse av ergometer og annet utstyr, pusterom på de somatiske sykehusene og noen 
mindre gaver til RS. 
 
Investeringsforum 
For å sikre en god og tett oppfølgning av investeringslikviditeten er det opprettet et 
investeringsforum. Investeringsforum disponerer blant annet en buffer på 25 MNOK. Hittil er det 
disponert 11,2 MNOK av denne til diverse havarier og nye behov. En god del av bufferen holdes 
tilbake til årets planlagte salg gjennomføres. 
 

1.8 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet  

 
 
DRG-poeng ”sørge for” ansvar er 1067 DRG-poeng foran budsjett hittil i år, og er 2299 poeng foran 
samme periode i fjor. Dette gir en økning på 5,6 % hittil i år i forhold til 2015 nivå. DRG-poeng 
produsert i eget foretak er 1323 DRG-poeng foran budsjett. DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og 
kreftmedisiner er 725 poeng foran budsjett.  Prognosen for året gir total DRG-poeng ”sørge for” som 
er 1174 poeng foran budsjett. 
 
DRG-poeng ”sørge for” i mai er 40 poeng foran budsjett.  DRG-poeng utført i eget foretak er 116 
poeng foran budsjett i mai.  
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Pr mai er det en økning i antall utskrevne pasienter, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner 
sammenliknet med samme periode i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,6 døgn hittil i år, i tråd med 
budsjett. Antall dagopphold er bak budsjett, og noe lavere enn ved samme periode i fjor.  Endringer i 
kodeverk påvirker klassifisering av opphold, og gjør at noen opphold som ble budsjettert som 
dagopphold telles som poliklinisk behandling.     
 
Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter, antall liggedøgn og antall 
polikliniske konsultasjoner som er høyere enn budsjett, og antall dagopphold som er bak budsjett. 
 
Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk ”sørge for” totalt i forhold 
til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan hver måned 
ut året. Faktisk DRG-produksjon er over budsjett hittil i år. 
 

 
 
 
Produktivitet somatikk  
Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG i forhold til antall ansatte i de somatiske 
klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og 
støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer. Den gir med dette en 
god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid.   
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I mai 2016 er DRG-produksjon pr brutto månedsverk innenfor somatikk bak plan, men foran mai i 
fjor. Det er i mai måned produsert 2,42 DRG-poeng pr månedsverk, mot 2,48 DRG-poeng pr 
månedsverk i budsjett og 2,38 DRG-poeng pr månedsverk i mai i fjor.  
 
Hittil i år er det produsert 2,51 poeng pr månedsverk. Dette er foran budsjett og foran mai fjor. 
Prognosen for året gir DRG-poeng pr månedsverk i tråd med plan. 
 
Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av 
innleid arbeidskraft.  
 

1.9 Aktivitet psykisk helse og rus  

 
 
Poliklinisk aktivitet pr mai er 5,8 % bak plan, men 0,9 % foran samme periode i 2015. Det jobbes med 
tiltak for å øke aktiviteten, og prognosen for året gir polikliniske aktivitet som 4,7 % bak budsjett, 
men 3,4 % foran 2015 nivå.  
 
Dersom budsjettmålet på +8,5 % i forhold til 2015 skal nås, forutsettes ytterligere tiltak for økte 
timeverk for behandlere ved poliklinikkene. Det er startet en prosess for å utrede mulighetene for å 
flytte ytterligere ressurser fra døgn til poliklinikk innenfor DPS-området. 
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Produktivitet psykisk helse og rus 

 
 
Produktiviteten måles som antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk det er 
krevd refusjon for gjennom takstsystemet.   
 
Produktiviteten har økt med 3,5 % pr mai 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god produktivitetsvekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang 
innen BUP, som opplevde en kraftig vekst i 2015. 
 

 
 
 
”Den gylne regel”  
Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling 
(TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, 
ventetider og kostnader.  
 
Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor 

 
 

Utvikling hittil i år Somatikk PHR
Aktivitet 5,6 % 0,9 %

Årsverk 2,7 % 0,8 %

Ventetid for avviklet helsehjelp 56 47

Kostnader 11,0 % 6,3 %
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Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus mindre enn i somatikken.  Aktiviteten innenfor 
psykiatri og rus er 0,9 % foran samme periode i fjor, mens somatikken har økte med 5,6 %.  Det 
jobbes i klinikk for psykisk helse og rus med tiltak for å øke aktivitet. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien på 47 dager.  Ventetid innenfor 
psykiatrien er lavere enn i somatikken på 56 dager. 
 
Kostnadsvekst innenfor psykiatrien er lavere enn somatikk.  Budsjetterte kostnader for psykiatrien 
inkluderer planlagt omstilling i 2016 i forbindelse med samlokalisering av sykehuspsykiatrien på 
Blakstad, og flytting fra Lier. Dette gir en planlagte lavere budsjettvekst enn i somatikken.   
 
I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. 
Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. 
 

1.10 Kvalitets- og styringsindikatorer  

1.10.1 Fristbrudd 
Andel avviklede fristbrudd var 0,4 % i mai 2016. Andelen holder seg således lavt. Det forventes 
fortsatt lav andel fristbrudd fremover, men det er nødvendig med løpende oppfølging av ventelister 
for å sikre at pasientene får time før frist.  
 
Utvikling i andel fristbrudd: 

 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Somatikk 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
PHR 2016 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 1,4 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,0 % 1,6 % 1,5 % 1,0 % 1,2 % 0,7 % 0,4 %

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1,6 %

1,8 %
Andel avviklet fristbrudd
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Utvikling i andel fristbrudd fordelt pr klinikk: 

 

1.10.2 Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var gjennomsnittlig 56 dager i mai og 59 dager hittil 
i år, se figur nedenfor. Således er ventetiden i tråd med målet. Det er grunn til å forvente at det skal 
vedvare, da gjennomsnittlig ventetid for de pasienter som venter på behandling var 56 dager ved 
utgangen av mai. Antall langtidsventende (ventet > 1 år) er redusert til 54 ved utgangen av mai. De 
fagområder som tidligere har hatt en del langtidsventende, har nå redusert antallet, mens knapt 
halvparten av langtidsventerne er nå pasienter som skal behandles for åreknuter ved Ringerike 
sykehus. Det vil være noen med lang ventetid i denne gruppen til over sommeren, men det vil være 
forbigående.  Det har i senere tid vært en diskusjon i media om ventetidsregistrering. Det vil bli 
nærmere redegjort for dette i styremøtet 20. juni. 
 
Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter:  

 
 

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

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

Somatikk 0,9 % 1,7 % 1,3 % 0,9 % 1,2 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 %
Psykisk helsevern og rus 1,9 % 0,0 % 3,1 % 1,4 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,8 %

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 62 59 55 61 56 0 0 0 0 0 0 0
2015 81 81 71 72 67 58 51 67 70 67 64 56
Mål 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

40
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80
85
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Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt 
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Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter pr klinikk: 

 
 

1.10.3 Korridorpasienter 

 
 

 
 
Andel korridorpasienter viste en klar reduksjon i mai til 1,0 %. Andel korridorpasienter hittil i år er 
2,1%. Ringerike sykehus (RS) har tidligere hatt den høyeste andelen korridorpasienter, men har en 
relativ lav andel i mai. En utfordring for Ringerike er at sykehuset ikke har «bufferrom» som kan 
benyttes, og heller ikke ekstraplasser på enkelte sengerom slik de andre sykehusene kan benytte seg 
av ved overbelegg. Følgende tiltak forventes å gi reduserte korridorpasienter: Økt utnyttelse av 
Hallingdal sjukestugu ved åpning av fellespost med kommunene høsten 2016 hvor det etableres økt 
stedlig kompetanse og økte diagnostiske muligheter (CT), som kan redusere trykket på medisinsk 
avdeling. Bedre utnyttelse av observasjonsposten når akuttmottaket er ferdig ombygd høsten 2016 
samtidig som det blir fast overlege på dagtid. Det vurderes også om konferanserutinene mellom 
innleggende og vakthavende bør endres. Bærum sykehus har et lavt antall i mai. Her kan det ha vært 
rapportert for høye tall en periode da overbelegg enkelte steder har vært registrert som 
korridorpasienter, selv om pasientene har ligget på sengerom. Det arbeides kontinuerlig med 
effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområder. 
Ytterligere tiltak vil bli vurdert.  

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

Ventetid for avviklet helsehjelp
Vestre Viken HF totalt 58 51 67 70 67 64 56 62 59 55 61 56 61
Med rett til nødvendig helsehjelp 50 50 59 59 60 48 40 49 48 49 55 51 51
Uten rett til nødvendig helsehjelp 70 52 79 85 78 100 126 158 189 225 282 291 145

pr klinikk
Drammen sykehus 67 61 72 74 71 66 60 67 64 60 63 60 65
Bærum sykehus 55 34 63 71 67 70 53 62 58 56 71 57 60
Ringerike sykehus 49 42 60 65 66 59 49 58 54 48 54 51 55
Kongsberg sykehus 39 34 57 53 60 57 48 47 37 33 39 37 45
Psykisk helse og rus 47 45 62 56 49 45 46 51 52 48 48 47 50

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
2015 3,3 % 3,3 % 2,0 % 1,5 % 1,7 % 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Andel korridorpasienter somatikk

Jun2015 Jul2015 Aug2015 Sep2015 Okt2015 Nov2015 Des2015 Jan2016 Feb2016 Mar2016 Apr2016 Mai2016
Gj.snitt

12 mndr

Andel korridorpasienter somatikk
Somatikk 2,4 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,9 %
Drammen sykehus 1,9 % 0,9 % 1,1 % 1,6 % 1,3 % 1,2 % 1,5 % 2,8 % 2,4 % 1,8 % 2,4 % 1,2 % 1,7 %
Bærum sykehus 1,2 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 1,6 % 2,0 % 1,8 % 0,1 % 2,0 % 1,8 % 1,3 % 0,2 % 1,3 %
Ringerike sykehus 6,1 % 5,9 % 3,2 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,3 % 3,3 % 3,4 % 3,8 % 2,4 % 0,8 % 3,0 %
Kongsberg sykehus 2,6 % 0,6 % 1,4 % 2,0 % 2,9 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 4,2 % 2,1 % 2,6 % 2,5 % 2,4 %
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Pakkeforløp for kreft  
Det ble i løpet av 2015 innført pakkeforløp for 28 krefttilstander. Målet er at 70 % av pasientene som 
får påvist kreft, skal ha inngått i pakkeforløp. 70 % av pasienter som får påvist kreft skal bli behandlet 
innen anbefalt forløpstid. Forløpstidene er målsettinger for behandlingstid og ikke en 
pasientrettighet. Tabellen nedenfor viser resultater for sykehusene i Helse Sør-Øst samt for hele 
landet samlet i 1. tertial 2016 for alle 28 pakkeforløp for: 
 

• Andel av kreftpasienter som får diagnosen i pakkeforløp 
• Andel pasienter hvor kreftdiagnosen blir avkreftet 
• Andel pasienter som behandles innen standard forløpstid 
• Andel pasienter som blir behandlet kirurgisk innen standard forløpstid  

 

I Vestre Viken fikk 68 % av pasientene kreftdiagnose i pakkeforløp mot 70 % på landsbasis i 1. tertial. 
65 % fikk behandling innen standard forløpstid mot 68 % i hele landet. For pasienter behandlet 
kirurgisk er tallene henholdsvis 69 % for Vestre Viken og 72 % for landet samlet. Pasienter som får 
diagnostisert kreft i Vestre Viken, men blir behandlet andre steder (hovedsakelig ved Oslo 
universitetssykehus) regnes inn i Vestre Vikens tall. Om lag halvparten av pasienter i pakkeforløp får 
avkreftet kreftdiagnosen. Måloppnåelse varierer for de enkelte pakkeforløp. Det er behov for 
forbedringsarbeid.  

Av utfordringer og pågående forbedringsarbeid nevnes: 
• Kapasitetsutfordringer på enkelte områder, endoskopier, radiologiske undersøkelser og en del 

poliklinikker. Det arbeides med å utnytte kapasitet best mulig, og å øke kapasitet på noen 
områder 

• Antall pasienter i pakkeforløp øker – det gir økt arbeidsbelastning. Viktig at de «riktige» pasienter 
kommer i pakkeforløp. 

• Behov for bedret pasientflyt når pasientforløpet omfatter både Vestre Viken og Oslo 
universitetssykehus (OUS). Her pågår både lokalt og felles regionalt arbeid i Helse Sør-Øst.  

• Det pågår arbeid med bedret og ensartet registreringspraksis  
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• Erfaringene har vist behov for revisjon av noen pakkeforløpsveiledere. Det pågår revisjonsarbeid i 
regi av Helsedirektoratet. Det arbeides også med forbedrede rapporteringsrutiner. 
 

Innføring av pakkeforløp har rettet oppmerksomheten mot logistikk i utredning og behandlingsstart 
for pasienter med sterk mistanke om kreft. Det er mottatt positivt både av pasienter, pårørende og 
behandlere. Som det fremgår, er det fortsatt behov for forbedringsarbeid. Slikt arbeid pågår både 
lokalt og regionalt. 
 

1.10.4 Nasjonale kvalitetsindikatorer 
En del nasjonale kvalitetsindikatorer for siste tertial og hele 2015 ble publisert i begynnelsen av mai 
2016 www.helsenorge.no. Det gjelder blant annet prosessindikatorer som inngår i kvalitetsbasert 
finansiering: Andel pasienter med hjerneinfarkt < 80 år behandlet med trombolyse; andel fristbrudd 
somatikk; andel korridorpasienter somatikk; epikriser sendt innen 7 dager innen somatikk, psykisk 
helsevern voksne og rus- og avhengighetsbehandling; utsettelse av planlagte operasjoner; andel 
pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer samt registrering av hovedtilstand for psykisk 
helsevern og for rus. Forløpstider for kreftsykdom blir i rapporteringen nå erstattet av pakkeforløp 
for kreft. 
 
Trombolytisk behandling ved hjerneslag (hjerneinfarkt): 
Det nasjonale målet er satt til at 20 % av pasienter under 80 år skal få trombolytisk (blodpropp-
oppløsende behandling) ved hjerneinfarkt. Behandling må gis innen 4,5 timer etter sykdomsstart, og 
det må gjøres CT av hjernen før behandling for å utelukke hjerneblødning. Tabellen nedenfor viser 
andel pasienter under 80 år med diagnosen som har fått trombolytisk behandling i Vestre Viken og 
nasjonalt. For 2014 vises også antall pasienter aktuelle for behandling: 
 
 2013 2014 2015 
Vestre Viken 16,2 % 15,6 %  18,9 % 
Helse Sør-Øst 16,4 % 13,3 %  13,6 % 
Nasjonalt 15,5 % 14,1 %  15,1 % 
   
Vestre Viken ligger nær målsettingen og bedre enn landsgjennomsnittet. Den angitte andelen betyr 
at 80 pasienter fikk trombolytisk behandling i Vestre Viken i 2015. For å øke andelen er det viktig å 
informere publikum slik at pasientene søker hjelp raskt. Bare om lag halvparten av pasientene 
kommer tidsnok til at kan vurderes for trombolytisk behandling. Vestre Viken har arbeidet med en 
del med pasientinformasjon. Helsedirektoratet vil høsten 2016 gjennomføre en nasjonal 
informasjonskampanje. I tillegg er det viktig å sikre god logistikk når pasienten kontakter helsevesen. 
Dette involverer legevakt, AMK, akuttmottak, avdeling for bildediagnostikk, nevrologisk og medisinsk 
avdeling. Gode felles rutiner er etablert i Vestre Viken, og det følges opp at rutiner følges. Arbeidet 
inngår også i pasientsikkerhetsprogrammet. 
 

http://www.helsenorge.no/
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Øvrige prosessindikatorer somatikk 
 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Andel fristbrudd somatikk 1,7 %  0,8 % 6,7 % 4,7 % 5,5 %  3,9 % 
Andel epikriser sendt < 7 dager somatikk 81,2 %  88,1 % 64,4 %*  79,8 % 68,6%*  80,8 % 
Andel korridorpasienter somatikk 1,8 % 2,0 % 1,5 %  1,4 % 1,5 %  1,4 % 
Andel av planlagte operasjoner som 
utsettes 

6,3 %  4,6 % 5,8 %  5,4 % 5,8 %  5,6 % 

Andel pasienter med lårhalsbrudd 
operert innen 48 timer 

95,6 %  96,6 % 92,8 %  93,1 % 93,3 %  93,7 % 

Tall for epikriser Helse Sør-Øst og nasjonalt sannsynlig falsk for lave i 2014 pga. mangelfull rapportering fra noen foretak 
 
Vestre Viken har bedre resultater enn Helse Sør-Øst og landsgjennomsnittet i 2015 når det gjelder 
alle parametre over med unntak av andel korridorpasienter. Det er også en bedring i foretakets 
resultater fra 2014 til 2015 med unntak av korridorpasienter. Andelen planlagte operasjoner som 
utsettes har gått ned, her har nasjonalt måltall vært en andel under 5 %, og det er nådd. Fristbrudd 
har utviklet seg tilfredsstillende, Andel epikriser sendt innen 7 dager er fortsatt en del unna målet, 
men har forbedret seg igjen etter en nedgang i 2014. Andel korridorpasienter er høyere enn 
nasjonalt, og har økt noe fra 2014 til 2015. Det er krevende å få antallet ned, men det arbeides for å 
gjøre opphold i korridor kortest mulig.  
 
Kvalitetsindikatorer innen psykisk helse og rus 
 
Indikator Vestre Viken Helse Sør-Øst Nasjonalt 
Registering av 
hovedtilstand: 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Psykisk helse voksne 97,6 %  98,1 % 98,0 %  98,4 % 97,9 %  98,2 % 
Rus og avhengighet 99,2 %  99,6 % 94,9 %  95,4 % 92,8 %  94,4 % 
    
Andel epikriser sendt 
innen 7 dager 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Psykisk helse voksne 75,5 %  72,7 % 69,2 %  73,7 % 71,9 %  75,3 % 
Rus og avhengighet 80,9 %  76,9 % 56,0 %  71,0 % 63,4 %  72,5 % 
 
Grunnen til at registrering av hovedtilstand (spesifikk diagnose) brukes som kvalitetsindikator er at 
det er viktig å sette diagnose for å sikre god behandling av pasienten og god kommunikasjon mellom 
behandlere. Det skal i minst mulig grad brukes uspesifikke diagnoser (observasjon). De aller fleste 
pasienter både innen psykisk helsevern for voksne og innen rus- og avhengighetsbehandling får 
spesifikk diagnose i Vestre Viken. Hva angår epikrisetid, ligger foretaket omkring 
landsgjennomsnittet, men andelen har gått noe ned. Det må således arbeides videre med forbedring.  
 
Samlet vurdering: 
Vestre Viken viser gode resultater hva angår flere av kvalitetsindikatorene. Foretaket ligger noe 
bedre enn landsgjennomsnittet på flere indikatorer. Det er særlig videre arbeid med reduksjon i 
andel korridorpasienter som krever oppmerksomhet. Epikrisetider er også et stykke fra målsettingen 
og bør forbedres. 
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1.11 Status Pasientsikkerhetsprogrammet pr. 1. tertial 2016 
Målsettingen for det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender er å redusere 
pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet inneholder 9 
innsatsområder som skal spres til alle aktuelle enheter i foretaket innen utgangen av 2016.  
 
Klinikkene har utarbeidet handlingsplaner for spredning og implementering av områdene og følges 
opp av kvalitetsavdelingen. Det er laget en sjekkliste for pasientsikkerhet i DIPS som de fleste 
sengeposter benytter. Det jobbes systematisk i klinikkene med oppfølging gjennom 
pulsmøter/risikotavler. Det gjennomføres målinger av etterlevelse på ulike områder ved flere 
avdelinger. Tabell og figur nedenfor viser hvordan innsatsområdene gradvis er spredd til aktuelle 
enheter. De enheter som gjenstår har plan for implementering i løpet av året slik målsettingen er. 
 
 

Antall og andel enheter som har implementert tiltakene 

 
 
 
Tidsutvikling for spredning av innsatsområdene de siste to år  
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Noen utvalgte innsatsområder 
Samstemming av legemiddellister  
Legemiddelsamstemming er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten skal sikre 
overføring av korrekt informasjon om pasientens aktuelle legemiddelbruk mellom 
tjenesteområdene. Samstemming av legemidler er et komplekst område. Det er iverksatt mange 
tiltak for å bedre pasientsikkerhet. 
• Vestre Viken har revidert sine kurver ift samstemming 
• Utarbeider felles epikrisemal og innkomstdokument i DIPS for å sikre samstemming  
• eResept er innført i Vestre Viken, er også et hjelpemiddel for samstemming 
• Implementeringsprosjekt for undervisning av samstemming (VIMPEL) startet i 2015 og 
videreføres i 2016  
Det gjennomføres målinger ved de fleste sengeposter på resultat etter innførte tiltak.  

 

Forebygging av trykksår 
Forebygging av trykksår har vært et viktig satsningsområde i Vestre Viken. Både internasjonal og 
nasjonal forskning på området har vist at det er mulig å forebygge trykksår.  
Vestre Viken gjorde en prevalensundersøkelse i 2013 på Drammen sykehus. Denne viste høy 
forekomst av trykksår og at pasientene lå på svært dårlige og gamle madrasser. Det ble på bakgrunn 
av denne undersøkelsen iverksatt et madrass-prosjekt hvor det i 2015 ble startet arbeid med å bytte 
ut gamle madrasser med nye og bedre standardmadrasser med trykkfordelende effekt samt 
utarbeidet et sentralt system for å leie vekseltrykkmadrasser/luftsirkulerende madrasser. 
I februar 2016 ble det igjen gjennomført en prevalensundersøkelse på forekomst av trykksår ved alle 
aktuelle sengeposter ved alle foretakets fire somatiske sykehus. 526 pasienter ble spurt om å delta 
og 340 pasienter takket ja til deltakelse. 13,2 % av pasientene i utvalget hadde trykksår som hadde 
oppstått i Vestre Viken. De fleste trykksårene var Grad I som er den letteste grad av trykksår og som 
kan reverseres om man oppdager dette tidlig. Kun 3,5 % av funnene var av mer alvorlig karakter.  
Dette er svært gode resultater sammenlignet med andre norske og internasjonale studier hvor 
forekomsten ligger på 18-20 %. Studien vil bli publisert i norske og internasjonale tidsskrifter. 
40 % av pasientene var risikovurdert for trykksår i 2016 mot kun 9 % ved prevalens-undersøkelsen på 
Drammen sykehus i 2013. Risikovurdering er et av tiltakene i pasientsikkerhetsprogrammet.  
 
Forebygging av selvmord i døgnavdelinger og forebygging av overdose etter utskrivelse fra en 
institusjon. 
Det er et viktig helsepolitisk mål å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk blant pasienter i 
psykisk helsevern og å sikre at pasienter med selvmordsproblematikk får forsvarlig behandling. Alle 
enheter har nå implementert tiltakspakken for å forebygge selvmord knyttet til opphold i psykiatriske 
døgnavdelinger, og det måles etterlevelse med jevne mellomrom. 
 
Et annet viktig mål er å forebygge overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon. Forskning viser at 
risikoen for å dø av overdose de fire første ukene etter behandling er 16 ganger større enn ellers. Alle 
enheter har implementert tiltakspakken og det måles etterlevelse med jevne mellomrom. 
Det holdes regelmessige møter med teamene og målinger gjøres ift etterlevelse hver 3. måned. 
Resultatene rapporteres til klinikkens kvalitetsutvalg (KKU) 
 
«Global trigger tool» - undersøkelser (GTT) 
Et ledd i pasientsikkerhetsprogrammet er å måle forekomst av pasientskader ved bruk av verktøyet 
«Global trigger tool» for å se om antall pasientskader over tid reduseres. Det er i oppdrag og 
bestilling for 2016 angitt et mål om at andel pasientskader basert på GTT-undersøkelsene skal 
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reduseres med 25 % innen utgangen av 2018, målt ut fra GTT-undersøkelsen fra 2012. Alle foretak i 
landet deltar.  
 
GTT er en retrospektiv revisjon av et tilfeldig utvalg journaler (240 pr. år) for pasienter som er innlagt 
på sykehuset, hvor det benyttes triggere (dvs. definerte kriterier) for å finne journaler hvor det er økt 
sannsynlighet for å finne pasientskader. Pasientskadene blir identifisert og vurdert i forhold til 
alvorlighetsgrad. Alle skader registreres uavhengig av alvorlighetsgrad.  Det skilles ikke mellom 
skader som kan forebygges, og de som det ikke er mulig å unngå. Det er få journaler som 
gjennomgås, slik at tallene blir estimater. Hensikten med undesøkelsene er at hvert enkelt foretak 
skal kunne følge med på utviklingen i antall pasientskader over tid, men dataene kan ikke benyttes til 
å sammenlikne foretak/sykehus. Siden alle sykehus deltar, gir det også et nasjonalt estimat over 
pasientskader.  
 
Figuren nedenfor viser andel døgnopphold som medførte minst en pasientskade som medførte 
behov for tiltak, forlenget sykehusopphold eller mer alvorlige konsekvenser i Vestre Viken og 
nasjonalt i årene 2010-2015 (det foreligger ikke nasjonale tall for 2015 ennå). Mer alvorlige 
konsekvenser er sjeldne, det har vært to slike skader i løpet av de siste 3 årene i Vestre Viken. Det 
oppstår flest skader i forbindelse med legemidler, sårinfeksjoner etter operasjon, og 
urinveisinfeksjoner, både i Vestre Viken og nasjonalt. Andelen i Vestre Viken ligger gjennomgående 
litt høyere enn de nasjonale tallene. Årsaken til det er usikker. Andre kvalitetsindikatorer gir ikke 
holdepunkter for at andel pasientskader er høyere i Vestre Viken enn ellers i landet. Det er ikke 
fremkommet opplysninger gjennom GTT-registreringen som peker på spesifikke forbedringstiltak 
utover det som ellers er identifisert. 
 
Andel (%) opphold med pasientskade - GTT 

 
 

1.12 Medarbeidere status  
Brutto månedsverk 
Utvikling i totale brutto månedsverk til og med juni 2016 (faste og variable månedsverk), 
sammenlignet med 2015 og budsjett.  
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Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter 
(månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til 
årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med juni måned. 
 

 
 
Det 126 flere brutto månedsverk for juni enn det som var budsjettert. Antall brutto månedsverk har 
holdt seg stabilt, med en økning på 8 siden mai.  
 
Variabel lønn utbetales etterskuddsvis, derfor vil variabel lønn (merarbeid og overtid), først vises i 
årsverkene i regnskapet påfølgende måned. 
 
Utlønnede variable månedsverk 

 

For utlønnede variable månedsverk har det vært en liten reduksjon (10) siden mai, men tallet er noe 
høyere enn for samme periode i fjor. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og 
overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har holdt seg 
stabilt så langt i 2016.  
 

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 0 0 0 0 0 0
budsjett 6992 6963 7027 6963 6961 6926 7017 7340 7386 7080 7037 7058
2015 6903 6887 7006 6938 6950 6940 7032 7294 7377 7108 7066 7102
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Deltid 
Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. 
Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall 
faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker 
eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent.  
 
Antall deltidsansatte prosentvis 

 
 
Per juni 2016 er det en liten nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret. Det er 
fremdeles en høy andel ansatte som ønsker å jobbe deltid.  
 
Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke 
inkluderes som deltidsansatt.  Denne Indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial 
arbeidsgiver har for å redusere deltid.  
 
*)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den 
respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder 
oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å 
redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes 
oppdatert i Personalportalen.  
 
Sykefravær 
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Sykefravær rapporteres etterskuddsvis. I april er det rapportert 7,1 % sykefravær, som er en økning 
på 0,3 % siden mars. Dette er noe over samme periode i fjor og det som er budsjettert. Sykefraværet 
pr måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder.  Det jobbes aktivt med å 
støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, som for eksempel opplæring i sykefraværsmodulen i 
personalportalen.  HR deltar i samarbeidsmøter med ledere og NAV for å bistå, spesielt i tilfeller hvor 
sykefraværet er langvarig. 
 
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven 

 
Totale AML brudd er noe lavere enn samme periode i fjor, og så langt i 2016 er det litt over 2500 
brudd per måned.  
 
Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og avtaler i 
GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er “unødvendige brudd” i GAT. AML brudd har i 2016 
et høyt fokus hos HSØ, og alle HF i regionen deltar i månedlige samarbeidsmøter for å gjøre rede for 
tallene og dele erfaringer.  
 
AML brudd fordelt pr. ansatt pr. klinikk 
Tabellen viser status for AML brudd fordelt pr ansatt, i perioden fra januar til mai måned i 2015 og 
2016.  
 

 

  2016 - 01 2016 - 02 2016 - 03 2016 - 04 Hittil 2016 
Totalt for 
2015 

Korttid (1-16d) 2,50 % 2,90 % 1,90 % 2,10 % 2,40 % 2,30 % 

Langtid (17->56d) 4,80 % 5,10 % 4,80 % 5,10 % 5,00 % 5,00 % 

Totalt 7,30 % 8,00 % 6,80 % 7,10 % 7,30 % 7,30 % 
 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

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

VVHF Totale AML brudd 

2016 2015 2014 2013



 
 
 

27 
 

 
 
Klinikkvis, fordelt per ansatt, er det en nedgang i brudd sammenlignet med fjoråret, og noen klinikker 
kan vise til ganske store forskjeller.  Dette viser at fokusert og målrettet arbeid med 
arbeidstidsbestemmelser gir resultater. Regelsett og dispensasjoner må registreres og fornyes i tide, 
slik at flest mulig unødvendige brudd unngås. Ledere blir fulgt opp i linjen, og det jobbes kontinuerlig 
med å redusere antallet.  

I PHR har de hatt høyt fokus på driften, og de har jobbet resultatrettet mot å nå sine mål, uten at det 
har resultert i flere AML brudd. HR Systemstøtte (GAT) arrangerer jevnlig opplæring i klinikken, og 
klinikken har fokus på arbeidstidsplanlegging. 

På generelt grunnlag skyldes en stor andel av bruddene ansatte som er timelønnede vikarer og 
innleide. Det blir sjelden registrert dispensasjoner hos denne gruppen, og de har andre typer 
arbeidstidsordninger, så det er viktig å ikke glemme denne gruppen i dette arbeidet.  
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2 Omstillingsutfordring  
 

 
 
VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr mai 2016 på 55,4 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer 
engangs- og periodiseringseffekter på til sammen 4,8 MNOK og må korrigeres for forsinket og 
manglende effekt av budsjettert tiltak på 1,5 MNOK.  Styringsfart pr mai korrigert for disse forhold er 
61,7 MNOK, eller om lag 12,3 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK 
pr måned.  Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på 141,8 MNOK.  
Dette er 8,2 MNOK bak budsjett.  
 
Ut året er det forventet effekter som vil redusere resultatet med ytterlige 6,3 MNOK i forhold til 
styringsfart pr mai.  Det er flere forhold som gjør at forventet resultatutvikling ut året vil være noe 
lavere enn hittil i år, blant annet etterslep på gjestepasientkostnader, fritt behandlingsvalg og dyre 
medisiner i felles økonomi, samt drift som er bak plan i flere klinikker. Klinikkene har definert tiltak 
som forventes til å gi besparelser på om lag 14,5 MNOK ut året, og som vil bidra til å sikre et resultat i 
tråd med prognose.  
 
Årsprognose gir dermed et overskudd på 150 MNOK, i tråd med budsjett.  Årsprognosen forutsetter 
at tiltakene oppnår ønsket effekt, og fortsatt positiv utvikling i felles økonomi. Det er risiko knyttet til 
oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og timing på når tiltakene vil 
oppnå effekt.  
 

3 Overordnet risikovurdering pr 1. tertial - Oppdrag og Bestilling  
 
Vedlagte matrise viser risikovurdering av måloppnåelse relatert til Oppdrag og bestilling for 2016. 
Manglende måloppnåelse av aktivitetsmål innen psykisk helse og rus er det ene området som viser 
«rød» risiko. Tiltak knyttet til området er omtalt i virksomhetsrapporten. Det er stor sannsynlighet 
for å ikke nå mål fullt ut hva angår sykehusinfeksjoner. Det er også høy sannsynlighet for at målet om 
at det ikke skal være korridorpasienter ikke nås. Det henvises også her til omtale i 
virksomhetsrapporten. De øvrige områdene med «gul» risiko følges opp med pågående 
forbedringsarbeid.   
 

VVHF
1. Resultat hittil i år 55 368
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 1 500
Engangseffekter 3 730
Periodiseringseffekter 1 110
Korrigert styringsfart hittil i år 61 708
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 86 391
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 141 759
3. Korreksjoner ut året:
Korreksjoner ut året -6 265 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 14 506
Prognose for året 150 000
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4 Økonomisk risikobilde 
 
Økonomisk risiko pr mai vurderes som middels til lav. Risiko for negativ avvik i forhold til budsjett 
2016 gruppes i følgende hovedkategorier: 
 

Gjestepasienter Det er risiko knyttet til både gjestepasientinntekter og gjestepasientkostnader.  
Det ble kostnadsført 606,6 MNOK på gjestepasientkostnader og kjøp av eksterne 
helsetjeneste i 2015. Totale kostnader i 2015 var 29,5 MNOK mer enn 
budsjettert.    
 
Både gjestepasientkostnader og -inntekter er vanskelig å forutse, og det er ofte 
et betydelig etterslep.  
 

Høykostmedisin 
og varekostnader 

Høykostmedisin er et risikoområde i budsjettet, og det er iverksatt tiltak for å 
redusere risiko, spesielt knyttet til refusjoner. Fra og med 2016 er 
finansieringsansvaret for flere høykostmedisiner flyttet fra HELFO til 
helseforetakene.  På grunn av manglende erfaringstall er det risiko knyttet til 
kostnader relatert til disse medikamenter.   
 
Varekostnader er tett knyttet til produksjon, og det er risiko knyttet til om 
budsjetterte økninger i varekostnader er tilstrekkelig i forhold til forventet 
produksjonsøkning i 2016.   
 

Innleie Innleie er et kjent risikoområde. I 2016 er det budsjettert med en reduksjon på 
innleie med 22 MNOK i forhold til faktisk forbruk i 2015. Pr mai er det et 
overforbruk på 5,3 MNOK. 
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Pensjon Ny aktuarberegning foretatt i januar 2016 gir en reduksjon i pensjonskostnader 
på 367,5 MNOK for året i forhold til budsjettforutsetninger. Det forventes at 
reduksjon vil gi redusert basisfinansiering i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett. Reduksjonen vil fordeles helseregionene ved bruk av 
Magnussenmodellen.  Bruk av Magnussen kan gi mer eller mindre finansiering i 
forhold til faktisk endring i pensjonskostnader.  Det er derfor risiko at 
basisreduksjonen vil være mer enn faktisk pensjonsreduksjon, og dermed gir en 
økt utfordring for VVHF.  Risiko vurderes til om lag 10 MNOK. 
 

Behandlings-
hjelpemidler 

Kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler vokste med 7 MNOK fra 2014 til 
2105. Dette er vekst på om lag 21 %. Det ble budsjettert med kostnader i 2016 på 
samme nivå som i 2015.   
 
Hittil i år er kostnader for behandlingshjelpemidler 5,1 MNOK over budsjett, et 
negativ avvik på 32 %.  Økningen er i stor grad knyttet til diabetesutstyr.  
Prognosen for året gir et overforbruk på 13,5 MNOK i forhold til budsjett, og en 
vekst i forbruk i forhold til 2015 på over 33 %.   
 

IKT 
Sykehuspartner 

Det er budsjettert med en økning i IKT kostnader på 31 MNOK i 2016.  Prognosen 
for året gir et overforbruk på 3,6 MNOK. 
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INNLEDNING 
Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus 
på årsverksutvikling.  
 
Klinikkenes målekort viser følgende: 
• Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år 
• Status: Enten rødt, gult eller grønt 
 
Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På 
grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de 
somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd.  
 
Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot 
budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen 
hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med 
negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de 
avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2016, samt gjøre en vurdering av 
prognose med tilhørende tiltak.  
 
For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke er i 
tråd med mål.  Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av 
forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette 
tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet ”Vurdering av styringsfart og 
omstillingsbehov” for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. 
 
Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor.  Resultatet i år 
vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått.  Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere 
verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt).  I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for 
eksempel ved fristbrudd).  Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med 
økt verdi. 
 

 
 
Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten.  
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DRAMMEN SYKEHUS 
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi 
Drammen sykehus har pr mai et positivt budsjettavvik på 0,4 %. Aktiviteten ved sykehuset har vært 
høy, men det er fortsatt noe gjenstående kvalitetssikring av pasientdata. Det er i resultat pr mai 
avsatt 2,1 MNOK (100 DRG poeng) for dette i resultatet. Totalt har inntektssiden et positivt 
budsjettavvik på 23,3 MNOK.  
 
Andre driftskostnader og varekostnader har pr mai et negativt budsjettavvik på 7,7 MNOK og lønn 
viser også et merforbruk. Samlet sett avviker kostnadssiden med 20,5 MNOK. 
 
Aktivitet 
Hittil i 2016 er det behandlet 8 761 flere pasienter enn budsjettert, og 11 816 flere enn i samme 
periode i 2015. Den polikliniske aktiviteten er fortsatt høy ved Drammen sykehus. Døgnaktiviteten 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 71 2 747 0

Mål 0 0 0

Avvik 71 2 747 0

I fjor -3 413 -17 842 -821

2 Virkelig 4 118 21 495 48 876

Mål 4 146 20 391 48 156

Avvik -28 1 104 720

I fjor 3 943 19 838 47 149

3 Virkelig 1 703 1 695 1 708

Mål 1 659 1 662 1 684

Avvik 44 34 24

I fjor 1 658 1 647 1 680

4 Virkelig 7,1 7,4 7,2

Mål 7,2 7,5 7,2

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

I fjor 7,1 7,7 7,4

5 Virkelig 60 63 68

Mål 68 68 68

Avvik -8 -5 0

I fjor 74 87 76

6 Virkelig 0,5 % 0,2 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,5 % 0,2 % 0,0 %

I fjor 0,4 % 0,7 % 0,7 %

7 Virkelig 1,2 % 2,1 % 0,7 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 %

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

I fjor 0,9 % 1,9 % 1,6 %

8 Virkelig 72 % 78 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -18 % -12 % 0 %

I fjor 59 % 59 % 66 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Drammen sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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har også økt i antall opphold de første fem måneder. Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser 
og høyt belegg på sengepostene har medført korridorpasienter. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Pr juni er månedsverkene i gjennomsnitt 34 over budsjett. Klinikken har pr mai brukt svært lite på 
innleie fra vikarbyrå, noe som har medført behov for flere vanlige lønnstimer.  
 

 
 
Kvalitet og ventetider 
Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengelighet, viser gode resultater ved flere 
avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid nede i 60 dager, antall 
langtidsventende over ett år er nå 7 pasienter og antall ventende over seks måneder er halvert i 
løpet av siste år. Fristbruddsandelen de siste tolv måneder har i gjennomsnitt vært 0,4 %. Flere av 
avdelingene har over tid hatt en høy prosentandel som får timeavtale i første brev. 
Poliklinikkprosjektene for planlegging og oppsetting av timer videreføres. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1 683 1 680 1 701 1 702 1 703 1 703 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 1698 1751 1780 1703 1692 1703
Budsjett 1662 1651 1666 1666 1664 1659 1673 1736 1765 1693 1682 1693
i fjor 1636 1622 1657 1653 1654 1658 1672 1739 1777 1703 1692 1696
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Produktivitet 

 
 
Drammen sykehus har hittil i år økt produktiviteten samlet sett. Det forventes at den i snitt vil følge 
plan resten av 2016. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Drammen sykehus har pr mai et lite overskudd. Det forventes følgekostnader på grunn av høy 
aktivitet i andre halvdel av mai og så langt i juni. Det er også en usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået 
innen ø-hjelp for resten av året. 
 
Tiltaksplan 
Klinikken følger tiltakene som er innarbeidet i budsjett 2016. 
 
Økonomisk prognose 
Drammen sykehus forventer å gå i balanse i 2016. 
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DRG pr månedsverk Drammen

budsjett faktisk i fjor

DS
1. Resultat hittil i år 2 747
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 650
Forventet effekt kvalitetssikring av koding -625 
Periodiseringseffekter -1 990 
Korrigert styringsfart hittil i år 782
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 095
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 3 842
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 526 
Periodiseringseffekter -1 556 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -760 
Prognose for året -0 
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BÆRUM SYKEHUS  
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Samlet resultat pr mai viser et underskudd på 5,9 MNOK. Klinikken er feilbelastet for 
medikamentkostnader som er budsjettert sentralt tilsvarende 0,8 MNOK.  Kostnadene vil bli flyttet til 
overordnet området i juni måned. Klinikkens regnskap eksklusiv feil belastet medikamentkostnader 
er et underskudd på 5,1 MNOK. 
 
ISF inntekter er 3,2 MNOK bedre enn budsjett, gjestepasientinntekter er 1,7 MNOK lavere enn 
budsjett og øvrige inntekter er 0,2 MNOK lavere enn budsjett. Totale inntekter er 1,2 MNOK høyere 
enn budsjett.  
 
Kostnader, eksklusiv de medikamenter som er feil belastet klinikken, er 6,3 MNOK over budsjett, 
hvorav varekostnader utgjør 3,5 MNOK. Lønn har et merforbruk på 3,8 MNOK. Klinikken har et 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -2 217 -5 876 -5 700

Mål 0 0 0

Avvik -2 217 -5 876 -5 700

I fjor -3 605 -7 002 -9 904

2 Virkelig 2 460 12 250 28 903

Mål 2 436 12 170 28 652

Avvik 24 80 251

I fjor 2 257 11 636 27 457

3 Virkelig 962 959 964

Mål 930 938 951

Avvik 32 21 13

I fjor 926 928 946

4 Virkelig 7,1 7,2 6,9

Mål 6,7 7,0 6,9

Avvik 0,4 0,2 0,0

I fjor 6,1 7,3 6,6

5 Virkelig 57 61 65

Mål 65 65 65

Avvik -8 -4 0

I fjor 69 69 63

6 Virkelig 0,4 % 0,3 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,4 % 0,3 % 0,0 %

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

7 Virkelig 0,2 % 1,1 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

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

I fjor 1,7 % 1,7 % 1,5 %

8 Virkelig 86 % 87 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -4 % -3 % 0 %

I fjor 75 % 75 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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mindre forbruk på innleie fra eksternt vikarbyrå på 0,4 MNOK, i forhold til et budsjett som er halvert 
fra 2015.  Øvrige kostnader er 0,6 MNOK lavere enn budsjett. 
 
 
Aktivitet 
I klinikken er det behandlet 2 454 pasienter flere enn samme periode i fjor, hvilket utgjør en økning 
på 7,4 prosent. Hensyntatt klinikkens egen vurdering av kvalitetssikring av pasientdata i mai er det 
behandlet pasienter tilsvarende 12 250 DRG poeng, 80 poeng foran plan. Dette er en økning fra 
samme periode i fjor på 614 DRG poeng. 
 
Hensyntatt tiltak, beskrevet senere i saken, prognostiserer klinikken med en aktivitet på 28 903 DRG 
poeng, 251 DRG poeng foran plan. 
 
HR – Brutto månedsverk 
I mai hadde klinikken 25 brutto månedsverk flere enn budsjett. I juni er det 32 brutto månedsverk 
flere enn budsjett, men tilsvarende lønnskostnader i juni er ihht budsjett. I gjennomsnitt for årets 6 
første måneder er det utlønnet 21 brutto månedsverk flere enn budsjett. Dette relateres til et høyt 
belegg på sengepostene, sykdom og svangerskap. 
 
Klinikken prognostiserer med 13 brutto månedsverk høyere enn plan for året som helhet.  
 

 
 
HR – Sykefravær i prosent 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 957 959 963 956 956 962 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 964 989 990 972 955 949
Budsjett 938 942 951 935 931 930 949 984 990 962 950 949
i fjor 913 934 941 930 926 926 948 975 985 966 954 957
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Sykefraværet hittil i år er på 7,2 prosent. Samme periode i fjor var sykefraværet 7,5 prosent. 
Klinikken prognostiserer med et sykefravær, på samme nivå som målsetningen, på under 6,9 prosent. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet 
Ventetiden for pasientene i gjennomsnitt på årets 5 første måneder er på 61 dager, hvilket er lavere 
enn Helse Sørøst sin målsetning på 65 dager. Tilsvarende periode i fjor var ventetiden 69 dager. 
Ventetiden i mai isolert er på 57 dager. Ventetiden i mai inkluderer pasienter med lang ventetid 
overtatt fra andre helseforetak. Det er registrert 18 pasienter i mai med ventetid over 12 måneder, 
hvilket er en nedgang fra april hvor det var 28 pasienter som hadde ventetover 12 måneder. 
Klinikken prognostiserer med en ventetid i henhold til målsetting på 65 dager. 
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det er registrert 5 fristbrudd på behandlede pasienter i mai 2016, hvilket utgjør 0,4 %. I 2015 var 
andelen fristbrudd på 1,9 %. Klinikken prognostiserer med at det ikke skal være fristbrudd pasienter 
på Bærum ved årets slutt. 
 
Kvalitet - Korridorpasienter 
Det er registrert 16 korridordøgn i mai, hvilket utgjør 0,2 prosent. I april måned var andel 
korridorpasienter 1,3 prosent. Antall korridordøgn må ses i sammenheng med et høyt belegg på 
medisinske sengeposter. Klinikken prognostiserer med at det ikke skal være korridorpasienter på 
Bærum sykehus ved årets slutt. 
 
Kvalitet - Timeavtale i første brev 
Andel timeavtale i første brev er for første tertial 87 prosent, hvilket er en økning på 12 
prosentpoeng fra samme periode i fjor. Klinikken prognostiserer med en andel på 90 prosent for 
2016. 
 
Produktivitet 

 
 
Utviklingen på klinikk Bærum sykehus med bedret produktivitet, målt som DRG poeng per brutto 
månedsverk, gjennom 2013, 2014 og 2015 fortsetter også nå i 2016. Etter innføring av stedlig ledelse 
i 2012 økte produktiviteten med 4,6 prosent fra 2012 til 2013, og 6,4 prosent fra 2013 til 2014 og 3,7 
prosent fra 2014 til 2015. 
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Samlet for årets 5 første måneder i 2016 er det en økning i produktiviteten på ytterligere 5,5 prosent 
målt mot 2015. Samlet produktivitetsøkning fra 2012 til i dags dato er på hele 21,8 prosent.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et regnskapsført underskudd per mai på 5,9 MNOK. Analyser av resultater per mai viser 
at det ligger engangseffekter i regnskapet på 1,96 MNOK, hvorav 0,7 MNOK utgjøres av 
aktivitetsbaserte avlønninger utover normal arbeidstid. De øvrige engangseffektene skyldes i 
hovedsak varekostnader i forbindelse med feilaktig fakturerte medikamenter, brekkasje, bytte av 
produkter og anskaffelse av utstyr til nytt rom på poliklinikken for å innfri aktivitetskravene og holde 
ventetidene nede. 
 
Under korreksjoner ut året ligger planlagt økonomiske effekter fra årets start, som ikke har gitt 
effekter regnskap hittil i år. Periodiseringseffekter består av 2 hovedelementer: 

• en vurdering fra avdelingssjefer om at DRG indeks på årsbasis vil bli som planlagt. 
• forsinket oppstart av dagkirurgisk rom på kirurgisk poliklinikk grunnet forsinkelser i 

prosjektering og gjennomføring 
 

Klinikken er feilaktig fakturert for medikamentkostnader hvilket per mai utgjør 0,8 MNOK. 
 
Klinikken vurderer styringsfarten til å være -5,7 MNOK for året som helhet. 
 
Tiltaksbehov/tiltaksplan 
Klinikken har satt i gang forbedringsarbeider innen følgende områder for å møte den negative 
styringsfarten: 

• Øke pasientbehandling på dagtid. Gjennom systematisk forbedringsarbeid har klinikken 
redusert bruken av aktivitetsarbeid etter ordinær arbeidstid. Det planlegges med ytterligere 
avvikling i august. 

• Operativ kapasitet – bedre kapasitetsutnyttelse. Klinikken har satt i gang ytterligere 
forbedringsarbeid av operativ virksomhet med hovedvekt på to områder: 

• dagkirurgisk aktivitet – eget dagkirurgisk forbedringsprosjekt 
• kontinuerlig forbedring i forbindelse med bedre forberedte pasienter til operasjon 

for å unngå strykninger 
 

BS
1. Resultat hittil i år -5 876 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 1 960
Korrigert styringsfart hittil i år -3 916 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 483 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -11 359 
3. Korreksjoner ut året:
Periodiseringseffekter 3 347
Feilaktig fakturert medikament 800
Tiltaksbehov for å oppnå resultatkrav -7 212 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 512
Prognose for året -5 700 
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Økonomisk prognose 
Klinikken prognostiserer med et underskudd på 5,7 MNOK ved utgangen av året, som i stort forklares 
utfra et merforbruk på varekostnader. Det er satt i gang et varekostnadsprosjekt med hensikt å få 
bedre oversikt over varekostnader på sentraloperasjon. Vi kjenner p.t ikke til de økonomiske 
gevinstene av dette arbeidet. 
 

  

Tiltak ut året Inntekter
Øvrige

 kostnader
Lønns-

kostnader
Total ut 

året
Økt pasientbehandling på dagtid   - 250 - 250
Operativ aktivitet - 1 262   - 1 262

SUM - 1 262  - 250 - 1 512
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RINGERIKE SYKEHUS  
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Mai viser et negativt resultat på 0,5 MNOK. Inntekter er positivt med 0,25 MNOK, og kostnader er 
negativt med 0,8 MNOK. På inntektssiden er det isolert sett en liten nedgang i aktivitet på dag- og 
døgnpasienter, men konserninterne gjestepasienter er over budsjett. På kostnadssiden er det 
fortsatt varekostnader og innleie fra byrå som er hovedårsaken til det negative avviket. 
 
Samlet resultat pr mai er positivt med 0,9 MNOK, hvorav inntekter er positivt med 8,2 MNOK og 
kostnader er negativt med 7,3 MNOK. ISF-inntekter er positivt med 3,6 MNOK, og 
gjestepasientinntekter er positivt med 1,8 MNOK. På kostnadssiden er varekostnader negativt med 
3,9 MNOK, hvorav medikamenter utgjør -1,6 MNOK, implantater -1,6 MNOK og medisinske 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -551 916 0

Mål 0 0 0

Avvik -551 916 0

I fjor -761 742 6 453

2 Virkelig 1 291 6 888 15 630

Mål 1 297 6 651 15 416

Avvik -7 237 214

I fjor 1 242 6 611 15 194

3 Virkelig 534 537 550

Mål 539 541 552

Avvik -5 -4 -2

I fjor 532 526 538

4 Virkelig 6,1 6,4 6,5

Mål 6,4 7,3 6,5

Avvik -0,3 -0,9 0,0

I fjor 6,0 6,8 6,1

5 Virkelig 51 53 52

Mål 52 52 52

Avvik -1 1 0

I fjor 51 54 55

6 Virkelig 0,3 % 0,5 % 0,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,3 % 0,5 % 0,0 %

I fjor 0,2 % 0,6 % 0,8 %

7 Virkelig 0,8 % 2,7 % 3,0 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,8 % 2,7 % 3,0 %

I fjor 3,4 % 4,6 % 3,8 %

8 Virkelig 65 % 80 % 90 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -25 % -10 % 0 %

I fjor 65 % 74 % 77 %

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET Somatikk 
DRG-poeng døgn, dag og 
poliklinikk  
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

KVALITET
Korridorpasienter
ANDEL

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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forbruksvarer -0,6 MNOK. Innleie fra byrå er negativt med 2,1 MNOK og lønnskostnader er negativt 
med 1,5 MNOK, hvorav refusjoner utgjør 0,6 MNOK av det negative avviket. 
 
Aktivitet 
Samlet aktivitet pr mai var 988 avdelingsopphold foran plan, som utgjør 237 DRG-poeng. Det er 
avviklet 1800 flere opphold/konsultasjoner på døgn, dag og poliklinikk enn samme periode i fjor, som 
tilsvarer en økning på 6 prosent.  
 
HR - brutto månedsverk 

 
 
Brutto månedsverk pr juni er 534, som er 5 lavere enn plan.  
 
HR – sykefravær  
Sykefravær i april var 6,1 prosent, mot 6,7 prosent foregående måned og 6 prosent i samme periode i 
fjor. Gjennomsnittlig sykefravær pr april er 6,4 prosent, mot 7,2 prosent i samme periode i fjor.  
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklet totalt 
Gjennomsnittlig ventetid i mai var 51 dager, som er godt under nasjonal målsetting på 65 dager. I 
driftsavtalen for klinikk Ringerike er målsettingen at ingen skal vente over 52 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det ble registrert 3 avviklede fristbrudd i april som utgjør en andel på 0,3 prosent. Hittil i år er andel 
avviklede fristbrudd 0,5 prosent. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 536 531 551 545 527 534 - - - - - -
Estimat 0 0 0 0 0 0 549 583 582 555 553 553
Budsjett 545 536 543 544 539 539 549 583 582 555 553 553
I fjor 531 519 529 528 523 532 535 564 568 539 542 541
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Produktivitet  

 
 
Antall DRG-poeng pr brutto månedsverk hittil i år er 2,55, som er 3,7 prosent foran plan, og 1,3 
prosent høyere enn samme periode i fjor.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har et overskudd hittil i år på 0,9 MNOK. I korreksjoner ut året ligger det økte kostnader på 
1,7 MNOK knyttet til ny hematolog på medisinsk avdeling og ny LiS-lege på gynekologisk avdeling. 
Merforbruk på innleie og varekost (medikamenter og implantater) antas å bli 1,1 MNOK høyere enn 
budsjett. Videre antas det høyere aktivitet enn budsjett på medisin, gynekologi og ortopedi med 0,6 
MNOK.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikk Ringerike estimerer med økonomisk balanse for 2016. 
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RS
1. Resultat hittil i år 916
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 1 282
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 2 198
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året -1 700 
Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -1 098 
Økt aktivtet 600
Prognose for året 0



 
 
 

14 
 

KONGSBERG SYKEHUS     
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikk Kongsberg sykehus har i mai et negativt avvik på 2,2 MNOK. Det er et negativt avvik per mai 
på 3,3 MNOK. Det er et negativt inntektsavvik på 1,6 MNOK og et negativt kostnadsavvik på 1,7 
MNOK. Det er merforbruk på varekostnader, innleie fra byrå og lønn. Merforbruket på varekostnader 
er i hovedsak knyttet til høyere medikamentkostnader. Merforbruket på lønn har sammenheng med 
høy aktivitet på enkelte avdelinger.  
 
Aktivitet 
Totalt for sykehuset er det 137 flere døgnpasienter enn samme periode i fjor. Dette er i hovedsak på 
medisinsk avdeling og fødeavdelingen. På ortopedisk avdeling er det 71 færre døgnpasienter pr mai 
enn samme periode i fjor. Det er færre dagkirurgiske pasienter enn plan på ortopedi, kirurgi og Øre-
nese-hals. Totalt er det høyere aktivitet på poliklinikk enn plan. Det er pr mai et negativt avvik på 154 
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DRG-poeng. Det har vært mange utskrivningsklare pasienter de første månedene av året og 
sykehuset og kommunen har jevnlig dialog om dette.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Brutto månedsverk er omtrent som budsjett i 2016. 

 
 
HR – Sykefravær 
Sykefraværet var 6,2 % pr april. Dette er lavere enn klinikkens mål for perioden.  Klinikken har 
fortsatt fokus på nærvær og har et pågående prosjekt i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten 
og arbeidstakerorganisasjonene. 
 
Kvalitet – Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter 
Ventetiden er hittil i år 39 dager. Dette er lavere enn målet på 57 dager.  
 
Kvalitet – Fristbrudd for rettighetspasienter 
Det har hittil i år vært 1,4 % fristbrudd. Det var spesielt mange fristbrudd i mars som har 
sammenheng med sykdom hos ansatte som har medført utsettelse av planlagte konsultasjoner. I mai 
var det 0,2 % fristbrudd. Det er et kontinuerlig fokus på ventelistene for å sikre at klinikken unngår 
fristbrudd.  
 
Kvalitet – Korridorpasienter 
På grunn av mange pasienter på medisinsk avdeling og mange liggedøgn for utskrivningsklare 
pasienter har det i 2016 vært 3,1 % korridorpasienter. I mai var det 2,5 %.  
 
Kvalitet – Timeavtale i første brev 
I mai får 83 % av pasientene timeavtale i første brev. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 320 322 327 319 322 318 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 326 340 337 321 321 321
Budsjett 327 322 329 324 322 319 324 338 335 320 319 320
I fjor 320 314 325 321 318 316 321 336 337 323 326 324
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Produktivitet 

 
DRG pr månedsverk ligger noe under budsjett pr mai.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
Pr mai har klinikken et negativt avvik på 3,3 MNOK. Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016. Dette 
skyldes både lavere aktivitet innenfor kirurgiske fag og høyere kostnader enn forutsatt i klinikken. 
 
Det er engangs- og periodiseringseffekter hittil i år på varekostnader, lønn og innleie. Det er engangs- 
og periodiseringseffekter resten av året på lønn. I tillegg har klinikken engangsinntekter fra 
kommunene til KAD-senger som bedrer resultatet i år.  
 
Det er risiko knyttet til aktivitetsnivået innenfor kirurgiske fag, og spesielt ortopedi. Dette utgjør en 
risiko for negativt økonomisk resultat. Klinikken har et kontinuerlig fokus på oppfølging av vedtatte 
tiltak og budsjettavvik gjennom månedlige oppfølgingsmøter mellom klinikkdirektøren/ 
økonomicontroller og ledere på alle nivåer Det jobbes også kontinuerlig med planlegging og 
oppfølging av den operative driften for å oppnå aktvitetsprognosen.  
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens drift tilsier et underskudd i 2016, men på grunn av engangsinntekter vurderes fortsatt 
klinikkens prognose til balanse ved årets slutt.   
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2,8

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

DRG pr månedsverk Kongsberg

budsjett faktisk i fjor

KS
1. Resultat hittil i år -3 302 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Engangseffekter 1 570
Periodiseringseffekter 1 500
Korrigert styringsfart hittil i år -232 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -324 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -3 626 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 2 400
Periodiseringseffekter 1 226
Prognose for året 0
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INTERN SERVICE 
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Intern Service har et underskudd denne måneden på 3,1 MNOK. Akkumulert viser resultatet et 
underskudd på 11,6 MNOK.  
 
Kostnadene til behandlingsmidler for diabetespasienter og regionale prosjekter knyttet til IKT 
området er to vesentlige årsaker til det akkumulerte underskuddet. Disse to områdene har til 
sammen et akkumulert underskudd på 6,6 MNOK. Det resterende avviket på 5,0 MNOK skyldes 
merforbruk innenfor lønnsområdet, driftskostnader til vedlikehold av bygg og utstyr, husleie og 
forbruk av energi. Inntektene er bedre enn budsjett, i hovedsak som følge av inntektsføring av et 
oppgjør etter en erstatningssak på 2 MNOK, som ble inntektsført i april. Utover dette er det høyere 
salg i kioskene og høyere husleieinntekter enn forutsatt.  
  

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -3 055 -11 585 -17 100

Mål 0 0 0

Avvik -3 055 -11 585 -17 100

I fjor -34 -1 170 -9 950

2 Virkelig 23 155 310

Mål 22 145 310

Avvik 1 10 0

I fjor 22 145 310

3 Virkelig 538 544 549

Mål 523 528 538

Avvik 15 16 11

I fjor 538 535 547

4 Virkelig 8,4 10,0 9,5

Mål 8,3 9,6 9,0

Avvik 0,1 0,4 0,5

I fjor 8,0 9,6 9,1

5 Virkelig 391 397 395

Mål 362 374 384

Avvik 28 23 11

I fjor 347 359 367

6 Virkelig 256 256 250

Mål 255 255 250

Avvik 1 1 0

I fjor 253 277 267

7 Virkelig 33 % 33 % 35 %

Mål 36 % 35 % 36 %

Avvik -3 % -2 % -1 %

I fjor 32 % 33 % 34 %

8 Virkelig 1,13 1,14 1,12

Mål 1,13 1,10 1,12

Avvik 0,00 0,04 0,00

I fjor 1,17 1,14 1,16

MAT - Antall middager ift 
antall liggedøgn somatikk

Intern service Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

ENERGI - Energiforbruk 
(KwH) per m2.  
Oppvarmet areal

TEKSTILER - Personaltøy 
(kr) pr brutto månedsverk 
behandlingspersonell

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AVFALL - Andel avfall som 
sorteres

IKT - Antall IKT tjeneste i 
tjenestekatalog med 
Sykehuspartner (skal 
reduseres)

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

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

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitetsveksten i Vestre Viken fortsetter og gir utslag i Intern Service sin drift. Flere pasienter innom 
sykehusene, og flere årsverk i klinikkene påvirker både lønns- og driftskostnader i Intern Service.  
Varekostnadene viser et merforbruk grunnet økte kostnader til behandlingshjelpemidler til 
diabetespasienter. Hovedårsaken er mer bruk av dyrere utstyr enn tidligere, men det er også en 
utvikling med et økende antall diabetespasienter. Konkret er det utviklet en slangeløs insulinpumpe 
som rekvireres, samt at det er kommet bedre utstyr på markedet som gjør kontinuerlig 
vevsglukosemåling (CGM) sikrere enn det har vært tidligere. Driftsmateriellet til dette utstyret er 
kostbart. Trenden i 2016 er at CGM øker mest i forhold til tidligere. Utviklingen med økte kostnader 
til diabetespasienter er lik i hele regionen og det forventes at utviklingen vil fortsette og muligens 
eskalere utover i 2016. Denne utviklingen er tatt opp med HSØ.  Det skal etableres egne produktråd i 
VVHF som skal styre utviklingen av hvilket utstyr som benyttes framover.  
 
Lønnsområdet viser akkumulert et underskudd målt mot budsjett. Hovedårsaken er aktivitetsvekst i 
klinikkene som medfører mer bruk av variabel lønn enn tidligere. Merforbruket skyldes også høyere 
korttidsfravær ved avdelinger der det på grunn av driften må leies inn vikarer umiddelbart. I tillegg er 
lønnskostnadene i budsjett 2016 redusert som følge av gjennomføring av et større prosjekt innenfor 
renholdsområdet. Effekten av dette tiltaket har forsinket effekt i forhold til det som ligger til grunn i 
budsjettet. Det er iverksatt nye omstillingstiltak innenfor lønnsområdet som skal sikre reduserte 
kostnader framover.   
 
Andre driftskostnader viser et akkumulert overforbruk.  De viktigste årsakene er merforbruk innenfor 
IKT området, driftskostnader til vedlikehold av bygg og utstyr og energi. IKT området har kostnader 
utover budsjett i hovedsak som følge av framskutt framdriftsplan for flere regionale delprosjekter 
knyttet til digital fornying, i forhold til det som ligger til grunn i budsjettet. Driftskostnader til 
vedlikehold av driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr er høye. Dette skyldes flere havarier som 
følge av at bygningene og deler av utstyret har høy alder, samt fordi nye investeringer medfører økte 
kostnader gjennom servicekontrakter som anskaffes sammen med utstyret. Energikostnadene har 
negativt avvik som følge av lavere utetemperatur enn forutsatt de første månedene i år. 
 
Energi 
Forbruk av antall KWh fordelt pr m2 er over plan for måneden og akkumulert. Periodiseringen av 
måltallene er satt i forhold til utviklingen av energiforbruket i fjor, og tallene viser samme utvikling 
som i 2015, med gunstige temperaturforhold i vintermånedene, men med noe høyere 
middeltemperatur enn i fjor.  Det forventes at forbruket vil være om lag på plan ved årets slutt.  
 
HR – Brutto månedsverk 
Intern Service har denne måneden brukt 15 årsverk mer enn plan, mens det hittil i år i gjennomsnitt 
er brukt 16 årsverk mer. Økningen skyldes flere forhold. Herunder høyere forbruk av vikarer enn i fjor 
både som følge av økt sykefravær og økt aktivitet i klinikkene. Gjennomføring av prosjekt innenfor 
renholdsområdet som har forsinket effekt i forhold til budsjettet er også en medvirkende årsak. 
Det er iverksatt nye tiltak som skal sikre lavere lønnskostnader framover og gjennom dette en 
reduksjon i antall forbrukte årsverk.   
 



 
 
 

19 
 

 
 
HR – Sykefravær 
Intern Service har denne måneden et sykefravær som er 0,1 % -poeng høyere enn målet. Akkumulert 
er sykefraværet 0,4 % -poeng høyere. Måltallet for året er satt til 9,0 %, noe som er lavt sett opp mot 
tunge personalgrupper innenfor renhold og andre servicetjenester som klinikken innehar. Det 
arbeides kontinuerlig og målrettet for å holde sykefraværet lavt.  
 
Tekstiler  
Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av 
personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme 
periode. Resultatet er over plan både denne perioden og akkumulert. Kostnadene har vært høyere 
enn forutsatt hittil i år som følge av at mer av tekstilene renholdes av ekstern leverandør fordi internt 
utstyr har havarert. Dette vil endre seg når nødvendig utstyr blir erstattet. Klinikken vil periodevis gå 
igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse.  
 
IKT 
Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til 
Sykehuspartner fra 261 til 250 i løpet av 2015. Målet er satt for å følge opp standardisering og 
konsolidert tjenesteportefølje med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og HSØ. 
Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen ligger i at 
det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar 2016. Hittil i 
år er reduksjonen noe mindre enn forutsatt. Fokuset i Vestre Viken på å redusere antall tjenester har 
bidratt til at HSØ har satt i gang et regionalt prosjekt for å redusere antall tjenester, som i dag er på 
ca. 3000. 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 548 541 551 545 544 538 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 548 576 577 540 538 539
Budjsett 534 530 533 523 524 523 538 571 572 535 533 534
I fjor 531 531 545 532 532 538 561 573 571 550 543 552
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Avfall  
Som en del av miljøprosjektet i VVHF har Intern Service som mål å øke sorteringsgraden på avfall. 
Sorteringsgraden er lavere enn målet som er satt både denne måneden og hittil i år. 
 
Ny felles avfallsplan for Vestre Viken er implementert. Denne bedrer miljøprofilen for foretaket og 
øker sorteringsgraden på avfall. Det arbeides konkret for å forbedre dette målområdet. Så langt viser 
det seg at det tar lengre tid enn planlagt å øke sorteringsgraden på avfall.  
 
 Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  

 
 
Intern Service har et negativt resultat hittil i år på 11,6 MNOK.  Samlet er det behov for en 
omstillingspakke som skal gi en effekt på 6,8 MNOK ut året for å levere et resultat i tråd med 
prognosen for året. 
 
I resultatet hittil i år ligger det engangseffekter knyttet til avregning eiendom, havarier på bygg/utstyr 
og energi som det forventes at ikke vil fortsette ut året. Det er også korrigert for engangseffekt av 
inntektsføring av erstatningssak. Forsinket effekt av effekt av budsjetterte tiltak, beskrevet over, 
gjelder i hovedsak tiltak for automatisering av renhold som i budsjettet var forventet å gi effekt fra 
januar 2016. 
 
Tiltaksplan   
Avdelingene i Intern Service har utarbeidet nye tiltak for å redusere kostnader, og øke inntektene. 
Konsekvenser for tjenestene til klinikkene vil bli forankret i klinikkene. De viktigste tiltakene relaterer 
seg til følgende: 

• Automatisering av renhold og reduksjon i vikarbruk 
Det er nødvendig å øke effekten av prosjekt for automatisering av renholdet. I tillegg er det 
nødvendig å redusere bruk av vikarer på Ringerike og Kongsberg 
 

• Reduksjon av konsulentbruk innenfor eiendomsområdet 
Den største reduksjonen relaterer seg til kostnader for klargjøring av bygg som skal selges. 
Det er ikke planlagt salg av så mange enheter i 2016, slik at denne reduksjonen kan 
gjennomføres uten store konsekvenser.  
For øvrig er det en del pågående prosesser innen eiendomsforvaltningen som får reduserte 
ressurser. Dette handler i stor grad om eldre eiendomssaker som det vil bli arbeidet videre 
med i 2017.  
 

KIS
1. Resultat hittil i år -11 585 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Forsinket (manglende) effekt av budsjettert tiltak 1 500
Engangseffekter 800
Periodiseringseffekter 500
Korrigert styringsfart hittil i år -8 785 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -12 299 
Overskudd (underskudd) basert på  revidert s tyrings fart (1+2 -23 884 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 6 784
Prognose for året -17 100 
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• Endret regime for parkering, brannopplæring og hybeldrift 
Endringer for parkering og hybeldrift vil øke inntektene i klinikken, som følge av blant annet 
utjevning av priser. Endringen for parkering fremmes som egen styresak. Tiltak innenfor 
brannopplæring medfører standardisering av opplæringsmateriell og at klinikkene 
gjennomfører mer av opplæringen lokalt. 
 

• Strengere prioritering av vedlikeholdsoppdrag MTU 
Kostnader til løpende vedlikehold av det medisinsktekniske utstyret er over plan hittil i år. 
Det er derfor nødvendig med en strengere prioritering av oppdragene framover. 
 

• Ledighold av stillinger 
Innenfor flere avdelinger planlegges det nå med ledighold av stillinger en periode før det 
ansettes nye, for å redusere lønnskostnadene framover. 

 
Økonomisk prognose 
Resultat hittil i år tilsier at klinikken har en betydelig utfordring med å holde årets økonomiske 
driftsmål. Utviklingen av utstyr til diabetespasienter medfører en forventet kostnad på 13,5 MNOK 
utover budsjettet for året. Opplysninger om framskutt framdriftsplan på regionale IKT prosjekter og 
øvrige IKT utfordringer medfører økt press på økonomien i klinikken med om lag 3,6 MNOK for året.  
 
Øvrig drift i klinikken viser også et underskudd akkumulert, i hovedsak som følge av høye kostnader 
til lønn, driftsbygninger og medisinsk teknisk utstyr samt energi. Det iverksettes ny tiltaksplan som 
beskrevet over som skal sikre lavere kostnadsnivå framover. Basert på resultat hittil i år hensyntatt 
nye omstillinger, forventes det at klinikken vil kunne redusere kostnadene i driften for alle områder 
med unntak av IKT og behandlingsmidler.  Det forventes derfor at klinikken samlet vil levere et 
underskudd på 17,1 MNOK i 2016. Dette relateres i sin helhet til behandlingsmidler og IKT.    
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PSYKISK HELSE OG RUS 
  
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Ubalansen i økonomien er hovedsakelig knyttet til lavere polikliniske inntekter enn budsjettert, 
omstilling ved Strandveien boliger, økte gjestepasientkostnader samt langvarig sykefravær knyttet til 
alvorlig sykdom hos legespesialister som har nødvendiggjort innleie av kostbare vikarer for å kunne 
sikre forsvarlig drift ved psykiatrisk avdeling Blakstad. 
 
Lavere polikliniske inntekter enn budsjettert skyldes lavere aktivitet enn forutsatt i budsjettet. Hittil i 
år er det et negativt avvik på polikliniske inntekter på 4,9 MNOK. 
 
Strandveien boliger, som er et botiltak driftet av Vestre Viken og finansiert av kommunene Asker og 
Bærum, har hittil i år gitt en netto merkostnad på 2,6 MNOK. Kommunene er i ferd med å finne 
tilbud i egen virksomhet til flere av beboerne. Også i nedtrappingsfasen medfører dagens 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig -5 045 -11 473 -16 904

Mål 0 0 0

Avvik -5 045 -11 473 -16 904

I fjor -1 956 -12 804 3 991

2 Virkelig 396 1 720,0 4 135

Mål 350 1 718 4 135

Avvik 46 2 0

I fjor 350 1 676 4 184

3 Virkelig 20 799 102 291 237 400

Mål 20 850 108 644 249 110

Avvik -51 -6 353 -11 710 

I fjor 19 515 101 411 229 678

4 Virkelig 1 802 1 809 1 822

Mål 1 762 1 775 1 797

Avvik 40 34 24

I fjor 1 803 1 813 1 830

5 Virkelig 8,1 8,5 8,3

Mål 6,1 7,0 7,0

Avvik 2,0 1,5 1,3

I fjor 7,1 8,1 7,8

6 Virkelig 47 49 50

Mål 50 50 50

Avvik -3 -1 0

I fjor 52 51 51

7 Virkelig 0,0 % 0,2 % 0,3 %

Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Avvik 0,0 % 0,2 % 0,3 %

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

8 Virkelig 89 % 81 % 83 %

Mål 90 % 90 % 90 %

Avvik -1 % -9 % -7 %

I fjor 78 % 79 % 0 %

KVALITET
Timeavtale i første brev
ANDEL

KVALITET
Fristbrudd
ANDEL

AKTIVITET  
Polikliniske konsultasjoner 
totalt
ANTALL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

KVALITET
Gj.snitt. ventetid avviklet 
for pasienter totalt
DAGER

AKTIVITET  
Utskrevne pasienter døgn 
ANTALL

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

23 
 

finansieringsmodell en økt økonomisk risiko for Vestre Viken. Frem til medio 2017 er det planlagt at 
antall beboere reduseres fra 14 til 3. Det er et betydelig antall ansatte som skal avslutte sitt 
arbeidsforhold i Strandveien. Det er satt inn lederressurser for å håndtere dette slik at 
nedbemanningen skjer på en forsvarlig måte og mest mulig i takt med reduksjonen av antall 
beboere. Dette skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 
 
Gjestepasientoppgjøret er en betydelig risikofaktor. Totalt har det vært et netto merforbruk i 
gjestepasientoppgjøret på 4,6 MNOK hittil i år. Tvangsbehandling av gravide rusmisbrukere er en 
utgiftspost som spesielt har økt i år. 
 
Aktivitet 
Pr mai 2016 var det en vekst i poliklinisk aktivitet med 0,9 % sammenlignet med samme periode i 
2015.  
 
Resultatet pr mai viser et negativt avvik ift budsjett på 5,8 %. Det jobbes med tiltak for å øke 
aktiviteten og det er estimert et årsresultat på 4,7 % bak budsjett, men 3,4 % bedre enn resultatet i 
2015. 
 
Tiltak for å oppnå 3,4 % økning i aktivitet i forhold til resultatet i 2015 er som følger: 

• Raskere tilsettinger av leger og psykologer ved vakanser og annet fravær. 
• Organisering av virksomheten/arbeidsdagen ved poliklinikkene – fra to til en behandler ved 

enkelte konsultasjonstyper og i samarbeidsmøter der dette er mulig. 
• Sikre nøyaktig og riktig registrering av konsultasjoner i tråd med refusjonssystemet. 
• Vurdere å flytte flere ressurser fra døgn til poliklinikk uten å redusere antall døgnplasser 

(bemanning, liggetid, arbeidsmetodikk). 
• Vurdere særavtale om utvidet arbeidstid for enkelte behandlere (mulighet for å gi kjente 

pasienter time på ettermiddagen – øker poliklinisk behandlingskapasitet). 
• Optimalisere sammensetning av personell i behandlergruppen på poliklinikkene og bruk av 

leger og psykologer i samkonsultasjoner med høyskoleutdannede. 
• Særskilt oppfølging på avdelings, seksjons- og behandlernivå 
• Benchmarking innad mellom egne poliklinikker og mot andre helseforetak. 
• Styring av timebok. 
• Redusere ikke-møtt og bruke ikke-møtt tid bedre. 
• Mer aktiv bruk av GAT i langtidsplanlegging (ressursstyring). 

 
Dersom budsjettmålet på +8,5 % i forhold til resultat 2015 skal nås, forutsettes ytterligere tiltak for 
økte timeverk for behandlere ved poliklinikkene. Det er startet en prosess for å utrede mulighetene 
for å flytte ytterligere ressurser fra døgn til poliklinikk innenfor DPS-området. 
 
HR – Brutto månedsverk 
Merforbruket på brutto månedsverk er knyttet til Strandveien boliger. Virksomheten er i en 
omstillingsprosess. Antall månedsverk vil gå ytterligere ned fremover, men en må påregne et fortsatt 
merforbruk, inntil antall beboere er redusert i henhold til plan. 
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HR - Sykefravær 
Sykefraværet ligger høyere enn målsettingen. Sykefraværet følges tett opp på både avdelings- og 
seksjonsnivå gjennom: 

• IA arbeid  
• Bedriftshelsetjenesten 
• Spesiell fokus på oppfølging av gravide slik at de kan stå i jobb lengst mulig 
• Forebygging og tett oppfølging av ansatte som har vært utsatt for vold / trusler om vold  
• Høyt sykefravær i Strandveien - gjennomføre omstillingen 

 
Produktivitet – antall konsultasjoner pr refunderte behandlerdagsverk 

 
 
Produktiviteten måles ved å se på antall konsultasjoner utført i poliklinikker pr behandlerdagsverk 
det er krevd refusjon for gjennom takstsystemet. 
 
Produktiviteten har økt med 3,5 % pr mai 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Det har 
vært en god produktivitetsvekst i de distriktspsykiatriske sentrene, mens det har vært en nedgang 
innen BUP, som hadde en betydelig vekst i 2015. 
 

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 1820 1814 1811 1809 1801 1802 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 1804 1898 1903 1804 1796 1797
Budsjett 1 784 1 778 1 787 1 762 1 779 1 762 1 778 1 890 1 890 1 790 1 780 1 790
I fjor 1818 1809 1829 1802 1818 1803 1811 1904 1911 1814 1810 1833
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Radetiketter Pr 31.05.16 Pr 31.05.15
% utvikling 
fra 1 år før

60 - Klinikk for Psykisk helse og rus (PHR) 2,50 2,41 3,5 %
Distriktspsykiatriske sentre (VOP + TSB) 2,66 2,48 7,4 %
Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 2,26 2,32 -2,4 %
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Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 

 
 
Klinikken har pr utgangen av mai en styringsfart som tilsier et merforbruk på 27,5 MNOK i 2016. Flere 
brutto årsverk enn budsjettert vil gi en positiv engangseffekt med 4,4 MNOK i juni i forbindelse med 
ferietrekk. Det er planlagt tiltak for til sammen 6,2 MNOK. En står da igjen med behov for ytterligere 
tiltak på 16,9 MNOK. 
 
Utfordringer: 

• Dreining fra Døgn til poliklinikk: redusert mulighet til å dreie fra sykehus døgn til DPS 
poliklinikk nå - pga omstillingen Lier / Blakstad. 

• Har lyktes med å øke tilgjengelighet via akutt tilbud på DPS - fornøyde brukere og legevakter, 
men mer ressurser brukes på beredskap. 

• Tid medgått til samhandling som ikke teller som aktivitet. 
• Utbygging av psykisk helsevern innen kommunene (botilbud mest ressurskrevende, 

oppfølging av de sykeste) fortsatt mangelfull i en del kommuner. 
 
Tiltaksplan 
Det vises til tiltakspunktene tidligere i dokumentet for å øke poliklinisk aktivitet. Dette er beregnet å 
ha en effekt på 6,2 MNOK i økte inntekter og er innarbeidet i økonomisk prognose for året. 
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2,00

2,50

3,00

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

Antall konsultasjoner pr refundert 
behandlerdagsverk

2015

2016

PHR
1. Resultat hittil i år -11 473 
Korreksjoner til styringsfart hiå:
Korrigert styringsfart hittil i år -11 473 
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -16 063 
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -27 536 
3. Korreksjoner ut året:
Engangseffekter ut året 4 422
Revidert overskudd (underskudd)  ut året (1+2+3) -23 114 
Sum av klinikkens tiltak p.t. 6 210
Prognose for året -16 904 
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I tillegg til dette jobbes det med ytterligere tiltak for å begrense merforbruket mest mulig: 
 

• Gjennomgang av behov for nyansettelse i vakante stillinger. Kliniske stillinger i poliklinikk skal 
prioriteres 

• Tett styring og kontroll av variabel lønn (fokus på bemanningsplaner og behov for innleie) 
• Reduksjon i deltakelse på kurs (behov for kurs skal vurderes nøye opp mot 

kompetanseplaner) 
• Vurdere avdelingsvise overskuddskrav 
• Redusere økonomisk tap i forhold til omstilling av Strandveien  

 
Disse tiltakene har usikre gevinster og er foreløpig ikke innarbeidet i økonomisk prognose for året. 
 
Økonomisk prognose 
Oppdatert årsprognose viser et antatt netto merforbruk for 2016 på 16,9 MNOK. Tiltak for å øke 
poliklinisk aktivitet med beregnet gevinst på 6,2 MNOK er innarbeidet i prognosen. 
 
 
 
 
 
 

  

Tiltak ut året Inntekter
Øvrige 

kostnader
Lønns-
kostnader

Totalt ut 
året

Økt poliklinisk aktivitet -6210 -6210
SUM -6210 -6210
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PREHOSPITALE TJENESTER 
 
Sammendrag per mai 2016 
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Driftsresultatet i mai viser 0,2 MNOK i overskudd. Hovedårsaken til overskuddet er fakturering av 
transport av utenlandske pasienter i ambulansetjenesten. 
 
Per 30.mai har klinikken et overskudd på 0,5 MNOK. Nettokostnader til pasientreiser ligger lavere 
enn budsjett i perioden januar tom mai. Inntektene for transport av utenlandske pasienter i 
ambulansetjenesten ligger høyere enn budsjett.  Lønnskostnadene ligger 1,5 MNOK høyere enn 
budsjett per mai. Lønnsavviket skyldes lavere refusjoner på sykepenger som følge av lavt sykefravær. 
 
Vedlikeholdskostnader på ambulansene har økt betydelig fra 2015 og har overskridelse på 
budsjettet. Nye ambulanser har blitt forsinket og blitt levert senere på året enn planlagt og det er 
viktig at utskifting av bilene fremover skjer iht flåteplan.  
 
Det er lagt føringer i Helsedirektoratet og det er en forventning om at alt personell i 
ambulansetjenesten skal ha gjennomgått opplæring i pågående, livstruende vold (PLIVO) innen den 
1. juni 2016 sammen med brann og politi. Dette er et oppfølgingstiltak etter den 22. juli 2011, der 
nødetatene skal ta i bruk felles prosedyre for hvordan nødetatene skal samvirke i farlige situasjoner. 
Vestre Viken har gjennomført kurs og dette vil medføre økte kostnader for klinikken som ikke fullt ut 
er budsjettert. 

Verdi pr måned i år og i fjor (grå)

1 Virkelig 207 541 2 500

Mål 0 0 0

Avvik 207 541 2 500

I fjor -1 126 -278 6 399

2 Virkelig 3 552 18 052 39 867

Mål 3 188 17 106 39 867

Avvik 364 946 0

I fjor 3 188 17 106 39 867

3 Virkelig 1 992 10 397 26 333

Mål 2 374 12 231 28 333

Avvik -382 -1 834 -2 000 

I fjor 2 374 12 231 0

4 Virkelig 2,0 2,1 2,0

Mål 2,0 2,0 2,0

Avvik 0,0 0,1 0,0

I fjor 1,9 1,9 0,0

5 Virkelig 318 315 316

Mål 311 316 316

Avvik 7 -1 1

I fjor 306 308 312

6 Virkelig 6,8 5,7 6,5

Mål 8,5 8,4 7,9

Avvik -1,7 -2,7 -1,4 

I fjor 9,0 9,4 8,0

AKTIVITET  
Pasientreiser Samkjøring
ANDEL

HR
Sykefravær i PROSENT 
(etterskuddsvis)

AKTIVITET  
Oppdrag med ambulanse
ANTALL

AKTIVITET  
AMK telefonhenvendelser til 
113
ANTALL

Prehopitale tjeneste Denne måned Hittil i år Prognose

ØKONOMI
Driftsresultat i KR. (1.000) 

HR
Brutto månedsverk 
(tom neste måned)
ANTALL 

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

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

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

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

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

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
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Aktivitet 
Antall gjennomførte ambulanseoppdrag i perioden januar tom mai ligger på 18 052. Antall oppdrag 
ligger 5,5 % og 946 høyere enn i samme periode i 2015. Klinikken følger utviklingen i aktivitet nøye. 
 
Responstider 
Følgende krav er satt til responstider i Vestre Viken:   

• Tettbebygde strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene 
• Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk  
• Innen 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, 

Flå, Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal  
 
Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Lier, 
Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som har både tettbebygde og grisgrendte steder/ 
områder.  
 
Målet for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken i april, men 
Røyken lå over kravet i mai. 
 
Målet på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble oppnådd for alle kommuner i Vestre 
Viken i april bortsett fra Nore og Uvdal. I mai lå Nore og Uvdal og Svelvik over kravet på 30 min. 
  
Målet på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, Flå, 
Hemsedal, Hurum, Rollag og Sigdal ble oppnådd i april. I mai lå Sigdal over kravet. 
 
PHT har iverksatt tiltak for å ivareta responstidsmålene for 2016. Det er foreløpig ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å evaluere tiltakene. PHT vil komme med forslag til tiltak i budsjettprosessen for 2017. 
 
AMK svartid 
AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder. AMK 
oppnådde svartid på 91,7 % i mai. 
 
Utvikling brutto månedsverk 
 Forbruk av brutto månedsverk ligger på 315 i gjennomsnitt for perioden januar tom juni. Forbruk 
årsverk for perioden januar tom juni ligger 1 årsverk lavere enn budsjettet. Forbruk av brutto 
månedsverk i juni ligger 7 årsverk høyere enn budsjettet. Dette har bl.a. sammenheng med 
opplæring i pågående, livstruende vold (PLIVO). 
 
Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2016 ligger på 316. Årsverksutviklingen følges kontinuerlig. 
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Sykefravær 
Sykefraværet er betydelig redusert det siste året. Sykefraværet i perioden januar til april ligger på  
5,7 % mot budsjettert 8,3 %. Korttidsfraværet ligger på 1,7 % og langtidsfraværet på 4,0 % for 
perioden januar til april. Sykefraværet i 2015 lå på 9,5 % i perioden jan – april.  
 
Lederne i ambulansetjenesten jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging.  
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov  
  PHT 
1. Resultat hittil i år  541  
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 757  
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) 1 298  

3. Korreksjoner ut året: 
 Engangseffekter ut året 2 054  

Merforbruk innleie, varekost og variabel lønn -852  
Prognose for året  2 500  

 
 
Engangseffekter i tabellen over gjelder overforbruk lønn ut året på enkelte avdelinger i klinikken og 
en reduksjon av kostnader i forhold til budsjett innenfor pasientreiser. 
 
  

Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Faktisk 308 311 318 316 319 318 0 0 0 0 0 0
Estimat 0 0 0 0 0 0 314 322 325 318 316 311
Budsjett 316 315 322 319 316 311 314 322 321 314 312 307
I fjor 300 303 314 311 313 306 312 306 319 325 321 313
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Tiltaksplan 
Ambulansetjenesten jobber med å tilpasse ambulanseressurser i forhold til aktivitet og responstider. 
Responstidene blir fulgt nøye fra måned til måned. Sykefraværsoppfølging på de stasjoner hvor 
sykefraværet er høyt har stort fokus og har resultert i lavere sykefravær og lavere overtidsbruk. 
Ambulansetjenesten vil gjennomføre overtallsbemanning fra høsten for å dekke inn sykefravær, 
redusere vikarbruk og overtid. 
 
Pasientreiser arbeider videre med samkjøring, rekvisisjonspraksis, faste utskrivningstider ved 
sykehusene i Buskerud. 
 
Økonomisk prognose 
Økonomisk prognose settes til 2,5 MNOK med utgangspunkt i dagens resultat. Klinikken vil hele tiden 
jobbe med tiltak for å møte identifiserte risikoområder. Klinikkdirektør har stort ledelsesfokus på 
resultat i balanse eller bedre. 
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MEDISINSK DIAGNOSTIKK 
 
Sammendrag per mai 2016  
 

 
 
Kommentarer til måltavlen 
 
Økonomi  
Klinikkens økonomiske resultat viser et negativt avvik i mai på 0,9 MNOK og et negativ avvik hittil i år 
på 3,4 MNOK. Det negative avviket i mai er hovedsakelig knyttet til takstendring på undersøkelser på 
Brystdiagnostisk senter (0,6 MNOK). Takstendringen ble kjent etter budsjettleveransen VV, og er 
derfor ikke hensyntatt i klinikkens budsjett. Inntektstapet er estimert til om lag 7,0 MNOK for året 
(ca. 0,6 MNOK pr. mnd.). For perioden januar – mai har takstendringen medført en tapt inntekt på 
2,8 MNOK. I tillegg har klinikken hatt en økning i varekostnad utover budsjett knyttet til 
aktivitetsøkning. 
  
Inntektene for mai ligger 1,6 MNOK under budsjett og 1,5 MNOK over budsjett hittil i år. Det negative 
avviket i mai skyldes lavere polikliniske inntekter enn budsjettert. Avviket er knyttet til 
takstendringen på Brystdiagnostisk senter og sesongvariasjoner i Avdeling for laboratoriemedisin. 
Det positive avviket hittil år i skyldes en merøkning i polikliniske inntekter ift. budsjett i Avdeling for 
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laboratoriemedisin. Det positive avviket er knyttet til influensadiagnostikk og høy PCR-aktivitet 
(genbasert diagnostikk). 
 
Varekostnadene for mai har et positivt avvik i mai på 0,7 MNOK, mens det er et overforbruk hittil i år 
på 4,5 MNOK.  Det negative avviket hittil i år er hovedsakelig knyttet til meraktivitet ift 
aktivitetsbudsjettet på Avdeling for laboratoriemedisin og Avdeling for bildediagnostikk. I Avdeling 
for bildediagnostikk er det negative avviket knyttet til økt aktivitet på intervensjonsradiologi og en 
økning i bruken av radiofarmaka (Xofigo, behandling av prostatakreft) på nukleærmedisin. 
Finansieringen av radiofarmaka ble endret fra 2016, fra refusjon HELFO til rammefinansiering. 
Ramme, basert på 2014-aktivitet, skulle erstatte refusjonsordningen fra HELFO. Avdelingen ser en 
uforutsett økning i antall pasienter som henvises til behandling med Xofigo. Aktiviteten er 
underfinansiert etter endringen i finansiering, og klinikken estimerer manglende finansiering på 1,8 
MNOK for 2016.  
 
Lønnskostnadene inkludert innleie har et negativt avvik mot budsjett på 0,3 MNOK for mai, men er i 
henhold til budsjett hittil i år. Det er vanskelig å rekruttere både bioingeniører og radiologer. 
Klinikken har benyttet innleie av radiologer for å kunne holde vente- og svartider. 
 
Aktivitet 
Den generelle trenden for aktiviteten i klinikken viser en økning fra samme periode i 2015.  
 
Fra 2016 er klinikkens laboratorier (klinisk kjemi, mikrobiologi og immunologi /transfusjonsmedisin/ 
blodbank) organisert under en avdeling; Avdeling for laboratoriemedisin. Avdelingen har hatt høy 
aktivitet første tertial. Økningen i aktivitet har i stort grad vært knyttet til influensautbrudd og antas å 
være sesongbetont. Avdelingen har stort fokus på oppfølging av primærhelsetjenesten og innføring 
av IHR for å sikre rekvirenter. 
 
Seksjon for mikrobiologi har hatt en total aktivitetsøkning på 15 % hittil i år sammenlignet med 2015. 
Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har økt med henholdsvis 21 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 13 % hittil i år. Økningen i aktivitet er spesielt knyttet til PCR-
analyser og influensadiagnostikk. 
 
Seksjon for medisinsk biokjemi har hatt en total aktivitetsøkning på 9 % hittil i år sammenlignet med 
2015. Analyser tilknyttet inneliggende pasienter har hatt en økning på 6 % mens de polikliniske 
analysene har hatt en økning på 10 %.  
 
Antall blodtappinger på Seksjon blodbank har økt med 4 % hittil i år sammenlignet med 2015. Målet 
for antall tappinger i seksjonen er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med blod og 
blodprodukter. Der vi ikke er selvforsynt må blod og blodprodukter kjøpes, noe som vil være 
nødvendig i spesielle tilfeller. Overskudd av blod kan i liten grad selges på grunn av begrenset 
etterspørsel fra andre sykehus i landet. Netto kjøp av erytrocyttkonsentrat ligger på samme nivå som 
2015. Antall nye blodgivere hittil i år har økt med 37 % sammenlignet med 2015. 
 
Avdeling for bildediagnostikk har hatt en total aktivitetsøkning hittil i år på 4,5 % sammenlignet med 
2015. Aktiviteten på Brystdiagnostisk senter ligger 10 % over 2015-aktivitet, mens aktiviteten på 
Seksjon for Nukleærmedisin har gått ned med 5 % hittil i år. Øvrig aktivitet/modaliteter ved 
avdelingen har i snitt økt med 3,6 %. Den polikliniske aktiviteten har hatt en økning hittil i år på 6 % 
sammenlignet med 2015 mens inneliggende aktivitet har gått ned med 2 %. Avdelingen ser fortsatt 
en kraftig vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og 



 
 
 

33 
 

poliklinisk aktivitet. Det har spesielt vært en stor økning innenfor billeddiagnostiske 
intervensjonsundersøkelser/behandling for henviste inneliggende pasienter. Sammenlignet med 
samme periode i 2015 har det vært en aktivitetsøkning på 27 %, noe som medfører økt varekostnad 
og økt behov for bemanningsressurser.  
Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe 
som kan medføre økte vente- og svartider for de polikliniske undersøkelsene.  
 
Avdeling for patologi har hatt en aktivitetsøkning på 14 % hittil i år sammenlignet med 2015. De 
ressurskrevende histologiprøvene har økt med 3 %, og cytologiprøver som i 2015 ble sendt til OUS på 
grunn av kapasitetsutfordringer er nå hentet tilbake til avdelingen og bidrar til den totale 
aktivitetsøkningen.  
 
Sykefraværet 
Sykefraværet for perioden januar – april har vært under måltallet. 6,1 % sykefravær mot måltallet 6,5 
%. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 3,7 %. Sammenlignet 
med samme periode i fjor viser sykefraværsprosenten en nedgang på 1,6 % -poeng, hvorav 
langtidsfravær har hatt størst nedgang (1,1 % -poeng). 
 
HR – Brutto månedsverk 
I perioden januar – mai har klinikken i snitt brukt henholdsvis 587 månedsverk mot budsjettert 596 
månedsverk. Klinikken har budsjettert med stillinger som ikke er bemannet fra årets begynnelse 
grunnet manglende tilgjengelig kompetanse i markedet. Det forventes enkelte vakante stillinger 
gjennom året. 
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Kvalitet – Gjennomsnittlige ventetid pasienter 
Klinikken måler bl.a. svartider på Avdeling for bildediagnostikk gjennom statistikk på andel pasienter 
som har fått svar/tolkning innen fastsatte frister. Måltallet for andel inneliggende pasienter 
(inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. Hittil i år 
ligger faktisk andel på 84 %. Parameteren som måler svartid innen 5 dager for polikliniske pasienter 
har et måltall på 95 %. Andel polikliniske pasienter som har fått svar innen 5 dager hittil i år ligger på 
80 %. Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlig medisinskfaglige prioriteringer og er i all 
hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag. 
 
Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrert prøver i pakkeforløp som er besvart innen 3 
virkedager. Måltallet for 2016 er satt til 70 %. For mai var 56 % av prøvene besvart innen 3 
virkedager, og hittil i år 53 % av prøvene.  Gjennomsnittlig svartid for hudprøver for mai var 2 uker og 
2,2 uker hittil i år. Måltallet for 2016 er satt til 3 uker. 
 
Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov 
  KMD 
1. Resultat hittil i år  -3 447  
Korreksjoner til styringsfart hiå: 

 Engangseffekter -1 250  
Periodiseringseffekter 1 100  
Korrigert styringsfart hittil i år  -3 597  
2. Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -5 035  
Overskudd (underskudd) basert på revidert styringsfart (1+2) -8 482  

3. Korreksjoner ut året: 
 Redusert/endret aktivitet 2 050  

Vakante stillinger 1 581  
Prognose for året  -4 851  

 
 Klinikken har pr. mai et underskudd på 3,4 MNOK. Underskuddet er knyttet til takstendring på 
mammografiundersøkelser på Brystdiagnostisk senter, hvor endringen kom etter budsjettleveranse. 
Tapt inntekt hittil i år har vært på 2,8 MNOK (ca. 0,6 MNOK pr. mnd.) Utviklingen forventes å 
fortsette ut året, og vil medføre et underskudd på ytterligere 4,2 MNOK.  
 
Klinikken har i første tertial hatt en økning i polikliniske inntekter som skyldes aktivitetsøkning på 
Avdeling for laboratoriemedisin. I tillegg til en generell aktivitetsøkning er økningen knyttet til 
influensautbrudd og høy PCR-aktivitet. Den høye aktivitets- og inntektsøkningen knyttet til denne 
diagnostikken forventes ikke å gi noen ytterligere effekt resten av året. 
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Klinikken har økning i varekostnad pga. aktivitet utover budsjettert aktivitet. Den økte aktiviteten 
skyldes merøkning av interne henvisninger/rekvisisjoner fra somatiske klinikker. Klinikken vurderer 
tiltak for å begrense den kraftige økningen i ressurskrevende aktivitet/diagnostikk, men samtidig må 
KMD vurdere den konsekvens det vil kunne få for de somatiske klinikkers pasientforløp med evt. 
redusert kapasitet for diagnostikk 
 
Det er vanskelig å rekruttere riktig kompetanse, både ved ansettelse av radiologer og bioingeniører, 
noe som medfører vakante stillinger deler av året. 
 
Økonomisk prognose 
Klinikkens prognose for 2016 er estimert til et underskudd på 4,9 MNOK. Det antas et underskudd i 
klinikken på grunnlag av en takstreduksjon på undersøkelser ved Brystdiagnostisk senter i 
budsjettperioden. Takstreduksjonen ble først gjort kjent etter budsjettleveranse, og er derfor ikke 
inkludert i klinikkens budsjett. Takstendringen forventer å gi en reduksjon i inntekten på om lag 0,6 
MNOK hver måned, totalt 7,0 MNOK. Økning i poliklinisk inntekt pga. sesongbetont aktivitet 
(influensadiagnostikk) bidrar til å redusere klinikkens prognostiske underskudd til 4,9 MNOK. 
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DEFINISJONER  
 

ØKONOMI 
Driftsresultat i Kr (NOK 1.000) 

Målet for klinikkene er et resultat i balanse hver måned. 
På VVHF nivå er det budsjettert med et overskudd på 12,5 MNOK pr måned (150 
MNOK totalt i 2016). 

    

HR - Brutto årsverk ANTALL 
Total utbetalt lønn i perioden omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn 
ligger inne i dette tall, også de som er har permisjon med lønn eller er sykemeldt. 
Tallet inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn. 

    

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

    

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

DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer 
pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det 
finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor 
opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. 
Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient". 

    
KVALITET 
Gj.snitt. ventetid avviklet for pasienter 
totalt 
DAGER 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter målt i kalenderdager fra henvisningen er 
mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt (behandling er 
gjennomført). 

    

KVALITET 
Fristbrudd avviklet 
ANDEL 

Andelen fristbrudd for avviklede pasient (dvs. pasienter som er ferdig behandlet).  
Et fristbrudd oppstår når pasienten er ferdig behandlet etter frist for nødvendig 
helsehjelp er passert.   

    

KVALITET 
Korridorpasienter  
ANDEL 

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

    

AKTIVITET - antall polikliniske 
konsultasjoner  
PHR 

Antall polikliniske konsultasjoner registrert i perioden totalt innfor alle fagområder 
i klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen psykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og rus. Inkluderer også kjøp av polikliniske tjenester 
fra Modum Bad. 

    

AKTIVITET - antall utskrevne pasienter 
døgn   
PHR 

Antall utskrevne døgn pasienter registrert i perioden innenfor alle fagområder i 
klinikken for psykisk helse og rus.  Inkluderer aktivitet innenfor voksen voksen 
psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og rus. 

    

AKTIVITET - Ekstern poliklinikk medisinsk 
biokjemi lab.analyser 
ANTALL (tusen) 

Antall analyser fra eksterne rekvirenter. 
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KVALITET   
Endelig svar neste dag Ø.hjelp og 
inneliggende  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte øyeblikkelighjelp pasienter som får svar innen utgangen av neste 
dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    
KVALITET   
Endelig svar neste dag inneliggende 
(inkl. Ø.hjelp)  
BILDE, ANDEL  

Andel av innlagte pasienter inkludert øyeblikkelighjelp som får svar innen 
utgangen av neste dag på undersøkelser tatt av bildediagnostikk.  

    

KVALITET  
Gjennomsnittlig svartid hudprøver 
patologi  
ANTALL uker 

Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det 
foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege.  

  

KVALITET 
CITO/pakkeforløp besvart innen 3 dager 
patologi, ANDEL 

Andel pakkeforløp prøver besvarte innen 3 dager. 

    
ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. 
Oppvarmet areal Samlet energibruk (kWh) dividert på oppvarmet areal (m2) 

    

TEKSTILER - Personaltøy (kr) pr brutto 
månedsverk behandlingspersonell 

Total forbruk i perioden på personaltøy (i kroner) fordelt pr antall brutto 
månedsverk behandlingspersonell i perioden 

    

IKT - Antall IKT tjeneste i tjenestekatalog 
med Sykehuspartner (skal reduseres) 

Redusere antall IKT tjenester i tjenestekatalogen med Sykehuspartner for å følge 
opp standardisering og konsolidering av tjenesteporteføljen. Dette skal bidra til 
forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner 

    

AVFALL - Andel avfall som sorteres Det er et mål at 36 % av alle avfall sorteres. Sortert avfall er alle kategorier med 
unntak av restavfall 

    

AKTIVITET   
Oppdrag med ambulanse, ANTALL Antall oppdrag med ambulanse registrert per måned og per år 

    

AKTIVITET 
AMK telefonhenvendelser til 113 
ANTALL  

Antall 113 telefonhenvendelser på AMK både per måned og år 

    

AKTIVITET  
Samkjøringsgrad pasientreiser 
ANDEL 

Antall kommunkryssende rekvisisjoner inkl. helseekspressene/ Antall 
kommunekryssende turer inkl. helseekspressene 
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AKTIVITET  
MAT – antall middager i forhold til antall 
liggedøgn somatikk 

Antall middager levert til pasienter i somatiske sykehus i forhold til antall 
liggedøgn i samme periode 
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Bakgrunn 
I sak 22/2016 vedtok styret å gå videre med BRK-planleggingen fra idefase til forprosjekt. 
Mandatet for forprosjektet legger rammer for hvordan prosjektet skal organiseres og 
gjennomføres.  
 
Styret i Vestre Viken har vedtatt at det skal settes av MNOK 1600 til vedlikehold og 
oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus (BRK) slik at disse kan utnyttes fullt 
ut også i fremtiden. BRK-planen sikrer også at Bærum, Ringerike og Kongsberg vil være 
attraktive sykehus for ansatte og pasienter i årene fremover.   
 
Målet med forprosjektfasen er å gjøre en endelig prioritering og planlegging av prosjekter både 
innen vedlikehold og funksjonell ombygging. Den funksjonelle ombyggingen skal sikre 
nødvendig kapasitetsbehov i 2030 og andre funksjonsforbedringer.  
 
Hovedelementer i mandatet 
Kapasitetsbehov 2030 er utviklet som en del av Nytt Vestre Viken sykehus (NVVS) prosjektet, og 
skal sikre at Vestre Viken har nok samlet kapasitet til å møte befolkningens behov for 
helsetjenester i 2030. Vedlikeholdsarbeidet som skal gjøres vil sikre en god standard på de tre 
sykehusene, og arbeidet er i tråd med eiendomsstrategien til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Rammen for prosjektet er MNOK 1600 over 10 år. Fordelingen mellom sykehusene skjer ved at 
ca. 50 prosent av rammen går til Bærum, mens Kongsberg og Ringerike får ca. 25 prosent hver. 
Et bedre anslag for denne fordelingen vil foreligge etter forprosjektet, og legges til grunn i 
planleggingen av investeringene ved rullering av økonomisk langtidsplan. Vurderingen er at en 
kan gjennomføre prosjekter for inntil MNOK 150-160 årlig. En prosjektaktivitet utover dette vil 
slite på klinikkene og pasientene, og dermed medføre økt risiko for feil og uønskede hendelser.  
 
Arbeidet organiseres som et prosjektarbeid med én styringsgruppe pr. sykehus. 
Styringsgruppene rapporterer til administrerende direktør i Vestre Viken HF. Det er i tråd med 
strukturen for eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter. Intern Service 
bemanner og leder en prosjektorganisasjon som leverer til styringsgruppene.   
 
Prosjektet skal ta utgangspunkt i idefaserapporten, og lage den konkrete planen for det som skal 
gjøres av vedlikehold og oppgradering på sykehusene de neste 10 årene. Forprosjektet skal 
gjennomføres i løpet av perioden mai 2016 – juni 2017.  Formålet er å lage en plan som viser de 
enkelte tiltakene i et prosjektprogram, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene innenfor 
de nærmeste 3 årene på forprosjektnivå. Hvert av disse beskrives på en måte som gir godt nok 
grunnlag for beslutning om oppstart av detaljprosjektering og bygging innenfor definerte 
rammer.  
 
Under gjennomføringen skal forprosjektet se vedlikehold og funksjonell ombygging i 
sammenheng. Dette for å skåne brukerne av byggene med for mange prosjekter i samme areal, 
og for å få mest mulig ut av investeringene. Eiendomsprosjektene skal sees i sammenheng med 
behovet for utstyr på de tre sykehusene. Det skal lages et forenklet utstyrsprogram som ivaretar 
større medisinsk tekniske investeringer, og andre større utstyrsinvesteringer. Dette for å sikre 
at bygg og utstyr blir samkjørt i prosjektene. Medisinsk teknisk utstyr er ikke en del av BRK-
prosjektets investeringsramme. Investeringsbehovene for medisinsk teknisk utstyr og annet 
grunnutstyr vil være en del av den årlige rulleringen av økonomisk langtidsplan (ØLP). 
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Det skal også leveres et forenklet teknisk program. Dette for å sikre at en planlegger utskifting av 
sentralt utstyr og teknologi på en samordnet måte med byggeprosjektene. Det tekniske 
programmet skal også sikre at en gjennomfører tekniske løsninger som er utviklet som en del av 
konseptfasen til NVVS der det er formålstjenlig. 
 
Forprosjektet skal leveres i juni 2017, men enkelte elementer skal leveres tidligere slik at man 
får en god gjennomføring av det arbeidet som skal skje tidlig i 2017.  
 
Administrerende direktørs vurdering 
BRK-prosjektet er et stort investeringsprogram for Vestre Viken. Prosjektet skal prioritere 
investeringer til vedlikehold og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at 
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden. Prosjektet skal sørge for at utskifting av sentralt 
utstyr og teknologi i størst mulig grad samordnes med byggeprosjektene 
 
Prosjektet er i tråd med Økonomisk Langtidsplan (ØLP), og i løpet av en ti-årsperiode skal 
Vestre Viken følge opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 1600, og innarbeide 
nødvendige bevilgninger i de årlige budsjetter. Finansieringen er basert på egne overskudd, 
regionalt lån og salg av eiendom. Fremdriften er avhengig av at denne finansieringen er sikret.  
 
Forprosjektet organiseres ved at det opprettes styringsgrupper som ledes av klinikkdirektør 
somatikk, og består for øvrig av ledere, tillitsvalgte og verneombud.  Styringsgruppene innstiller 
på hvilke prosjekter som skal prioriteres på de ulike klinikkene innenfor gitte rammer.  
 
Ved å ha lokale styringsgrupper vil utviklingsprosjektene har en sterk lokal forankring og det vil 
innebære en bred involvering av ledere, tillitsvalgte og vernetjeneste i prosjektene. Slik 
forprosjektet er organisert vil dermed de tre lokale styringsgruppene sikre at prioriteringer og 
planer blir godt forankret og ivaretatt i hvert enkelt sykehus. 
 
En felles prosjektorganisasjon, som leverer til de tre styringsgruppene, vil ivareta felles 
metodikk og sørge for at felles konsepter i Vestre Viken blir implementert.   
 
Administrerende direktør foreslår at styret tar prosjektmandatet for BRK-prosjektet til 
etterretning. 
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1 0BPROSJEKTETS NAVN 
 

BRK – forprosjekt. 

 

2 1BPROSJEKTEIER 
 

Administrerende direktør. 

 

3 2BFORMÅL 
 

Formålet med forprosjektet er å følge opp vedtak i styresak 22/2016 der styret fattet følgende 

vedtak: 

1. Styret tar Idefaserapport, oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, 

Ringerike og Bærum - Vestre Viken HF til etterretning.  

2. Administrerende direktør følger opp idefaserapporten innenfor en ramme på MNOK 

1.600, og innarbeider nødvendige bevilgninger i det årlige budsjettet.  

3. Finansieringen følges opp i økonomisk langtidsplan og i dialog med Helse Sør-Øst.  

4. Investeringsbehov, som er omtalt i rapporten utover MNOK 1600, vurderes i forbindelse 

med rullering av utviklingsplanen  

5. Når planleggingen av vedlikeholdsprogrammet ved Bærum, Ringerike og Kongsberg 

sykehus er ferdigstilt i 2017, vil styret bli forelagt en egen sak. Tentativ fremdriftsplan 

som legges til grunn gir oppstart i 2017, med en gjennomføringsperiode på 10 år.  

 

4 3BMÅL 

 
Målet med forprosjektfasen er å videreføre idefasen og styrets vedtak, og å gjennomføre en 

endelig prioritering av prosjekter både innen vedlikehold og funksjonell ombygging. 

 

Det skal lages en oversiktsplan som viser de enkelte prosjektene i et samlet program som 

behøves for å oppnå dette, samt å planlegge de høyest prioriterte tiltakene på forprosjektnivå. 

Oversiktsplanen skal på overordnet nivå vise et økonomisk, teknisk og funksjonelt bilde av 

prosjektene, samlet og ved hvert av sykehusene i en ti - års periode. 

 

5 4BINNHOLD OG AVGRENSNING 
 

Helsedirektoratets veileder for investeringsprosjekter er bygget opp etter en faseinndelt metode. 

En hovedhensikt ved dette er å gradvis detaljere prosjektenes innhold for å minske tilknyttet 

risiko i samme takt.  

I den eksterne kvalitetssikringen av idefaserapporten påpeker Ernst &Young at i tillegg til 

økonomisk usikkerhet vil det være en viss mengdeusikkerhet knyttet til dette prosjektet. Både 

fordi det er noe usikkerhet knyttet til antall kvadratmetere og fremtidig behov, men også fordi 

det på et såpass tidlig stadium fremdeles er noe usikkerhet knyttet til om man kan gjennomføre 

løsningene slik som skissert. 
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Denne usikkerheten er naturlig i en tidligfase, og blir hensyntatt i at det foreløpig benyttes 

kostnadsnivå med usikkerhet P50. (Noe som betyr at det er like sannsynlig at prosjektene blir 

dyrere som at de blir billigere enn kalkulert). Denne usikkerheten vil gradvis reduseres etter 

hvert som prosjektet modnes. 

Dette prosjektet skal kombinere konseptfasenivå og forprosjektnivå til et utviklings- og 

oppgraderingsprogram for BRK. 

 

6 5BRAMMEBETINGELSER 
 

Forprosjektet skal gjennomføres etter følgende rammebetingelser: 

 Forprosjektet planlegges innenfor en ramme på MNOK 1600. (P50 ekskl. utstyr inkl. 

mva). Prisnivå desember 2015. Det vil si fordelt ca 50 %, 25% og 25% på Bærum, 

Ringerike/HSS og Kongsberg.  

 Byggestart 2017, ferdig ombygget 2027. 

 Framskrivning av aktiviteter/arealbehov i idefaserapporten skal kvalitetssikres. 

 Arealstandard fra NVVS-prosjektet skal legges til grunn der dette er hensiktsmessig. Det 

betyr at ikke alle rom blir likt utformet, men at funksjonen blir ivaretatt. 

 Det skal etterstrebes å gi de tre sykehusene samme nivå på tekniske standard. 

 

6.1 7BTidsramme 

Forprosjektet skal gjennomføres i løpet av perioden mai 2016 – juni 2017.  
 

6.2 8BFinansiering av forprosjektfasen 

Av prosjektrammen på MNOK 1600 avsettes MNOK 16 til gjennomføring av forprosjektfasen. 

Av dette er MNOK 12 bevilget over investeringsbudsjettet i 2016, og resterende dekkes over 

investeringsbudsjettet for 2017. 

 

6.3 9BKrav til forprosjektfasen 

 Beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4. 

 Styringsgrunnlag som gir sikkerhet for at samlet prosjektramme også rekker til de siste 

prosjektene i 10-årsperioden 

 Kommunikasjonsgrunnlag som kan gi ansatte og brukere et samlet bilde av når tiltak kan 

forventes, og hva som skal utføres. (Prosjektprogram med situasjonskart). 

Prosjektene skal så langt det er mulig planlegges som komplette åpen BIM-prosjekter, 

ihht. HSØs BIM-strategi. 

 Vestre Viken skal sikres alle rettigheter til prosjektert/utarbeidet materiale. 

 

6.4 10BLeveranser 

Det skal utarbeides beslutningsgrunnlag som er godt nok for å passere beslutningspunkt B4 i 

form av et samlet prosjektprogram.  



 

 

Dato: 
03. juni 2016 

 
 

Side: 
7 / 11 

 

Vestre Viken HF 

BRK - forprosjekt 

Referanse PPM-
verktøy: 
 

 
 

 

Referanse til regnskap: 
 

Prosjektmandat 
 

 

 
 Versjon 1.00 

 
 

 

Programmet skal inneholde tiltakene fra Idefaserapportens, beskrevet som prosjekter fordelt over 

en 10-års gjennomføringsperiode. (Funksjonell ombygging).  

All teknisk oppgradering skal også inngå, og inndeles i prosjekter. (I idefaserapporten er teknisk 

oppgradering kun beskrevet som samlet behov pr fløy og etasje).  

 

De delprosjekt som inngår i forprosjektet er av ulik modenhet. Noen er allerede detaljert ut i stor 

grad, mens andre kun er skissert med ideer. Hvert delprosjekt beskrives så langt det er 

formålstjenlig med omfang, innhold (behovsdekning), kvalitetsnivå (TG), kostnadsestimat, start- 

og sluttidspunkt (milepælplan) og risikovurdering. Omrisset av enkeltprosjektene vises på 

situasjonsplan/oversiktskart av sykehusene.  Kostnadsanslag og estimater baseres hovedsakelig 

på nøkkeltall, fortrinnsvis på bygningsdelsnivå.  

 

Det er et mål å utarbeide forprosjekt for de prosjektene som skal gjennomføres de neste tre årene. 

Den samlede prosjektoversikten for 10-års planen vil da bli en ramme for beslutning og sikring 

av at alle tiltak kan bli gjennomført, også de som ligger langt fram i tid.  

 

I forprosjekt for enkeltprosjekter utarbeides arkitektskisser, teknisk foranalyse, 

gjennomføringsstrategi, kostnadsestimat og tidsplan. I tillegg beskrives påvirkning og 

avhengigheter til andre prosjekter. 

 

I Økonomisk Langtidsplan er det avsatt MNOK 125 til investeringer i 2017. Endelig ramme 

vedtas i budsjett 2017. Det lages forprosjekt i løpet av 2016 slik at disse investeringene kan 

gjennomføres.  

 

Det skal utarbeides gevinstrealiseringsplan for de respektive prosjektene, og prosjektets 

bærekraft skal belyses i henhold til gjeldende metodikk i Helse Sør-Øst. 

 

6.5 11BKvalitet 

Det skal leveres en forprosjektrapport i form av et ti-års investeringsprogram som inneholder alle 

prosjekter som behøves for å fylle hensikten i Idefaserapportens alternativ 1a. 

Investeringsprogrammet skal være fordelt og prioritert innenfor foreløpig investeringsramme pr 

sykehus. Programmet skal inneholde: 

 Funksjonsbeskrivelser; Hovedfunksjoner, delfunksjoner og romfunksjoner. Etter 

gjennomgang og eventuelt oppdatering av grunnlaget fra idefasen (behovsverifisering av 

tilleggsdel til rapporten). Utstyrsbeskrivelse.  

 Reanskaffelse av utstyr, og eventuelt nytt utstyr, er ikke en del av investeringsrammen på 

MNOK 1600. Utstyrsinvesteringer som har krever bygningsmessige tiltak skal 

planlegges som en del av forprosjektet.  

 Overordnet teknisk beskrivelse (forenklet OTP); bygg, infrastruktur og utomhus. 

Miljøoppfølging. Energikonsept. Om mulig; vurdering av nye eller felles teknologiske 

løsninger. 

 Arealoversikt; plantegninger. 

 Kostnadskalkyler/byggebudsjett. 
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7 6BORGANISERING OG STYRING 

7.1 12BVestre Viken HF /Styringsgruppe – eierrollen 

 

For å følge opp forprosjektet opprettes en styringsgruppe per sykehus. Styringsgruppene 

rapporterer til Administrerende Direktør i Vestre Viken HF. Det er i tråd med strukturen for 

eksisterende styringsgrupper for andre større prosjekter.  

 

7.1.1 15BProsjektorganisasjonen BRK – byggherrerollen 

 

Prosjektet vil bli styrt slik: 

 
UStyringsgrupper BRK 

Klinikkdirektør somatikk (leder) 

Lederrepresentant Medisinsk Diagnostikk 

Lederrepresentant Intern Service 

1-2 Lederrepresentanter somatikk 

3 Klinikktillitsvalgte  

Klinikkhovedverneombud 

 

UStrategisk eiendom  

Viseadministrerende direktør 

Klinikkdirektør Intern Service 

Fagdirektør 

Berørte klinikkdirektører etter sak 

3 Foretakstillitsvalgte  

Foretakshovedverneombud 

 

Intern Service har ansvar for å bemanne og styre prosjektorganisasjonen. Prosjektorganisasjonen 

skal levere til styringsgruppene. Den vil bli organisert slik: 
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UProsjektledelse 

Prosjektleder fra Intern Service med prosjektstøtte: 

 anskaffelser - innkjøpsavdelingen 

 økonomiberegninger - innleid 

 delprosjektledelse - innleid 

 prosjektsekretariat - innleid 

 

UProsjektgrupper 

Delprosjektleder  

Eiendomsforvalter fra aktuelt sykehus 

Brukerkoordinator fra somatisk klinikk 

Innleide rådgivere alle fag 

 

UBruker/referansegrupper 

Berørte avdelingssjefer 

Berørte verneombud 

 

 

 

UTverrgående referansegruppe 

Deltagere utnevnes av direktører i linjen og innkalles etter tema/behov. Aktuelle fag som skal 

ivaretas: 

- Medisinsk teknisk utstyr 

- Teknologi og eHelse 
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- Medisinsk faglige råd 

 

7.1.2 16BMøtestruktur 

Det legges opp til følgende møtestruktur: 

 

Møte Sted Frekvens Innhold 

Styringsgrupper (SG) Aktuelt sykehus Månedlig Behandle månedsrapport 

Prioriteringer 

Beslutninger  

Prosjektgrupper (PG) Drammen / etter 

behov 

Hver annen  

uke/ etter behov 

Utarbeide forprosjekt 

Grunnlagsinfo til prosjektet. 

Løsningsforslag. 

Tilbakemeldinger til prosjektet 

Bruker/referansegruppe 

(BG) 

Aktuelt sykehus Hver annen uke 

/ etter behov 

Spørsmål om praktisk 

tilnærming til løsninger og 

gjennomføring 

Tverrgående 

referansegrupper (TRG) 

Drammen Etter behov Tverrgående spørsmål om 

utstyr, teknikk, logistikk og 

helsefag.  

Kvalitetssikring av løsninger. 

Strategisk eiendom (SE) Drammen Ved behov 

 

Rammer for styringsgruppene 

Tverrgående prioriteringer 

 

7.2 13BOrganisasjonens forpliktelser overfor prosjektet 

Prosjektdeltakelse fra internt personell i Vestre Viken finansieres av klinikkenes/avdelingenes 

ordinære budsjetter.  

Prosjektet vil om mulig sende innkallinger og varsler i god tid. Det vil bli nødvendig med stram 

oppfølging av fremdrift. Deltakere som ikke kan stille i ordinære prosjektmøter må derfor stille 

med stedfortreder. 

 

Alle beslutninger som har konsekvens for valg av løsninger ved funksjonelle ombygginger, 

framdrift og økonomi skal behandles og innstilles av lokal styringsgruppe.  
 

7.3 14BMilepælsstyring 

Alle infrastrukturvalg og delprosjekter skal til legges frem i styringsgruppene før passering av 

definerte milepæler. 

 

Følgende foreløpige milepæler anbefales: Denne vil bli justert under prosjektets gang. 
 
 

Beslutningspunkt Dokumentasjon Innhold Beslutning / 

informasjon 
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Beslutningspunkt Dokumentasjon Innhold Beslutning / 

informasjon 
A Prosjektet er 

organisert 

Deltakere i prosjektet er oppnevnt / 

innleid etter anskaffelsesprosess.  
Kontrakter/ avrop. 

B Rapport med 

kvalitetssikring av 

kapasitets- og 

arealbehov 2030, 

jfr tilleggsnotat i 

idefaserapport.  

GAP-analyse idéfase viser behov for 

ombygging ca 4 600 kvm fremtidig økt 

kapasitet. I tilleggsnotat er dette økt med 

2500 kvm. Økningen kvalitetssikres og 

beskrives i funksjonsprogram. 

Økningen i kapasitets- 

og arealbehov 2030 er 

godkjent i S.G. 

C Mulighetsstudie for 

økning i “B”. 

Beskrivelse av ulike alternativer til 

løsning. Plantegninger og kort 

beskrivelse av løsning, samt tilhørende 

kostnadsanslag og tidsplan for hvert 

alternativ 

Beslutning om hvilket 

alternativ som skal 

legges til grunn for 

forprosjektering. S.G. 

D Overordnet teknisk 

beskrivelse 

(forenklet OTP) 

Bygg, infrastruktur og utomhus. 

Miljøoppfølging. Energikonsept. Om 

mulig; vurdering av nye eller felles 

teknologiske løsninger. 

Besluttes som grunnlag 

for videre prosjektering 

E Utstyrsbeskrivelse Utstyrsliste. Begrunnet løsning med 

tilhørende kostnadsanslag og tidsplan. 

Underlag for forprosjektering av 

infrastruktur og bygg. (Kapasitetskrav 

el/VVS m.m. beskrevet) 

Besluttes som grunnlag 

for videre prosjektering 

F Forprosjekt for 

delprosjekter, 

herunder notat om 

anbefaling for 

gjennomføring. 

Forprosjektdokumentasjon for 

delprosjekter. Minimum situasjonsplan 

(fortrinnsvis plantegning), 

gjennomføringsplan, risikovurdering og 

forslag til byggebudsjett. I tillegg en kort 

redegjørelse for hvorfor dette 

delprosjektet bør gjennomføres før 

endelig behandling av forprosjektet 

Beslutning om 

igangsetting av 

detaljprosjektering, av 

delprosjektet. 

G Ti-års investerings-

program. 

Gjennomføringsplan, risikovurdering og 

forslag til investeringsbudsjett   

Styringsgruppe  

fremmer for videre 

behandling 
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Saksfremlegg  
 
Helgerud 
 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken 29/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Vedtak i Bærum formannskap av 19.4.16 
2. Vedlegg 2 – Nye vedtekter Helgerud Boligsameie 
3. Vedlegg 3 – Erklæring etter formannskapets vedtak 

a. Vedlegg 1 til vedlegg 3 – erklæring fra Vestre Viken 
4. Tidligere vedtekter  

 
   
 
 
Forslag til vedtak 

1. Vestre Viken godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som 
vedlegg 2, vedtatt i sameiemøte 29. april 2015, samt tilføyelse etter vedtak i Bærum 
formannskap av 19.4.2016. Dette på betingelse av at styret i Helgerud Boligsameie avgir 
erklæring hvor de binder seg til følgende forpliktelse: 

a. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge 
gjennomført endringer i vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge 
seksjoneringsbegjæringen har slikt innhold som følger av Vedlegg 2. Vestre Viken 
forplikter seg til å stemme for vedtektsendringene. 

2. Vestre Viken signerer erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 om 
rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens 
Kartverk for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge 
erklæringen tinglyst i forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler 
tinglysningsgebyret 

 
 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 13.06. 2016 
Saksbehandler: Narve H. Furnes  
Klinikk/avdeling: Intern service 
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Bakgrunn 
Helgerud Boligsameie er et sameie for eierne av Dr Schmidts vei 3 i Bærum kommune. 
Eiendommen har gnr. 80 og bnr. 32. Boligblokken har 74 leiligheter hvorav 60 disponeres av 
Vestre Viken HF, 12 disponeres av privatpersoner, en disponeres av Bærum kommune og en er 
vaktmesterleilighet. 
 
I sak 8/2015 ble styret orientert om at Stiftelsestilsynet hadde fastslått at Helgerud Boligstiftelse 
ikke var en stiftelse. Hovedbegrunnelsen var at stiftelsen aldri var blitt tilført grunnkapital. I 
saken ble det opplyst at det skulle arbeides med å finne en egnet organisasjonsform for 
Helgerud, og at planen var å etablere dette som et sameie.  
 
I sak 19/2015 vedtok styret å selge Vestre Vikens andel i boligsameiet når dette var stiftet og 
registrert i Brønnøysundregisteret. 
Helgerud Boligsameie ble etablert 29. april 2015, men med et utkast til vedtekter som ikke var 
godkjent av Bærum Kommune. Etter at Bærum formannskap nå har fattet et vedtak som er i tråd 
med et fremforhandlet resultat med Vestre Viken så forelegges dette til styret for godkjenning.  
 
Historikk 
Kort utdrag fra historikken om Helgerud: 

• Opprettet av Bærum kommune 12. september 1968.  
• Helgerud besto av to boligblokker. Den ene ble omdannet til borettslag i 1970. Den andre 

videreført som Helgerud Boligstiftelse 
• Fylkeskommunen overtok sykehusdriften, og dermed Helgerud, i 1969 
• Sykehuset Asker og Bærum overtok stafettpinnen fra fylkeskommunen 1.1.2002. 

Eiendommen har siden den gang stått i helseforetakets balanse som en eiendel. 
• Vestre Viken HF overtar eiendommen ved etableringen 1.7.2009.  

 
Viser for øvrig til vedlegg 1, som er Bærum kommunes sak til formannskapet. Dette vedlegget 
har en detaljert gjennomgang av historien om Helgerud. 
 
Endring i vedtekter 
De opprinnelige vedtektene (vedlegg 4) viser at leilighetene i Helgerud kun kan leies ut til 
Bærum kommune eller til leieboere utpekt av Bærum kommune. Vedtektene viser videre at de 
kun kan endres etter godkjennelse av Bærum formannskap. Selv om Helgerud ble overført til 
fylkeskommunen i 1969 og videre til helseforetaket i 2002 så har de opprinnelige vedtektene 
stått ved lag.  
 
Når det i 2015 ble klargjort at Helgerud ikke var en stiftelse så var Vestre Viken sin posisjon at 
dette burde bli et eierseksjonssameie. Vestre Viken har i forhandlingene med Bærum kommune 
lagt til grunn at rettighetene til Bærum kommune skulle ivaretas videre, og dialogen har derfor 
handlet om å ferdigstille nye vedtekter for som partene kunne slutte seg til. Vedtektene må være 
i tråd med eierseksjonsloven og ivareta partenes rettigheter. 
 
Helgerud Boligsameie vedtok i møte 29. april 2015 vedtekter for sameiet. Vedtektene er identisk 
med vedlegg 2 med unntak av punkt 2 fjerde avsnitt (gul tekst) og punkt 17 andre avsnitt (gul 
tekst). Disse to tilleggene er lagt inn av Bærum formannskap i tråd med vedtaket i møte 
19.4.2016. Vedtak fra formannskapet: 
 

Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 
2, vedtatt i sameiemøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir 
erklæring hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 
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1. Vestre Viken forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av 
vedlegg 3 om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens 
Kartverk for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge 
erklæringen tinglyst i forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler 
tinglysningsgebyret 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge 
gjennomført endringer i vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge 
seksjoneringsbegjæringen har slikt innhold som følger av Vedlegg 4. Vestre Viken 
forplikter seg til å stemme for vedtektsendringene. 

 
Det er forutsatt i vedtaket at Vestre Viken signerer erklæringer om rådighetsbegrensninger 
(vedlegg 3 og 3a). Ved at Vestre Viken signerer erklæringene, og at Helgerud Boligsameie 
gjennomfører vedtektsendringene så vil Helgerud Boligsameie kunne søke om en seksjonering 
av de 74 boenhetene.  
 
Når kommunen vedtar seksjoneringen, vil alle eierne ha et rett eierskap til sin(-e) boenhet(-er), 
og de vil bli korrekt tinglyst.  
 
Administrerende direktørs vurderinger 
Organisasjonsform og eierskap til Helgerud har vært uklart i flere tiår. Vestre Viken har nå 
bidratt til å skape en løsning som de 12 private eierne, Bærum kommune og Vestre Viken er 
enige om. I det siste året har arbeidet vært rettet mot enighet med Bærum kommune, som var 
opprinnelig stifter.  
 
Administrerende direktør er tilfreds med det vedtak Bærum formannskap nå har gjort. Dette 
ivaretar boligens formål på en hensiktsmessig måte for Vestre Viken. Vedtektene begrenser 
Vestre Viken fra å leie ut leilighetene til andre enn ansatte i spesialisthelsetjenesten i Bærum.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret fatter vedtak med samme formuleringer som 
Bærum formannskap. Avhending av Vestre Vikens eierseksjoner vil bli fulgt opp av 
administrerende direktør når vedtektene er godkjent med oversendelse av vedtak i sak 19/2015 
til Helse Sør-Øst.  
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11 Helgerud boligstiftelse- Godkjennelse av nye vedtekter (Sykehusboligene) 

Formannskapet 19.04.2016 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 
har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 



har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 

SAKEN l KORTE TREKK 
Saken gjelder spørsmål om samtykke til nye vedtekter i Helgerud boligstiftelse. Rådmannen mener 
flere forhold tilsier at boligstiftelsen bør omdannes til et eierseksjonssameie. Etter forhandlinger 
mellom administrasjonen og boligstiftelsen ved deres advokat, er det enighet om juridiske forhold 
ved omdanningen til et eierseksjonssameie som sikrer at Vestre Viken HFs leiligheter også for 
fremtiden benyttes som personalboliger for sykehusansatte. Rådmannen mener løsningen som er 
fremforhandlet ivaretar kommunens interesser på en god måte og tilrår derfor at formannskapet 
samtykker til vedtektsendringene. 

Bakgrunn 
Det følger av vedtektene for boligstiftelsen at det er Bærum formannskap som kan endre 
vedtektene. Boligstiftelsen ble vedtatt opprettet av kommunestyret i Bærum i 1968. Bakgrunnen 
var primært behovet for boliger for ansatte ved Bærum sykehus. 

Boligmassen består av en blokk med 741eiligheter. Av disse disponeres 60 leiligheter av Vestre 
Viken HF for utleie til ansatte. En del av disse leilighetene er bygget om til flere hybler. Av de 
resterende leilighetene disponeres 12 av privatpersoner, en er en vaktmesterleilighet og en leilighet 
disponeres av kommunen som velferdsbolig. 

Bærum kommune var oppretter av boligstiftelsen, men finansierte verken tomt eller oppføring av 
bygninger. 

Styret i boligstiftelsen avholdt i april 2015 et møte betegnet som et sameiermøte. Der ble 
omdanning til eierseksjonssameie og vedtekter for eierseksjonssameiet vedtatt. Det er disse nye 
vedtektene formannskapet er bedt om å samtykke til. 

Rådmannen orienterte 10.6.2015 Formannskapet om Vestre Vikens mulige salg av sykehus boligene 
(J-Post ID 2015/14 4440). 

Rådmannens vurdering 
Stiftelsestilsynet har etter en grundig saksbehandling kommet til at boligstiftelsen rettslig sett ikke 
er en stiftelse. Juridisk sett er det derfor et behov for å få fastslått hva slags rettssubjekt 
boligstiftelsen er, og med det en avklaring av hvilket lovverk virksomheten skal drives etter. 
Styret i boligstiftelsen har lagt opp til at situasjonen løses ved at boligstiftelsen anses som et sameie 
mellom de som har betalt innskudd, og at dette sameiet nå omdannes til et eierseksjonssameie. 
Rådmannen vurderer dette som en god løsning. Det er en løsning som både Vestre Viken HF og de 
12 privatpersonene ønsker, og som også vil være hensiktsmessig for kommunen som 
rettighetshaver til en av leilighetene. Kommunen bør dessuten som oppretter av boligstiftelsen 
bidra til at det fastslås hva slags rettssubjekt boligstiftelsen er, når den rettslige formen som ble 
valgt ved opprettelsen har vist seg ikke lenger å være juridisk holdbar. 
l sin dialog med styret i boligstiftelsen om saken har rådmannen vært opptatt av at formålet med 
opprettelsen av boligstiftelsen i sin tid var å imøtekomme sykehusets behov for personalboliger, og 
at dette formålet må videreføres i et fremtidig eierseksjonssameie. 



Den løsning som er fremforhandlet med boligstiftelsens styre innebærer at leilighetene i 
boligstiftelsen som benyttes som personalboliger for sykehusets ansatte, skal benyttes til dette også 
i fremtiden. Opplegget går ut på at Vestre Viken HF signerer en erklæring som skal tinglyses på 
samtlige av de seksjoner som vil tilfalle Vestre Viken HF ved en seksjonering. Ved erklæringen 
bekrefter Vestre Viken HF som bindende for seg og sine rettsetterfølgere at deres seksjoner bare 
kan benyttes som boliger for sykehusansatte. Annen utleie er betinget av godkjenning av Bærum 
formannskap. Erklæringen følger som vedlegg 3. Med dette båndlegges bruken av Vestre Vikens 
leiligheter til det som var formålet med opprettelsen av boligstiftelsen, nemlig personalboliger. 
Den fremforhandlede løsning innebærer videre at det tas inn en bestemmelse i 
eierseksjonssameiets vedtekter om den begrensning med hensyn til utleie som påhviler Vestre 
Viken HFs eierseksjoner ihht erklæringen. Denne vedtektsbestemmelsen vil ikke kunne endres uten 
etter samtykke fra kommunen. Disse endringene i vedtektene fremgår av vedlegg 4. 
l både erklæringen og vedtektene er formuleringen «ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i 
Bærum kommune» benyttet. Formuleringen bidrar til å sikre formålet om boliger for ansatte også 
ved evt. fremtidige omorganiseringer av sykehusfunksjonene i Bærum. Ved å benytte denne 
formuleringen i stedet for f.eks. «ansatte ved Bærum sykehus», omfattes dessuten ansatte i 
sykehusdrift som ikke er lokalisert i selve sykehuset, men som det er naturlig å inkludere ut fra 
formålet om personalboliger. 
Kommunen har ikke hatt noen innflytelse over den pris Vestre Viken HF har tatt for sin utleie, og det 
foreligger heller ikke etter rådmannens vurdering rettslig grunnlag for at kommunen kan sette vilkår 
om pris ved utleie i et fremtidig eierseksjonssameie. 
Rådmannen mener at den løsning som er fremforhandlet klargjør og viderefører kommunens 
rettsstilling i boligstiftelsen på en god måte. Kommunen oppgir ingen rettsposisjon ved å samtykke 
til de nye vedtektene med den løsning som er fremforhandlet. Heller ikke gir kommunen fra seg 
økonomiske verdier. 
En omdanning til et eierseksjonssameie vil dessuten sette strek for de diskusjoner som jevnlig har 
vært gjennom årene om endringer i boligstiftelsen. 
Dersom formannskapet ikke gir sitt samtykke til vedtektsendringene, kan det ikke utelukkes at 
boligstiftelsens styre vil søke en rettslig avklaring uavhengig av formannskapets samtykke. 
l del 2 av saken redegjørs nærmere for forhistorien, kommunens rolle, og om dialogen mellom 
Stiftelsestilsynets og Helgerud Boligstiftelse. 

Vedlegg: 
Vedlegg 1- vedtekter for Helgerud Boligstiftelse 
Vedlegg 2- vedtekter vedtatt 29.04.2015 Helgerud Boligsameie 
Vedlegg 3- erklæring for tinglysing 
Vedlegg 4- vedtekter for Helgerud Boligsameie med endringer 

DEL 2- MER OM SAKEN: 

l.Opprettelsen av Helgerud Boligstiftelse 

3098412 
3098413 
3098414 
3098415 

Boligstiftelsens eiendom består av en boligblokk i Dr. Schmidts vei 3, oppført i 1969. Opprinnelig var 
det to boligblokker i stiftelsen. Den andre ble omdannet til borettslag i 1970. 

Byggingen ble finansiert ved lån i Husbanken og innskudd i form av et uoppsigelig lån fra 12 private 
leietakere og fra Akershus fylke for de 60 leilighetene Vestre Viken HF har i dag. l motytelse for 



innskuddet/lånet på kr 6 000 fikk man en leierett. Denne utleieformen, såkalt obligasjonsleie, er det 
forbud mot i dagens husleielov fra 1999. Forbudet gjelder ikke leieavtaler inngått før lovens 
ikrafttredelse. 

Tomten ble overdratt fra Bærum kommune til stiftelsen i henhold til det som var pristakst etter 
datidens takseringssystem for fast eiendom. 
Bærum kommune opprettet stiftelsen, men finansierte altså verken tomten eller bygningene. 

2.Bærum kommunes rolle 

Kommunen var fra opprettelsen gitt en aktiv rolle i boligstiftelsen. Dette ble reflektert i vedtektene. 
Det fulgte av vedtektene at Bærum formannskap skulle oppnevne to av tre styremedlemmer, og 
velge styrets formann. Videre ble det vedtektsfestet at «leilighetene kan leies ut til Bærum 
kommune eller leieboere utpekt av Bærum kommune». Vedtektene fikk også en bestemmelse om 
at styret ikke kunne selge fast eiendom uten etter samtykke fra Bærum kommune. Vedtektene for 
Helgerud Boligstiftelse følger som vedlegg 1. 

l praksis har kommunen ikke hatt den aktive rollen den var tiltenkt. Kommunens administrasjon sto 
opprinnelig for det meste av forvaltningen av boligene, men allerede i 1971 ble det bestemt at 
Bærum Boligbyggerlag (nå ABBl), skulle overta dette. Begrunnelsen var at forvaltningen ble for 
krevende for kommuneadministrasjonen. Siden en vedtektsendring i 1988 har kommunen heller 
ikke vært representert i styret i boligstiftelsen. l rådmannens innstilling til formannskapet ble det 
begrunnet med at med bare en leilighet i blokken var det ikke behov for at kommunen skulle være 
representert i styret. Kommunen oppgav altså sin posisjon i styret for lenge siden. 

Sykehuset/Vestre Viken HF har selv disponert de 60 leilighetene Akershus fylke i sin tid betalte 
innskudd for. De 12 leilighetene som privatpersoner har i dag, har vært disponert av privatpersoner 
hele tiden. 

3.Tidligere diskusjoner om omdanning av Helgerud Boligstiftelse 
Gjennom 1970- og 80- tallet ble det diskutert om sykehuset skulle overta samtlige leiligheter i 
boligstiftelsen. Både sykehuset og kommunen var interessert i dette. Det lot seg ikke gjennomføre, 
fordi de 12 privatpersonene ikke ønsket annet botilbud eller annet botilbud lot seg ikke fremskaffe. 

l 1996 opplyste ABBl til boligstiftelsens styre at det hadde utviklet seg en uheldig praksis i 
boligstiftelsen. leilighetene som ble disponert av privatpersoner var blitt solgt som om de var 
borettslagsleiligheter, selv om dette var leieforhold som fra starten av var organisert som 
obligasjonsleie. Privatpersoner hadde betalt flere hundre tusen kroner for kvitteringene for 
lån/innskudd med tilhørende leiekontrakt. Dette har bidratt til at det er en usikkerhet rundt hva 
slags rettssubjekt boligstiftelsen er. 

Gjennom de siste 10 år har det vært diskutert en omdanning av boligstiftelsen. Omdanning til 
borettslag eller eierseksjonssameie har vært foreslått av ABBL. 

l 2009/2010 ble det forhandlet om at sykehuset skulle overta samtlige leiligheter mot en 
kompensasjon til de 12 privatpersonene. Forhandlingene førte ikke frem. 

Ved ny stiftelseslov av 2001 ble stiftelser opprettet før lovens ikrafttredelse 1. januar 2005 pålagt å 
registreres i Stiftelsesregisteret innen 31. desember 2006. ABBl tok opp spørsmålet i brev til 



boligstiftelsen i 2006. På bakgrunn av ABBLs brev besluttet styret i boligstiftelsen i stedet å arbeide 
for en omdanning til eierseksjonssameie, uten at det ble gjennomført. 

4. Uttalelse fra Stiftelsestilsynet i desember 2014 
12012 tok Vestre Viken HF og privatpersonene ved hver sin advokat et initiativ overfor 
Stiftelsestilsynet for en avklaring av om boligstiftelsen rettslig sett er en stiftelse. 

Stiftelsestilsynet avgav i desember 2014 en uttalelse som konkluderte med at boligstiftelsen ikke er 
å anse som en stiftelse. Tilsynet uttalte at både de faktiske og de rettslige spørsmål saken reiste var 
komplekse, og at vurderingen hadde bydd på adskillig tvil. Tilsynet kom til at boligstiftelsen ikke var 
blitt tilført selvstendig grunnkapital ved opprettelsen eller senere, verken av Bærum kommune som 
oppretter eller av andre. Tilførsel av grunnkapital er en nødvendig forutsetning for at en stiftelse 
skal være opprettet. 

5. Planen om omdanning til eierseksjonssameie 
Etter at Stiftelsestilsynets uttalelse forelå, startet styret i boligstiftelsen v/advokatfirmaet Wikborg 
Rein en prosess med å omdanne boligstiftelsen til et eierseksjonssameie. 

Dette ut fra en oppfatning om at boligstiftelsen i realiteten er et tingsrettslig sameie mellom de som 
har betalt innskudd. Styret i boligstiftelsen innkalte derfor til sameiermøte i april 2015, hvor 
vedtekter for dette sameiet ble vedtatt, se vedlegg 2. På sameiermøtet ble det videre vedtatt at 
boligstiftelsen endret navn til Helgerud boligsameie, at sameiet registreres i Foretaksregisteret og at 
sameiet deretter omdannes til et eierseksjonssameie. 

Det er vedtektene i det planlagte eierseksjonssameiet formannskapet er bedt om å godkjenne. 

Behandlingen i møtet 19.04.2016 Formannskapet 
Votering: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

FSK-067 /16: 
Vedtak: 
Formannskapet godkjenner nye vedtekter for Helgerud boligsameie slik de følger som vedlegg 2, 
vedtatt i sameiermøte 29. april 2015, på betingelse av at nedenforstående parter avgir erklæring 
hvor de binder seg til følgende forpliktelser: 

l. Vestre Viken HF forplikter seg til å signere erklæring med slikt innhold som følger av vedlegg 3 
om rådighetsbegrensninger på Vestre Viken HFs seksjoner i det fremtidige 
eierseksjonssameiet, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 
for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF forplikter seg til å besørge erklæringen tinglyst i 
forbindelse med seksjoneringen. Bærum kommune betaler tinglysningsgebyret. 

2. Styret i Helgerud boligsameie forplikter seg til så snart som mulig å besørge gjennomført 
endringer i de vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen 
har slikt innhold som følger av vedlegg 4. Vestre Viken HF forplikter seg til å stemme for 
vedtektsendringene. 
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Helgerud Boligsameie (tidligere Helgerud Boligstiftelse), stiftet 12. november 1968, er et 

tingsrettslig sameie bestående av i alt 74 ideelle eiendomsandeler som hver har en tilknyttet 

bruksrett til en boenhet. Helgerud Boligsameie har på sameiermøtet 29. april 2015 vedtatt 

omdanning av sameiet til eierseksjonssameie samt at følgende vedtekter får anvendelse før og 

etter at seksjonering er gjennomført.  

 

VEDTEKTER 

FOR HELGERUD BOLIGSAMEIE 

 

     

Vedtatt i sameiermøte 

 

den ___________________ 

 

Godkjent av Bærum kommune 

 

den ___________________ 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Sameiets navn er Helgerud Boligsameie.  

 

Sameiet er etablert i eiendommen gnr. 80, bnr. 32 i Bærum kommune med påstående 

bygg, installasjoner og anlegg (heretter eiendommen).  

 

2. ORGANISERING AV SAMEIET 

 

Samtlige leiligheter skal seksjoneres til boligseksjoner/hoveddeler(heretter 

seksjonene). Verandaer/balkonger inngår som tilleggsareal til de tilknyttede 

seksjonene. Uteareal på bakkeplan under overliggende balkong skal være tilleggsareal 

til de seksjoner på bakkeplan som arealet ligger i umiddelbar tilknytning til. 

De av garasjeplassene som en sameier har dokumentert eierrett til, skal tillegges 

sameierens seksjoner(er) som tilleggsareal. Øvrige garasjeplasser skal være fellesareal. 

Tilsvarende gjelder for alle parkeringsplasser på terreng. Seksjonene og tilleggsareal 

er fastsatt i henhold til vedlagte seksjoneringsbegjæring med situasjonsplan og 

plantegninger (vedlegg).  

 

Hoveddelen og eventuelt tilleggsareal utgjør én bruksenhet. Bruksenhetene kan ikke 

skilles fra deltakerinteressen i sameiet. For hver bruksenhet er det fastsatt en 

sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse. Ved fastsettelse av sameiebrøken 

legges til grunn kun arealet knyttet til boligseksjonen/hoveddelen.  

 

Seksjonene kan ikke benyttes til annet enn boligformål.  

 

Seksjonene nr. [..]1kan bare benyttes som boliger for ansatte ved offentlige 

sykehusinstitusjoner i Bærum kommune. Annen utleie må godkjennes av Bærum 

formannsskap. 

 
                                                           
1 De seksjonene som eies av Vestre Viken. 
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De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter er fellesareal.  

 

3. RETTSLIG RÅDIGHET 

 

3.1 Generelt 

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 

sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og 

pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. Den 

enkelte sameier er ansvarlig for at eventuell leietaker følger sameiets vedtekter samt 

andre vedtak fattet av sameiermøtet eller styret, herunder de til enhver tid gjeldende 

husordensregler. 

 

3.2 Særlig om innendørs parkeringsplasser 

Garasjeplasser som er fellesareal kan ikke leies eller lånes ut av den som disponerer 

garasjeplassen uten samtykke av styret.  

 

Eier av garasjeplass kan fritt leie eller låne ut garasjeplassen. 

 

Ved leietakers/låntakers gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til 

sameiet, har sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. Utleier er 

ansvarlig overfor sameiet for utleverte nøkler og solidarisk ansvarlig med 

låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på sameiets eller andre sameieres 

eiendom i garasjeanlegget.   

 

Utleie/utlån til andre enn beboerne i sameiet kan kun skje i den utstrekning dette ikke 

vil være i strid med kommunale bestemmelser om parkeringsdekning. 

 

4. BRUKEN AV BRUKSENHETER OG FELLESAREAL 

 

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte 

fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i 

samsvar med tiden og forholdene. Bruken av fellesarealene må ikke på en urimelig 

eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 

Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan 

fellesarealene skal brukes. Herunder kan styret fastsette nærmere vilkår vedrørende 

fordeling og bruk av boder, parkeringsplasser på terreng samt felles garasjeplasser. 

Eiere av seksjoner på bakkeplan skal ha eksklusiv bruksrett til uteareal beliggende 

utenfor sin seksjon i den utstrekning slikt areal er tatt i bruk ved vedtakelse av disse 

vedtektene eller i utstrekning senere godkjent av styret.    

 

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Alle 

installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes av styret. Tiltak som er 

nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems funksjonshemning kan 

ikke nektes godkjent uten saklig grunn. 
 

Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller 

unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere. Den som eier egen 

garasjeplass eller disponerer felles garasjeplasser kan ikke uten styrets samtykke foreta 

noen endringer av garasjeplassen, herunder av oppmerking, parkeringsdekke mv.  
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Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte 

stemmer. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler. 

 

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er 

avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere. 

 

Eiere av parkeringsplass, har ikke tilgang til uttak av strøm med mindre dette er 

godkjent og avtalt skriftlig med styret i sameiet. 

 

Styret kan utarbeide retningslinjer for montering av el-uttak for lading av el-biler.  

 

3. VEDLIKEHOLD 

 

3. 1 Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt 

Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde seksjonen og eventuelle 

tilleggsarealer i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som indre del av balkonger, 

dører og vinduer innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring, 

ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, 

varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og 

vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.  

 

Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, 

sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, 

varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og 

vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, 

listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  

 

Sameieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger 

både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning. Sameieren 

skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 

 

Sameieren er selv ansvarlig for forsvarlig vedlikehold av boder (dør, lås m.m.) som er 

tilleggsareal til seksjonen. 

 

Sameieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter 

og skadedyr plikter sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 

 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført 

ved innbrudd og uvær. 

 

Oppdager sameieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter 

sameieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 

 

Unnlatelse av å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens 

verdi, eller å avverge ulemper, er å anse som mislighold av sameierens forpliktelser 

overfor sameiet. 

 

Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og 

utskifting i seksjonen selv om det skulle ha vært utført av den forrige sameieren.  
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3. 2  Sameiets vedlikeholdsplikt mv. 

Sameiet skal vedlikeholde og forvalte sameiets bygg og eiendommen så langt plikten 

ikke ligger på sameierne. Heriblant grøntarealer, beplantninger, veier, lekeplasser, 

biloppstillingsplasser på terreng, trappeoppganger og fellesinnretninger av enhver art.  

 

Sameiet skal forestå nødvendig vedlikehold av garasjeanlegget, herunder også av de 

enkelte garasjeplassene.  

 

Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 

seksjonene, skal sameiet holde ved like.  

 

Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter blant annet utskifting av vinduer i 

boligseksjonene og ytterdører knyttet til fellesarealer, reparasjon eller utskiftning av 

fasade, tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, balkonger, sluk og rør eller 

ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.  

 

Sameieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin 

vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring 

av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for sameieren eller 

annen bruker av boligen Sameieren skal, hvis mulig, gis varsel om slike ettersyn eller 

arbeider på forhånd. 

 

4. FELLESKOSTNADER 

 

4.1 Generelt 

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte 

bruksenhet eller tilleggsareal, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, 

administrasjonskostnader, skatter og offentlige avgifter som kan henføres til bygget 

og/eller fellesarealer med mer. 

 

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de 

forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere 

for sameiernes felles forpliktelser. 

 

Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis 

hver måned betale et a kontobeløp fastsatt av styret. Endring av a kontobeløp kan 

tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.  

 

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av 

fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 

De beløp sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige 

betalingen til dekning av felleskostnader. 

 

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, 

med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 

bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere 

det gjelder. 

 

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte 

sameier i forhold til sameiebrøk. 
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Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet eller 

tilleggsareal, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 

 

4.2 Særlig om garasjeanlegget 

Eiere av garasjeplasser samt de som disponerer felles garasjeplasser skal betale et fast 

månedlig beløp fastsatt av styret. Beløpet kan justeres basert på faktiske kostnader. 

 

Kostnader knyttet til garasjeanlegget skal anses som felleskostnader, heriblant 

kostnader forbundet med innvendig drift og vedlikehold av parkeringsarealet samt 

kjøre- og adkomstarealer, porter, dører og tekniske anlegg mv., samt en 

forholdsmessig andel av sameiets strøm og forsikringskostnader og øvrige drifts- og 

vedlikeholdskostnader som kan tilknyttes parkeringsarealet. 

 

 

 

5.  LOVBESTEMT PANTERETT 

 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som 

følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 

bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning 

besluttes gjennomført. 

 

6. FORSIKRING 

 

Styret skal sørge for og påse at eiendommen med bebyggelse til enhver tid er 

fullverdiforsikret.  

  

Seksjonseiere har selv ansvar for å tegne forsvarlig forsikring som dekker inventar, 

innbo og løsøre i seksjonen. 

 

7. SAMEIERMØTET 
 

7. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte 

holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når 

styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en 

tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker 

behandlet.  

 

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. 

Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart 

unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver 

boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på 

sameiermøtet og rett til å uttale seg. 

 

Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og 

datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre 

annet fremgår. Fullmakten kan uten videre kalles tilbake. 
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Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom 

sameiermøtet gir tillatelse. 

 

7. 2 Innkalling til sameiermøte 
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte 

dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, 

innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager. 

 

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for 

innlevering av saker som ønskes behandlet. 

 

Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to 

tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

 

Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes 

ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i 

sameiermøtet. 

 

Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte 

ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for 

sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 

 

7. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 

 

- Styrets årsberetning. 

- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning. 

- Valg av styremedlemmer. 

- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 

7. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll 
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 

møteleder, som ikke behøver være sameier.  

 

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke 

stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: 

 

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold, 

- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 

- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, 

- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning, 

- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som 

medfører øking av det samlede stemmetall, 
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- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk 

ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene, 

- vedtektsendringer. 

 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt 

 vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra 

 samtlige sameiere. 

 

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 

 vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og 

 minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er tilstede. Protokollen 

 skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 

 

8. STYRET 
 

8. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. 

Styremedlemmer behøver ikke være sameiere.  

 

 Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte 

stemmene. Styrets leder velges særskilt.  

 

Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen med mindre en kortere eller lengre 

tjenestetid blir bestemt av det sameiermøtet som foretar valget.  

 

8. 2 Styrets oppgaver og myndighet 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for 

forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i 

sameiermøtet.   

 

Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene 

eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

 

Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret 

om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

 

I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret 

sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Styrelederen og ett styremedlem i 

fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. 

 

8. 3 Styremøter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et 

styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

 

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak 

treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.  

 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de 

fremmøtte styremedlemmene. 
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9. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE 
 

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale 

overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar, 

eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for 

avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 

eller § 27. 

 

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 

særinteresse i. 

 

10. BYGNINGSMESSIGE TILTAK 

 

Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting 

av vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den 

enkelte bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger 

etc., kan bare gjennomføres etter godkjenning fra styret. 

 

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.4 og 

eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke 

er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. 

Søknad eller melding til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før 

byggemelding kan sendes. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som berører 

fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig 

risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene. 

 

11. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR 

 

Ved skader som skyldes en sameiers uaktsomhet, eller som en sameier på annen måte 

er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt den 

rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved skade som 

skyldes sameiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, skal sameieren 

betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av forsikringen og som er 

en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden oppstår på fellesareal 

eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er forårsaket av noen av 

sameierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen 

eller overlatt sin seksjon til.  

 

Sameieren skal betale en egenandel ved forsikringsskader der sameiets forsikring 

benyttes på skader som ligger under sameierens vedlikeholdsansvar. Sameieren er i 

disse tilfellene også ansvarlig for tap som ikke dekkes av sameiets forsikring som 

følge av helt eller delvis avkorting eller avslag på grunn av sameierens forhold.  

 

Bestemmelsen her påvirker ikke sameiets rett til å kreve erstatning for sameieren for 

øvrig. 

 

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett 

etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. 
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12. MISLIGHOLD 
 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 

pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26. 

 

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å 

kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen 

kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som 

ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 

 

13. FRAVIKELSE 
 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27. 

 

14.  MINDRETALLSVERN 

 

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer 

sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 

urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

 

15. FORRETNINGSFØRER 

 

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. 

Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers 

lønn og instruks. 

 

16. REVISJON OG REGNSKAP 
 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges 

av sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges. 

 

17. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
 

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler 

av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

 

Endring av vedtektenes punkt 2, fjerde avsnitt (utleie til Bærum sykehus) krever i 

tillegg til flertallskravet i første ledd, samtykke fra seksjons nr […]2seksjons nr […]3, 

som berørte seksjoner.. 

 

18. ANSVAR UTAD 
 

Overfor sameiets kreditorer er sameierne proratarisk ansvarlige i henhold til 

sameiebrøken for forpliktelser som er gyldig stiftet i henhold til 

kompetansebestemmelsene i vedtektene.  

                                                           
2 VVs seksjoner. 
3 Seksjonen tilhørende Bærum kommune. 
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19. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER MV. 

 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner 

av 27. mai 1997 nr 31. Tilsvarende gjelder også før seksjonering av sameiet, så langt 

nevnte lov passer. Sameieloven §§ 11, 12, 14 og 15 kommer ikke til anvendelse. 



       Vedlegg 3 

 

ERKLÆRING 

 

I henhold til Bærum formannskaps vedtak av 19. april 2016 i sak 067/16, erklærer nedenstående 

parter seg bundet av følgende forpliktelser: 

 

1. Vestre Viken HF signerer erklæring om rådighetsbegrensninger som følger som vedlegg 1 til 

denne erklæring, med de eventuelle justeringer i ordlyden som kreves av Statens Kartverk 

for å få erklæringen tinglyst. Vestre Viken HF besørger erklæringen tinglyst i forbindelse med 

seksjoneringen av gnr 80 bnr 32 i Bærum kommune. Bærum kommune betaler 

tinglysningsgebyret.  

2. Styret i Helgerud boligsameie besørger så snart som mulig å gjennomføre endringer i de 

vedtatte vedtekter, slik at de vedtekter som vil følge seksjoneringsbegjæringen har slikt 

innhold som følger av vedlegg 2 til denne erklæring. Vestre Viken HF forplikter seg til å 

stemme for vedtektsendringene. 

 

 

………………………………………….      ………………………………………. 

[Sted/dato]        [Sted/dato] 

…………………………………………      ……………………………………………. 

For Vestre Viken Helseforetak For styret i Helgerud 
boligsameie 

org.nr. 894 166 762 
ihht firmaattest  
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         Vedlegg 3a 

 

Erklæring 

Som eier av gnr 80, bnr 32, seksjonsnummer […] bekrefter vi herved som bindende for oss og våre 

rettsetterfølgere følgende begrensninger i bruken av seksjonene […]: 

Seksjonene kan bare benyttes som boliger for ansatte ved offentlige sykehusinstitusjoner i Bærum. 

Annen utleie er betinget av godkjenning av Bærum kommune ved formannskapet, org.nr. 

995448351. 

Bærum kommune ved formannskapet skal anses som berettiget i henhold til denne erklæringen, og 

har rett til å kreve at bruk i strid med denne erklæringen opphører. Denne erklæring kan bare slettes 

ved skriftlig samtykke fra Bærum kommune ved formannskapet. 

Denne erklæringen kan tinglyses som heftelse på seksjonene inntatt over. 

 

…………………………………………. 

[Sted/dato] 

 

……………………………………………. 

For Vestre Viken Helseforetak 
org.nr. 894 166 762 
ihht firmaattest  

 



VEDTEKTER 
for 

HELGERl1 D BOUGSTIFTELSE 

Endret i Bærum formannskapsrr..me 3. feb rur 19f<S (jfr. § 2 ). 

§ l 

Helgerud Boligstiftelse har til formal å eie og fores! å driften av e:1 boligb!okk på gnr 85 bnr 32 i 
Vestre Bærum med adresse Dr Sdunic:its , ·ei 3. 

Blokken er finansiert ved inns1:ucid og lån i Den ~orske Stats Husbank. 

For inns.l,:udd er utstedt inns~.:uddsbre" 

Leilighe!~ne ~ di1 leies ut enten trl Bærum ~ orn:1~ure eUer til leieboere utpeb av Bærum korrunune 

§2 

Stiftelsen ledes av et styre bestående av tæ medlemmer med personlige varamedlemmer 

St) Tet velges f0r to år ad gangen. 

Styrets formann. en 5"!yTemedlem og to \·aramedlemmer, oppneYTies av Bærum sykehus. Det 
tredje styTemedlemmet og ett varamedlem velges av og blant de leietakerne som har betalt 
innskudd. 

Styret kan ikke uten samtykke av Bærun1 kom:;nune :.elge fast eiendom. 

§3 

Eventuelt overskudd \·ed driften skal bare brukes ti l s:iftelsens faste eiendom. 

§4 

Forretn:ngsf...-.rer ansettes av !yret. 

§ 5 

Stiftelsen torpl.ik-tes av forman:~en oa forretningsf(}reren i fellesskap. 

§6 

Regnskapets. al ved h•:ert kclenderir:; utgang. re, iåe1e5 av h..cmmunere ... isjcnen i Bærum. 

§i 

Disse \ 'edteJ....:er k.an endres a\ Bærum fvrmJnnskap. Endringen kre\·er samtykke av Husbank~n 
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Saksfremlegg 
 
 
Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte  
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styret i Vestre Viken HF 30/2016 20.06.16 
 
Trykte vedlegg: 
 

1. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig 
leder og andre ledende ansatte.   

2. Retningslinjer for lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF (utdrag fra styresak HSØ RHF). 

3. Utdrag fra Allmennaksjeloven. 
4. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 

foretak og selskaper med statlig eierandel.   
 

Ingress 
Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jf. § 8a i foretakets 
vedtekter, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 
 
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fastsatte “Retningslingslinjer for lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” med virkning fra 13. 
februar 2015. Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) utarbeidet i henhold til disse nye retningslinjer for 
fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i HSØ RHF (styresak 027-2015). Vestre 
Viken anvender retningslinjene utarbeidet for HSØ RHF (styresak 44/2015).  
 
 

Forslag til vedtak  
Styret vedtar erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til årsregnskapet for 2016.  
 
 
   
 

Drammen, 13. juni 2016 

 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør 
 

 
 

Dato: 13. juni 2016 
Saksbehandler: Eli Årmot 
Direkte telefon: 452 23 416 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: HR - avdelingen 
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Bakgrunn 
13. februar 2015 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet nye “Retningslinjer for lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel” (vedlegg 4). 
Disse erstatter retningslinjene av 31.3.2011. I de nye retningslinjene videreføres 
hovedprinsippene i de tidligere retningslinjene om at lederlønninger skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende samt at det skal legges vekt på moderasjon. Verken 
regionale helseforetak eller helseforetak kan fravike de statlige retningslinjene. De statlige 
retningslinjene skal legges til grunn ved utarbeidelse av egne retningslinjer. Vestre Vikens 
vedtekter ble endret i tråd med de nye retningslinjene i foretaksmøte 17. juni 2015.  
 
Av ny § 8a i vedtektene “Om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre 
ledende ansettelse” fremgår blant annet at Vestre Viken HF skal utarbeide en årlig erklæring om 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Denne skal 
tas inn som note i årsregnskapet.  
 
Erklæringen skal ha et innhold som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a (vedlegg 3), herunder: 
 

• retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i første ledd for 
det kommende regnskapsåret 

• en redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret  
• en redegjørelse for virkningene av avtaler om godtgjørelse som er inngått eller endret i 

det foregående regnskapsåret 
 
Erklæringen skal i tillegg innehold en redegjørelse for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp 
i underliggende virksomheter. 
 
Erklæringen skal behandles på tilsvarende vis som angitt i Allmennaksjeloven § 6-16a i 
foretaksmøte som avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det vises til Allmennaksjeloven  
§ 5-6 tredje ledd. 

 
Administrerende direktørs vurderinger 
De fleste av kravene i Allmennaksjelovens § 6-16a som skal innarbeides i erklæringen følger av 
“Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med 
statlig eierandel” (vedlegg 4).  
 
Lønnsnivået i Vestre Viken reflekterer retningslinjene for statlig eierskap ved at man ikke er 
lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling siden reformen i 2002, eller i forhold til 
øvrige helseforetak i Helse Sør-Øst RHF, eller de virksomheter en anser å konkurrere med for å 
sikre at helseforetaket får kvalifiserte ressurser til viktige funksjoner. Det er imidlertid viktig å 
sikre riktig lønnsnivå og lønnsutvikling, og hindre at uønsket og utilsiktede lønnsforskjeller 
oppstår. Videre er det viktig at Vestre Viken er konkurransedyktig mht. kompetanse på kort og 
lang sikt. En riktig balanse på disse områdene er også av vesentlig betydning hva gjelder 
omdømme.  
 
Konklusjon 
Det anbefales at styret slutter seg til forslaget til erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte (vedlegg 1), som innarbeides i note til 
regnskapet for 2016. 
 
 
 



• • • • VESTRE VIKEN 
• 

VEDLEGG 1 

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende 
ansatte 

Vestre Viken definerer personer i stillingene administrerende direktør, viseadministrerende 
direktør, kommunikasjon- og strategidirektør, fagdirektør, økonomidirektør, og 
klinikkdirektører som ledende ansatte. 

Vestre Viken følger retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og 
selskaper med statlig eierandel (fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 13.2.2015) hvor 
hovedprinsippet er: 

• Lederlønningene i selskaper med helt eller delvis eierskap skal være 
konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper. 
Det skal legges vekt på moderasjon. 

• Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være fastlønnen. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2015 
Vedtektenes§ 8a ble vedtatt endret for Vestre Viken 17. juni 2015, med virkning for 
regnskapsåret 2015. 

Lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør er behandlet og fastsatt av styret i 
styresak 40/2015. Lønn og godtgjørelse for øvrige ledende ansatte er fastsatt av 
administrerende direktør. 

Lønn for ledende ansatte er i all hovedsak fastlønn. 

Styret i V este Viken har vedtatt at retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel utarbeidet i Helse Sør-Øst RHF anvendes i 
Vestre Viken HF (sak 44/2015). 

Vestre Viken har i 2015 hatt som målsetting å tilby ledende ansatte konkurransedyktig lønn. 
Lederlønnspolitikken har i det foregående regnskapsår bygget på prinsippet som er beskrevet 
over. 

Styret i Vestre Viken mener at lønnspolitikken i 2015 har vært i tråd med de statlige 
retningslinjene og retningslinjene for Helse Sør-Øst RHF. 

Det ble i 2015 gjort justeringer i lønningene for ledende ansatte som i snitt lå i underkant av 
snittet for øvrige ansatte i foretaket. Lønnsreguleringer ble foretatt med virkning fra 1.1.2015. 

Redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2016 
Lederlønnspolitikken i 2016 vil i all hovedsak bygge på de samme prinsipper og forutsetninger 
som er redegjort for i lederlønnspolitikken i 2015. 

Postadresse: 
Vestre Viken HF 

3004 Drammen 

Telefon : 03525 
Org. Nr: 894.166.762 

E-postadresse:postmottak@vest reviken.no 

Webadresse: www.vestreviken.no 

Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: N03215032706093, BIC: DNBANOKK 



VEDLEGG 2: Utdrag fra styresak 027-2015 i Helse Sør-Øst RHF 

2.2 Nye retningslinjer for fastsetting av lønn og lønnsutvikling for ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF 

Helse Sør-Øst RHF anser at lønnsfastsettelsen og lønnsnivået i dag reflekterer retningslinjene 
for statlig eierskap ved at man ikke er lønnsledende verken i forhold til nivå eller utvikling 
siden reformen i 2002 eller i forhold til øvrige regionale helseforetak eller de virksomheter en 
anser å konkurrere med for å sikre at virksomheten får de beste ressursene til sine viktige 
funksjoner. 

På bakgrunn av retningslinjene for statlige selskaper anses det derfor som riktig at styret i 
Helse Sør-Øst RHF fastsetter retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 
Helse Sør-Øst RHF. 

Følgende retningslinjer anbefales derfor gjort gjeldende for fastsettelse av lederlønn i Helse 
Sør-Øst RHF: 

Generelle forhold 

• Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende sammenlignet 
med tilsvarende selskaper 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. 

• Administrerende direktør må kunne forvente en lønnsutvikling i tråd med 
lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. 

• 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. Dette betyr i tillegg til 
administrerende direktør ledere på nivå 2 i organisasjonen. 

• Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte. 

• Administrerende direktørs godtgjørelse fastsettes 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 RHF. 

• 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. 



Sluttvederlag 
I henhold til arbeidsmiljøloven § 15-16 er det kun virksomhetens øverste leder, dvs 
administrerende direktør som med rettsvirkning på forhånd kan frasi seg oppsigelsesvernet. 
Det innebærer at slike klausuler som andre ledende ansatte inngår, ikke vil være rettslig 
bindende og at disse i den konkrete situasjonen kan velge å bestride et krav om fratreden. 
Bestemmelsen vil imidlertid håndtere/løse situasjonen dersom den ansatte velger å 

etterkomme anmodning om fratreden. 
For at klausulen skal være en gyldig frask.rivelse i forhold til administrerende direktør må det 
inn en klausul i administrerende direktørs arbeidsavtale om at administrerende direktør 
fraskriver seg oppsigelsesvernet i henhold til aml § 15-16 (2). 

For øvrig gjelder følgende retningslinjer: 

• Sluttvederlag skal ikke benyttes ved frivillig avgang. 

• Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestid skal normalt ikke overstige 12 måneders 
fastlønn. 

• Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra næringsvirksomhet som vedkommende 
er aktiv eier av, skal sluttvederlaget reduseres med et forholdsmessig beløp beregnet 
på grunnlag av den nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter at vanlig 
oppsigelsestid for stillingen er ute. 

• Sluttvederlaget kan holdes tilbake hvis vilkårene for avskjed foreligger, eller hvis det i 
perioden hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregelmessigheter eller forsømmelser 
som kan lede til erstatningsansvar eller at vedkommende blir tiltalt for lovbrudd. 

Administrerende direktør vil se til at avtaler om sluttvederlag med ledende ansatte er i tråd 

med dette. 



VEDLEGG 3: Utdrag fra Allmennaksjeloven 

§ 5-6. Ordinær generalforsamling 

(l) Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal selskapet holde ordinær 
generalforsamling. 

(2) På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

l . godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte; 

2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 

(3) Den ordinære generalforsamlingen skal også behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende ansatte etter § 6-16 a. Det skal holdes en rådgivende avstemning over 
styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen. Retningslinjer om ytelser som nevnt i § 6-16 a første ledd 
tredje punktum nr 3 skal godkjennes av generalforsamlingen. 

(4) I allmennaksjeselskaper som plikter å gi en redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven§ 3-3 
b, skal den ordinære generalforsamlingen også behandle denne redegjørelsen. 

(5) Årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen, bedriftsforsamlingens uttalelse etter§ 6-37 
tredje ledd og styrets erklæring etter§ 6-16 a skal senest en uke før generalforsamlingen sendes til hver 
aksjeeier med kjent adresse. 

§ 6-16 a. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

(l) Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte. I vedtektene kan det fastsettes at erklæringen skal utarbeides av et annet organ. 
Erklæringen skal omfatte lønn og i tillegg godtgjørelse i form av: 

l. naturalytelser, 

2. bonuser, 

3. tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer 
eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, 

4. pensjonsordninger, 

5. etterlønnsordninger, 

6 
alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til 

· basislønnen. 

(2) Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse som nevnt i 
første ledd for det kommende regnskapsåret. Retningslinjene bør angi hovedprinsippene for selskapets 
lederlønnspolitikk. Retningslinjene skal angi om det skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn, om 
det skal settes vilkår eller rammer for slik godtgjørelse, og hva disse i så fall går ut på, samt eventuelle 
ytelseskriterier eller andre tildelingskriterier. Retningslinjene for ordninger som nevnt i første ledd tredje 
punktum nr 3 er bindende for styret, hvis ikke noe annet er fastsatt i vedtektene. For øvrig er 
retningslinjene veiledende, men det kan fastsettes i vedtektene at de skal være bindende. Dersom styret i 
en avtale fraviker retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen. 

(3) Erklæringen skal også inneholde en redegjørelse for den lederlønnspolitikken som har vært ført det 
foregående regnskapsåret, herunder hvordan retningslinjene for lederlønnsfastsettelsen er blitt 
gjennomført. 

(4) Erklæringen skal dessuten gi en redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler 
om godtgjørelse som nevnt i første ledd tredje punktum nr l til 6 som er inngått eller endret det 
foregående regnskapsåret. 



l 

Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Retningslinjene erstatter retningslinjene av 31.3.2011. 

Form dl 

Retningslinjene angir hvilke forhold staten som 
eier vil legge vekt på i sin stemmegivning når sty
rets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte behandles på sel
skapets generalforsamling, foretaksmøte eller lig
nende. Retningslinjene reflekterer også statens 
holdning til lønn og annen godtgjørelse til ledende 
ansatte i selskaper der dette ikke er egen sak på 
generalforsamlingen. Retningslinjene endrer ikke 
selskapslovgivningens regulering av styrets ansvar 
eller rolledelingen mellom generalforsamling og 
styre eller mellom styre og daglig leder. Der hvor 
næringsspesifikt regelverk stiller strengere eller 
mer detaljerte krav til selskapene enn disse ret
ningslinjene, har slikt regelverk forrang. 

Retningslinjenes virkeområde 

Retningslinjene gjelder for ledende ansatte, jf. defi
nisjon nedenfor, i selskaper1 hvor staten har en di
rekte eierandel. Staten forventer at selskaper hvor 
staten har en eierandel på over 90 pst, sikrer at 
statens retningslinjer også gjelder for heleide dat
terselskaper. 

Definisjoner 

- Ledende ansatte omfatter daglig leder og andre 
ledende ansatte, jf. Otprp. nr. 55 (200~2006) som 
viser til forståelsen av begrepet i allmennaksje
loven§ 4-12 og regnskapsloven§§ 7-26 og 7-31. 

- Med godtgjørelsesordning menes ett eller flere av 
følgende elementer: fastlønn, variabel lønn (bo
nus, aksjeprogram, opsjoner og tilsvarende), 

1· . Statsforetåk, regionale helseforetak, særlovselskaper, 
statsaksjeselskaper, allmermaksjeselskaper og aksjesel
skaper. 

annen godtgjørelse (naturalytelser og lignende) , 
pensjonsytelser og sluttvederlag. 

- Med opsjoner som avlønningsform menes rett til 
å kjøpe aksjer til på forhånd avtalt pris. Retnings
linjene sidestiller opsjonsavtaler hvor eventuell 
gevinst utbetales direkte uten foregående fysis
ke transaksjoner (syntetiske opsjoner) med al
minnelige opsjoner, jf. regnskapslovens krav til 
rapportering. 

- Med aksjeprogram menes ordninger med direkte 
aksjeeierskap uten foregående opsjon. Dette kan 
innebære at den ansatte får aksjen som betaling, 
rabatt ved aksjekjøp eller bonusutbetaling med 
betingelse om å kjøpe aksjer. Såkalte langtids
insentivordninger (LTI) anses som et aksjepro
gram. Aksjespareprogiam for alle ansatte omfat
tes ikke av retningslinjene. 

- Sluttvederlag omfatter her kompensasjon i til
lmytning til fratredelse og kan inneholde etter
lønn, arbeidsfrie perioder, andre finansielle 
ytelser og naturalytelser. 

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse 

- Det følger av bestemmelser i allmennaksjeloven 
§ ~6 (3) og § &-16a at styret i allmennaksjesel
skaper skal utarbeide erklæring om fastsettelse 
av lønn og annen godtgjørelse for daglig leder 
og andre ledende ansatte. Erklæringen skal 
behandles på den ordinære generalforsamlin
gen og skal inneholde styrets retningslinjer for 
fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 
daglig leder og andre ledende ansatte for det 
kommende regnskapsåret Allmennaksjelovens 
regler om lederlønnserklæring gjøres gjeldende 
gjennom vedtektsbestemmelser-2 for alle selska
per som staten har eierandel i, og som ikke defi-

2 l deleide selskaper må staten enten alene eller sammen 
med andre aksjonærer ha 2/3 flertall for å gjøre nødven
dige vedtektsendringer. 



2 Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

neres som «Små foretak» etter regnskapsloven. 
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og an· 

nen godtgjørelse til ledende ansatte skal også 
inneholde en redegjørelse for den lederlønns
politikken som har vært ført det foregående 
regnskapsåret, herunder hvordan styrets ret· 
ningslinjer for fastsettelsen av lønn og annen 
godtgjørelse er blitt gjennomført Dersom sty
ret i en avtale fraviker egne retningslinjer, bør 
det opplyses om dette i redegjørelsen. 

- I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst., skal vedtektene inneholde en be
stemmelse om at det i styrets erklæring om lønn 
og annen godtgjørelse også skal redegjøres for 
hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i hel
eide datterselskaper. 

«Følg eller forklar»-prinsippet 

Staten vil legge til grunn et «følg eller for
kl~prinsipp ved håndhevelsen av statens 
retningslinjer. Det vil si at styrene i sin erklæ
ring om fastsettelse av lønn og annen godtgjø
relse bør redegjøre for i hvilken grad styrets 
retningslinjer· for fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til ledende ansatte for kommende 
regnskapsår er i overensstemmelse med statens 
retningslinjer. Eventuelle avvik begrunnes. 
I selskaper hvor staten har en direkte eierandel 
på over 90 pst, legges det til grunn at statens 
retningslinjer for lederlønn skal følges. Dette 
innebærer at styret ikke kan fravike stateqs ret
ningslinjer når styret utarbeider sine retnings· 
linjer. 

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelses
ordninger 

- Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders 
godtgjørelse fastsettes av styret. 
Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være kon· 
kurransedyktig, men ikke lønnsledende sam· 
menlignet med tilsvarende selskaper. 
Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen 
til ledende ansatte. 
Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør 
være fastlønnen. 
Ordningene skal utformes slik at det ikke opp
står urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne 
forhold som ledelsen ikke kan påvirke. 

- Styret skal ha en oversikt over den totale verdi
en av den enkelte leders avtalte godtgjørelse og 
redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte i 
selskapets årsregnskap. 

- Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett 
når styret vurderer denne i forhold til statens 
retningslinjer. 

- Styret skal påse at godtgjørelsesordningene 
ikke gir uheldige virkninger for selskapet eller 
svekker selskapets omdømme. 

- Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjø
relse for styreverv i andre selskaper i samme 
konsern. 

- Avtaler inngått før ikrafttreden av disse ret· 
ningslinjene kan opprettholdes. 

Variabel lønn 

Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende 
prinsipper: 
- Det skal være en klar sammenheng mellom de 

mål som ligger til grunn for den variable lønnen, 
og selskapets mål. 
Variabel lønn skal være basert på objektive, de-

. finerbare og målbare kriterier som lederen kan 
plvirke. Flere relevante målelaiterier bør legges 
til grunn. 
En ordning med variabel lønn skal være trans
parent og klart forståelig. Ved redegjørelse for 
ordningen er det vesentlig å få belyst forventet 
og potensiell maksimal utbetaling for hver enkelt 
deltaker i programmet 
Ordningen skal være tidsbegrenset 
Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som 
maksimalt kan opptjenes det enkelte år, bør ikke 
overstige 50 pst. av fastlønn, med mindre sær
skilte hensyn tilsier det 
Aksjeprogrammer, som LTI, kan benyttes av 
børsnoterte selskaper dersom de er særlig eg
net til å nå langsiktige mål for selskapets utvik
ling. Aksjebasert avlønning skal utformes slik at 
den bidrar til langsiktig innsats for selskapet og 
bør innebære bindingstid på aksjene på minst 
tre år. For børsnoterte selskaper kan staten 
støtte en tilleggsramme øremerket slike aksje
progranuner, hvor verdien av det tildelte beløpet 
ikke skal overstige 30 pst. av fastlønn. 
Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger 
skal ikke benyttes. 



Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse 
til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel 

(fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015) 

Pensjonsytelser- tjenestepensjon 

- Pensjonsvilkår for ledende ansatte skal være på 
linje med andre ansattes vilkår i selskapet 
Pensjonsgrunnlaget for alderspensjon skal ikke 
overstige maksimalgrensen i deskattefavoriserte 
kollektivepensjonsordningeneiNorge (p.t 12G), 
jf. innskuddspensjonsloven, foretakspensjons
loven og tjenestepensjonsloven. 
Ved avtaler om ytelsespensjon skal det tas hen
syn til eventuell ytelsespensjon som er opptjent 
fra andre stillinger. Samlet pensjonsutbetaling 
bør ikke overstige 66 pst av lønn opp til12 G. 
Når en leder ikke lenger er ansatt i selskapet 
skal det ikke lenger påløpe pensjonskostnader 
ut over hva som følger av en eventuell skatte
favorisert ytelsesordning. 

Sluttvederlag 

- I forhåndsavtaler hvor virksomhetens øverste 
leder fraskriver seg bestemmelsene om oppsi
gelsesvern i arbeidsmiljøloven, kan det avtales 
sluttvederlag i overenstemmelse med arbeids
miljøloven § 15-16 (2). Sluttvederlag bør ikke 
benyttes når lederen har tatt initiativ til oppsi-
gelsen. · 

- Sluttvederlag og lønn i oppsigelsestiden bør i 
sum ikke overstige 12 månedslønner. 

- Ved ansettelse i ny stilling eller ved inntekt fra 
næringsvirksomhet som vedkommende er aktiv 
eier av, bør sluttvederlaget reduseres med et for
holdsmessig beløp beregnet på grunnlag av den 
nye årsinntekten. Reduksjon kan først skje etter 
at vanlig oppsigelsestid for stillingen er ute. 

- Sluttvederlag kan holdes tilbake hvis vilkårene 
for avskjed foreligger, eller hvis det i perioden 
hvor det ytes sluttvederlag oppdages uregel
messigheter eller forsømmelser som kan lede 
til erstatningsansvar eller at vedkommende blir 
tiltalt for lovbrudd. 

- For øvrige ledende ansatte kan det ikke inngås 
forhåndsavtale om sluttvederlag hvor kompen
sasjon ved fratredelse er endelig fastsatt. Det 
kan i stedet inngås forhåndsavtale om rimelig 
sluttvederlag som får virkning dersom den an
satte ikke bestrider oppsigelsen. For slikt slutt
vederlag vil ovennevnte retningslinjer gjelde til
svarende. 
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Saksfremlegg 
 
 
Møteplan for styret  i Vestre Viken HF 2017 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 31/2016 20.06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Årskalender/ møteplan i Vestre Viken 2017 

 
Ingress 
Møteplan for styret i Vestre Viken 2017 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styret godkjenner møtekalender 2017 der følgende styremøter inngår:  
 
Mandag 27. februar 
Mandag 27. mars 
Mandag 24. april 
Mandag 19. juni 
Mandag 25. september 
Mandag 30. oktober 
Mandag 27. november 
Mandag 18. desember 
 
Ved behov innkalles det til styremøter: 
Mandag 30. januar 
Mandag 22. mai 
Mandag 28. august 
 
I tillegg må det påregnes en dagsamling med alle foretakstyrene i Helse SørØst  
i februar/mars 2017. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 

Dato: 13.06.2015 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Stab 
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Bakgrunn 
 
Møteplan for styret for 2017 skal legges fram for styret til behandling.  
 
Vurdering 
 
Styremøtene i 2017 er som tidligere år lagt til mandager:  
 
Mandag 27. februar 
Mandag 27. mars 
Mandag 24. april 
Mandag 19. juni 
Mandag 25. september 
Mandag 30. oktober 
Mandag 27. november 
Mandag 18. desember 
 
Ved behov kan det innkalles til styremøter: 
Mandag 30. januar 
Mandag 22. mai 
Mandag 28. august 
 
8 fastlagte styremøter er planlagt for 2017.  Ved behov  kan styret innkalles til møte 30. januar , 
22. mai og 28. august.  
 
I tillegg vil styret bli invitert til en felles styresamling i regi av Helse Sør-Øst RHF i februar/mars 
2017. Dato blir fastlagt senere. 
 
 
Årskalender/møteplan 2017 for administrativt arbeid i Vestre Viken tar utgangspunkt i datoene 
for styremøtene ( se vedlegg 1). 
 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør anbefaler at styret godkjenner møtekalenderen for 2017.  
 



Møteplan 2017 – oppdatert pr 15.06. 2016 
 

Oversikten vil måtte endres ved ny informasjon som gjør dette nødvendig. HSØ har ikke oversendt  all info om møteplan for 2017 ennå. 
Utsending av styredokumenter en uke før styremøte.  
Samling av styrene i HSØ i februar/mars  - dato ikke fastlagt. 
Administrerende direktør i VV har ledermøter ukentlig med klinikkdirektørene – 1.t videomøte eller 5 timers møter i Wergelandsgt. 10 
Vinterferie Akershus uke 8, Buskerud uke 9  
Påske: Palmesøndag 9. april – 17. april 2. påskedag, 25.05: Kristi Himmelfartsdag, 04.06: 1. pinsedag, 05.06: 2. pinsedag 
Høstferie skoler: uke 40    
 
 

2017 Vestre Viken Helse Sør-Øst RHF 
 Styret 

Man. 
SKU 
Tir. 

HAMU 
Tir. 

 

BU 
Man. 

AM 
Tir. 

FTV 
Tors. 

OPM 
Uke 

 

LEDER 
SAMLING 

 

OSU 
Man. 

Styret 
 

DIR 
Tors 

DIR 
FAG 
Ons 

DIR 
ØKO 

OPM LF  

Januar *30       N1-2:  
24-25 

   18   18-19 

Februar 27 13 13 12 28 23 7     8    
Mars 27   13 28 23 12 N1-3 + FTV: 

15-16 
   22    

April 24 4 4 3 25 20 16     19    
Mai *22     25      24    
Juni 19 6 6 5 20 15 24     14    
Juli                
August *28     24  N1-2: 

22-23 
N1-4: 

31 

   23    

September 25 12 12 11 26 21 38     20    
Oktober 30   16 31 26 43 N 1-3 + FTV: 

19 
   18    

November 27 14 14 13 28 23 47     22    
Desember 18   5 19 14      20    
Merknad *Behov?               
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Saksfremlegg 
 
 
Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2016 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte 32/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Oversikt status tilsyn Vestre Viken pr. 1. tertial 2016 
 

 
Ingress 
I saken gis en oversikt over eksterne tilsyn, påviste avvik og status for lukking av avvik pr. 1. tertial 
2016. 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 13. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 31.05.16 
Saksbehandler: Kvalitetsavdeling/HMSavdeling 
Direkte telefon:  
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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Bakgrunn 
En rekke eksterne instanser fører tilsyn med foretakets virksomhet. Styret får en oppdatert 
tabell over gjennomførte tilsyn hvert tertial med oversikt over siste tertials systemtilsyn samt 
status for tilsyn som er avsluttet etter forrige rapportering eller som fortsatt ikke er avsluttet. I 
den foreliggende saken gis status pr. 1. tertial 2016. 
 
Saksopplysninger 
I første tertial 2016 har det i hovedsak vært utført branntilsyn og tilsyn med elektrisitet, jfr. 
vedlagte oversikt. Det har også vært tilsyn fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet. 
 
Statens strålevern har hatt tilsyn med bruk av laser ved Kirurgisk avdeling i Drammen. Tilsynet 
konkluderte med at sikkerheten ved bruk av lasere var godt ivaretatt ved at personalet har gode 
arbeidsrutiner ved bruk av laser. Det ble imidlertid påvist ett avvik ved at avdelingen mangler et 
system som sikrer at ansatte som er involvert i bruk av laser, får årlig opplæring i strålevern og 
strålebruk, og at slik opplæring dokumenteres. System som sikrer dette må etableres. Det vil bli 
gjort innen fristen 02.0.7.16. 
 
Avvik avdekket ved tilsyn blir systematisk fulgt opp til de er lukket. 
 
Vurdering og konklusjon 
Påviste avvik følges opp og lukkes fortløpende. Adm. direktør anbefaler at styret tar 
statusrapporten til orientering.  
 
 
 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

                Utførte tilsyn 
01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 14 

Bærum 
3 0 Manler skjerm på lampe/oppgradere 

kursfortegnelse i sikrigsskap 
Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 16 
Bærum 

4 0 Avdekking og merking av sikringskurser Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

01.04.16 12/03943 DLE (Infratek) Barnehager Stanga 18 
Bærum 

3 0 Avdekking og merking av sikringskurser Avventer rapport for 
utbedring fra Espira 
som er ansvarlig. 
Frist 07.06.2016 

07.03.16 16/00145-24 Brannvesen Lier psyk.avd 1 0 Pålegg om retting av brannverntegninger i Lydia Frist for retting 1.6.16 
Synergi 36519 

18.02.16 16/00145-23 Brannvesen Lerberg skole og 
kompetanssenter 

1 0 Mangler ekstern årskontroll brannvarling og 
ledelys 

Tilsynsrapport mottatt 
21.02.16. Svar sendt 
31.03.16.l 
Synergi 36338 

06.01.16 15/04129 Brannvesen PHR DPS 
Dr.Høstsvei 

0 1 Feilskilting av rømmningsvei. Tilsynsrapport mottatt. 
Ingen  tilbakemelding  
Synergi 37483Avsluttet 

18.01.16 16/00145-4 Brannvesen BUPA Ungd. Og ø-blikk 
hjelp, Valbrottveien 
23/25 

0 0  Tilsynsrapport mottatt 
28.1.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

19.01.16 16/00145-5 Brannvesen  BUPA Fjellbrott,  
Valbrottveien 17 

1 0 Feil på brannteknisk tegning  Tilsynsrapport mottatt 
27.01.16 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

Tilsvar sendt 26.2.16  
Synergi 36336  
Avsluttet 

19.01.16 16/00145-8 Brannvesen  DDPS Torsberg  0 0  Tilsynsrapport mottatt 
28.1.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

14.03.16 16/00145-21 Brannvesen  HAB Konggate 51 0 1 Brennbart materiell i rømningstrapp Tilsynsrapport mottatt 
10.3.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

14.03.16 16/00145-20 Brannvesen  ARA   
Haugesgate 89A 

0 1 Mangelfull brannopplæring Tilsynsrapport mottatt 
10.3.16. Ingen avvik og 
tilsynet er avsluttet. 

09.02.16 16/00145-16 Brannvesen  Lier Psyk.avd 2 0 Mangler på brannplaner og sprinkleranlegg har 
feil og mangler 

Tilsynsrapport mottatt 
08.03.16. 
Handlingsplan sendt 
31.03.16, avventer svar 
 

08.03.16 16/00145-19 Brannvesen Røysetoppen   Tilsyn i form av egenmeldlngsskjema til 
Brannvesen  

Meldingsskjema sendt 
02.05.2016 

06.04 -
07.04.16 

16/01018 Statens 
Strålevern 
 

Klinikk Drammen 
sykehus 
 

1 1 Avvik 1: Kir. Avd. mangler et system som sikrer at 
ansatte som er involvert i bruk av laser får årlig 
opplæring i strålevern og strålebruk.  
Anmerkning: Virksomheten kunne ikke fremlegge 
dokumentasjon på at alle laserene ved Kir. Avd. er 
i samsvar med standarden EN 60825-1 
 

Tilsynsrapport mottatt 
28.04.16. Frist lukking 
av avvik 02.07.16..  

26.02.16 16/00847 Arbeids- KIS / behandlings-   AT har bedt om opplysninger vedr. innklima og Svar oversendt AT 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

tilsynet 
(postalt 
tilsyn) 

hjelpemidler andre bygningsmessige forhold. 30.04.16 med 
tiltaksplaner og status 
på BHM samt ROS og 
dokumentasjon vedr. 
ventilasjonskapasitet. 
Tilsyn avsluttet 
25.05.16. 

21.04.16 13/00725-19 Mattilsynet KIS, Hoved kjøkken, 
Bærum sykehus 

0 0 Uanmeldt tilsyn i virksomheten Ingen funn 

 Tidligere tilsyn, nå lukket 

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

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

Synergisak nr 34647  
Tilsyn lukket 05.02.16. 

21.08.15 14/04210-51 Drammen 
brannvesen 

Deammen sykehus 2 4 Avvik: Utførelse av kontrollrunder 
Dokumentasjon på bygningsmessige avvik 
 
Anm: Seksjoneringsvegger-løse oksygenflasker-
hindringer i rømningsvei-kiler i dører. 

Mottatt rapport 
19.11.2015. 
Tilbakemelding sendt 
04.02.16, tilsyn lukket 
26.04.16 



  
 
 

 Oversikt eksterne tilsyn Vestre Viken 1. tertial 2016 
Dato Saksnr. 

Public 360 
Tilsyns-

myndighet 
Klinikk/seksjon 

Av
vi

k 

An
m

er
kn

 Kort beskrivelse av avvik/anmerkning Kort status 

 

 Tidligere tilsyn ikke lukket ennå 

16 og 17. 
juni 2015 

15/01131 Fylkesmann
en i 
Buskerud 
Hvordan 
spesialisthels
etjenesten 
gjennom 
systematisk 
styring og 
ledelse  
sikrer faglig 
forsvarlige 
tjenester til 
rusavhengig
e 

Vestre Viken, klinikk for 
Psykisk Helse og Rus, 
Drammen DPS og 
seksjon for avgiftning 
ved avdeling for rus og 
avhengighet 

4 1 Avvik 1 og 4 lukket tidligere. Ønsket oppfølgende 
itlbakemelding på gjennomførte itltak knyttet til 
avvik 2 og 3: 
Avvik 2: Manglende dokumentasjon av 
rettighetsvurderinger 
Avvik 3: manglende lovpålagt oppfølging av barn 
som pårørende 
 

Dokumentasjon 
oversendt 13.04.16 
med  redegjørelse for 
gjennomførte tiltak i 
ARA i forbindelse med 
lukking av avvik 2 og 3  
fra PHR med vedlegg  
Avventer 
tilbakemelding. 
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Saksfremlegg 
 
 
Orienteringer  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken 33/2016 13.06. 2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier 

kommune 24. mai  
2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak i Drammen 

kommune 31. mai  
3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 
5. Brukerutvalg referat 6. juni  
6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni- ettersendes 
8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr. 13. juni 

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, 13. juni  2016 
  

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
  

Dato: 3.mai 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjon 

 
  



 

2 
 

 
 
Bakgrunn 
I saken er det gitt en samlet fremstilling av korte orienteringer om forhold som styret bør kjenne 
til. 
 
Vurdering 
 
1. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus – vedtak Lier kommune 24. mai  

Viser til vedlegg 1 
 

2. Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya 
Viser til vedlegg 2 
 

3. Sentralt kvalitetsutvalg referat 31. mai 
Viser til vedlegg 3 

 
4. Hovedarbeidsmiljøutvalget 31. mai 

Viser til vedlegg 4  
 

5. Brukerutvalg referat 6. juni  
Viser til vedlegg 5 
 

6. Foretaksmøte i Vestre Viken 9. juni - protokoll 
Viser til vedlegg 6 
 

7. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 16. juni  - ettersendes 
Viser til vedlegg 7 
 

8. Styrets arbeid i 2016 oppdatert pr 13. juni 
Viser til vedlegg 8 

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



Vestre Viken HF v/Rune Abrahamsen 
Postboks 800 
3004 DRAMMEN 

Vår ref: ELHE/2015/5401/L12 Deres ref: 

Lier kommune 
Planseksjonen 

DOKUMENTET ER 
MOITATT/ÅPNET 

~5- 0 9 JUN 2016 
· Vo2"o~- 1 D 

Skannet/saksnr.__,.. ___ _ 
Vestre Viken HF - Ookumentsenteret 

Lier 07.06.2016 

Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya - Kunngjøring av 
vedtak 

Kommunestyret i Lier og Bystyret i Drammen kommune, har i møter henholdsvis 24. mai 
2016 og 31.mai 2016, vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for 113/285 m. fl. 
Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Lier og Drammen kommune. 

Planområdet ligger både i Lier og Drammen kommune. Planforslaget stadfester arealbruken 
av området til sykehus, ny adkomst og hovedgate, som også sikrer tilgjengelighet for 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk og et variert parkdrag langs fjorden. 
Områdereguleringen vil umiddelbart følges av en detaljreguleringsprosess. 

Til din orientering følger utskrift av møteboka fra kommunestyret i Lier: 

Kommunestyrets vedtak: 

Forslag til områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på 
Brakerøya i Drammen og Lier kommune, datert 29.4.2016 vedtas i medhold av Plan- og bygningsloven§ 12-12. 

Protokolltilførsel fra FRP: 
Lier FRP gir uttrykk for bekymring for manglende avklaring av geotekniske forhold. Det fremstår som lite 
hensiktsmessig at juridiske, økonomiske, medisinske forhold avklares før geotekniske. Lier FRP ønsker sykehus 
på Brakerøya. 
Det er uforsvarlig at omfattende og kompliserte sakspapirer/vedlegg fremlegges kun timer før møtestart. 

Protokolltilførsel fra SV: 
I den kommende detaljreguleringen skal det legges vekt på å legge til rette for å bevare så mye som mulig av de 
kulturhistoriske viktige bygningene innenfor delområ,Øe l. Maskinhallen bør beholdes slik den er i dag. For de 
andre bygningenes del, legges det vekt på å bevare hele eller deler av fasader, detaljer som vinduer, skilter osv. 
og integrere dette i sykehusområdet på en estetisk god måte. 

Kommunestyrets behandling: 

Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag og protokolltilførsel: 
«Saken utsettes, jfr. usikre geotekniske forhold.» 

Rådhuset Postboks 205,3401 Lier w postmottak@lier.kommune.no l www.lier.kommune.no 

Tlf: 32 22 01 00 l Fax: 32 22 01 01 Org nr: 857 566 122 l Bankgiro: 8150 16 36800 



Dato 07.06.2016 Vår ref. 2015/5401-/Ll2 2av2 

Protokolltilførsel: 
Lier FRP gir uttrykk for bekymring for manglende avklaring av geotekniske forhold. Det fremstår som lite 
hensiktsmessig at juridiske, økonomiske, medisinske forhold avklares før geotekniske. Lier FRP ønsker sykehus 
på Brakerøya. 
Det er uforsvarlig at omfattende og kompliserte sakspapirer/vedlegg fremlegges kun timer før møtestart. 

Utsettelsesforslaget falt da det fikk 7 stemmer (5FRP,2MDG) mot 42 stemmer (18H,l5AP,3SP,3V,2KRF,lSV) 
avgitt for å realitetsbehandle saken. 

Ninnie Bjørnland (SV) fremmet slik 
Protokolltilførsel: 
I den kommende detaljreguleringen skal det legges vekt på å legge til rette for å bevare så mye som mulig av de 
kulturhistoriske viktige bygningene innenfor delområde l. Maskinhallen bør beholdes slik den er i dag. For de 
andre bygningenes del, legges det vekt på å bevare hele eller deler av fasader, detaljer som vinduer, skilter osv. 
og integrere dette i sykehusområdet på en estetisk god måte. 

Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og kommunestyrets behandling kan sees i sin helhet på 
kommunenes nettsted: www.lier.kommune.no og www.drammen.kommune.no, under 
Kunngjøringer. 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens§ 12-12 påklages. Eventuell klage må 
sendes Drammen og Lier kommune innen 3 uker. 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må 
evt. settes fram innen 3 år. 

Med vennlig hilsen 

~~a.~1~ 
Eldbjørg A. Henriksen 
Saksbehandler 
Direkte tlf: 32 22 03 52 
e-post:eldbjorg.henriksen@lier.kommune.no 

Vedlegg: 
Adresseliste 



Adresseliste nytt Vestre Viken sykehus 
Navn 

Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen 

Fylkesmannen i Buskerud 

Jernbaneverket 

Statens vegvesen, Region sør 

Statens Vegvesen 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Region Sør 

Direktoratet for samfunnsslkkerhet og beredskap (DSB) 

Fiskeridirektoratet, region Sør 

Mlljødlrektoratet (tidl. DN og Klif) 

Forsvarsbygg 

Regiongeologen i Buskerud, Telemark og Vestfold 

K~tverket 

Metlllsynet, Buskerud, Vestfold og Telemark 

Søndre Buskerud Politidistrikt 

Brakar (Buskerud kollekti'l!raflkk) 

NSB AS 

Drammen Fjernvarme 

Drammen Havn 

Drammensreglonens brannvesen !KS 

EBNett 

Glltrevannverket og Godt Vann Drammensreglonen (GVD) 

Renovasjonsselskapet for Drammensreglonen IKS (RFD) 

Rom Eiendom AS 

Drammen Sykehus 

Legevakta Drammensregionen !KS 

Byen Vår Drammen AS 

Buskerud Jordvernalllanse 

Drammen Museum 

Fortidsminneforeningen i Buskerud 

Næringsforeningen l Drammensregionen 

Næringsforeningen i Drammensregionen 

Uer næringsråd cio Drammen Nærlngsllvsforening 

LO Drammen og omegn 

Drammen Sportsfiskere 

Norges Jeger og Fiskeforening- Buskerud (NOF) 

DNT Drammen og Omegn 

Buskerud Natur og Ungdom 

Naturvernforbundet i Buskerud 

Naturvernforbundet i Drammen 

Norges Handikapforbund (NHF), Oslofjord Vest 

Norsk ornitologisk forening avd Drammen 

Norsk Maritimt museum 

Oslofjorden Friluftsråd 

Syk!lstenes landsforening 

Trygg Trafikk Buskerud 

Drammen Taxi BA 

Norgestaxi Drammen 

Star Taxi 

Nettbuss Sør AS 

Eie l AS 

Norges Statsbaner AS 

Tomtegata 64 AS 

ES Nett AS 

AG Elendomsirwest AS 

Origo utvikling AS 

Drammen fjernvarme KS 

Norscrap AS 

Ringe Tore Tefgen 

Uerstranda Vest AS 

JemtomtaAS 

Nøstestranda 4 AS 

NOR Holding og Eiendom AS 

Drammen Havn Uerterminalen AS 

Terminal bukta AS 

Eidos Eiendomsutvikler AS 

Terminalbukta Sjøgrunn AS 

Drammen Eiendom KF 

Drammen kommune 

Uer kommune 

Barnerepresentanten r pfansaker 

Eldrerådet 

Rådet for funksjonshemmede 

Adresse 

Postboks 3563 

Postboks 1604 

Postboks 4350 

Servloeboks 723 Stoa 

Postboks 8142 Dep 

Postboks 2124 

Postboks 2014 

Postboks 185 Sentrum 

Postboks 5672 Sluppen 

Postboks 405 Sentrum 

Pb. 2163 

Postboks 1502 

Postboks 383 

Postboks 1067 

Postboks 3, Bragernes 

Postboks 1800 Sentrum 

Postboks 7007 

Postboks 636, Strømsø 

Langesgete 11 

Postboks 7007 

Dråpen20 

Postboks 154, Bragernes 

Postboks 1800 Sentrum 

Dronnlnggt. 28 

Rosenkrantzgeta 17 

Postboks 92, Bragernes 

Konnerudgata 7 

Postboks 379, Bragernes 

Postboks 11, Bragernes 

Bragernes Torg 13 

Postboks 11, Bragernes 

Øvre Torggate 9 

Postboks 335 

Foss Gård, Stokkevelen 4 

Postboks 305, Bragernes 

Postboks 4783 Soflenberg 

Åssldevelen 525 

c/o Rune Kjeldsen, Rlskestien 39 

Skogergaten 1 

cio Anne Sørensen, Morenevelen 22 

Postboks 720, Skøyen 

Gamle Drammensvel 203 

Østensjøveien 29 

Postboks 3563 

Aabys gate4 

Tollbugata 105 

Tollbugata 87 

Postboks 2290 Strømsø 

Postboks 2295 Strømsø 

Postboks 1800 Sentrum 

Kjerraten 17 

Postboks 7007 

Stoppenvefen 24 

Postboks 114 Bragernes 

Jacob Borchs Gate 5 

Hanøytangen 122 

Verksvelen 108 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 486 Brakerøya 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 240 Bragernes 

Postboks 636 Strømsø 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 113 Bragernes 

Postboks 113 Bragernes 

llebergvelen 21 

Engene l 

Postboks 205 

Engene! 

Engene l 

Engene l 

Postnummer 

3007 Drammen 

3007 Drammen 

2308 Hamar 

4806 Arendal 

0033 Oslo 

3103 Tønsberg 

3103 Tønsberg 

5804Bergen 

7485 Trondheim 

01030slo 

3103 Tønsberg 

6025 Ålesund 

2381 Brumunddal 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

00480slo 

3007 Drammen 

3003 Drammen 

3044 Drammen 

3007 Drammen 

3036 Drammen 

3001 Drammen 

00480slo 

3004 Drammen 

3018 Drammen 

3001 Drammen 

3045 Drammen 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

3017Drammen 

3001 Drammen 

3017 Drammen 

3001 Drammen 

3403Uer 

3001 Drammen 

05060slo 

3322 Fiskum 

3032 Drammen 

3112 Tønsberg 

Solbermoen 3058 

N-Q2140slo 

1337 Sandvika 

0661 OSLO 

3007 Drammen 

3041 Drammen 

3041 Drammen 

3041 Drammen 

3003 Drammen 

3003 Drammen 

00480slo 

3013 Drammen 

3007 Drammen 

3413 Lier 

3001 Drammen 

3012 Drammen 

5310 Hauglandshella 

3330 Skotselv 

3001 Drammen 

3002 Drammen 

3001 Drammen 

3001 Drammen 

3003 Drammen 

3001 Drammen 

3301 Drammen 

3001 Drammen 

3011 Drammen 

3008 Drammen 

2401 Lier 

3008 Drammen 

3008 Drammen 

3008 Drammen 



Ungdomsrådet Engene l 3008 Drammen 

Barnerepresentanten i plansaker Pb. 205 3401 Uer 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Pb. 205 3401 Uer 

De unges kommunestyre Pb. 205 3401 Uer 

HJELMTVEDT BJØRN-AKSEL POSTBOKS91 3001 DRAMMEN 

HALVORSEN BJØRN OTTO BRÅTAN61 3022 DRAMMEN 

PARTNER ENTREPRENØR AS Postboks 5n Brakerøva 3002 DRAMMEN 

BEGUM MUSSARAT LIERSTRANDA 104 3414 LIERSTRANDA 

YAKJCI BILAL BRAGERHAGEN 27 3012 DRAMMEN 

TRAN TRUONG VAN VITBANKVEIEN 18 3414 LIERSTRANDA 

FRIISE PER ANDERS BEHREN5. GATE 2 0257 OSLO 

KVALBEIN JON AUDUN R SØRKEDALSVEIEN 11 F 03690SLO 

BEGUM MUSSARAT LIERSTRANDA 104 3414 LIERSTRANDA 

AMIN PESHRAW SALH BRAGERHAGEN 31 3012 DRAMMEN 

BRAGERHAGEN 32 AS Bragerhagen 32 3012 DRAMMEN 

KJEMPRUD GAS N Storg9 3015 DRAMMEN 

EIE l AS Postboks 229S Strømsø 3003 DRAMMEN 

SYVERTSEN KARl ENGENE 112 3011 DRAMMEN 

RØREN GARD ENGENE112 3011 DRAMMEN 

ALLERUP THOMAS SIRIUSVEIEN 4 3055 KROKSTADELVA 

SUNDER KANTA TORD PEDERSENS GATE 3 3014 DRAMMEN 

REWATKAR GIRISH SHESHRAO ENGENE 115A 3011 DRAMMEN 

WAGHMARE VEDIKA P ENGENE 115A 3011 DRAMMEN 

ARENT2 ANDREAS ALV JOHNSENS VEl 3 3413 LIER 

SKRffiiNG SIMEN ENGENE 115 C 3011 DRAMMEN 

DOSIC GORAN og DOSIC KATERINA ENGENE 115 D 3011 DRAMMEN 

SANDNES JAN ERIK ENGENE 115 E 3011 DRAMMEN 

DUTTAAMIT ENGENE 115 F 3011 DRAMMEN 

PALANISAMY SARAVANAN ENGENE 115 3011 DRAMMEN 

VAJRAVELU GAYATHRI ENGENE 115 3011 DRAMMEN 

SVENNINGSEN BJØRN A og SVENNINGSEN GABRIELE l Ez SEIERSBJERGET 6 C 5022 BERGEN 

HOLTEFJELL AS SØndre Holte Gaard 3330 SKOTSELV 

SCHINNES CARL-FREDRIK STENSETVEIEN 91 3300 HOKKSUND 

SCHINNES MATHILDE GRANLIVEIEN 31 3330 SKOTSELV 

SCHINNES HANS OLAV KROKVEIEN 6 3300 HOKKSUND 

SCHINNES HERMAN KONGSBERGVEIEN 230 3320 VESTFOSSEN 

ANTONSEN STINE ELISABETH ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

BJERKNES ROGER ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

SÆTHER ANDRE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

HALVORSEN HILDE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

RASMUSSEN TERJE ENGENE 114 3011 DRAMMEN 

EDVARDSEN ALEKSANDER GAMLE DRAMMENSVEI184 B 1365 BLOMMENHOLM 

PETTERSEN KÅRE MAGNAR V /LINE PETTERSEN WÆRNERS GATE 11 A 3041 DRAMMEN 

TJØRHOM SOLVEIG ENGENE 117 3011 DRAMMEN 

MOLINA AGNES ELISABETH B ENGENE 117 A 3011 DRAMMEN 

KARIM ARSHAD MAHMOOD ENGENE 119 3011 DRAMMEN 

SEKPAWEL ENGENE 121 3011 DRAMMEN 

KRINGSJÅ V 11 AS Klrkegaten 5 3132 HUSØYSUND 

HALVORSEN FRANK BERG FAYEGATA 11 3011 DRAMMEN 

SØRUM KRISTOFFER FAYEGATA17 3011 DRAMMEN 

TEKSHOV ØYVIND GJETERGATA 40 3015 DRAMMEN 

SØRUM KRISTOFFER FAYEGATA 17 3011 DRAMMEN 

HANSEN ANDRE GULHAUGEN FJELLHEIMGATA l 3011 DRAMMEN 

TEIGEN ELISABETH og TEIGEN KJETIL INGE BREGNEVEIEN 18 3300 HOKKSUND 

HERLOFSON CATO ØSTLIVEIEN 77 1389 HEGGEDAL 

GULLESTAD INGUNN TEIGEN BRENNA TOPPEN 6 A 3300 HOKKSUND 

MORTENSEN JAN BJØRN TOMINEBORGVEIEN 49 3011 DRAMMEN 

SMRTO EEVA JOHANNA TOMINEBORGVEIEN 49 3011 DRAMMEN 

OSMAN! RASIM ELGVEIEN 32 3039 DRAMMEN 

SVEINSSON KJRSTI FJELLHEIMGATA 5 3011 DRAMMEN 

CHOUDRI BALQEES BIBI FJELLHEIMGATA 6 3011 DRAMMEN 

KARIM TAHER MAHMOOD FJELLHEIMGATA 6 3011 DRAMMEN 

HANSEN NINA FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

GMRDHELLE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

SIMENSEN KJETIL RANENG FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

SVENDSVOLL HANNE KRISTINE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

NIKLASSON ANNE FJELLHEIMGATA 8 3011 DRAMMEN 

BRAKOHUSAS Postboks 91 3001 DRAMMEN 

ANSAR MOHAMMAD HOFGAARDS GATE 10 3012 DRAMMEN 

HJELMTVEDT BJØRN-AKSEL POSTBOKS91 3001 DRAMMEN 

ZHANG LIN HU TORD PEDERSENS GATE 78 3014 DRAMMEN 

HOFGMRDSG 13 AS Hofsgaardsg 13 3012 DRAMMEN 

GIANG NGA CAM THI HOFGMRDS GATE 14 3012 DRAMMEN 

PHAM THUAN HUU HOFGMRDS GATE 14 3012 DRAMMEN 

PARTNER ENTREPRENØR AS Postboks 577 Brakerøya 3002 DRAMMEN 

KJELDAAS TORVALD SIGBJØRN HOFGMRDS GATE 16 3012 DRAMMEN 



AVDIC MUHAMED 

PHAM THUAN HUU 

SIGURDSEN RAGNAR JOHAN 

AKHTAR SHAMEEM 

BILTEKIN MEHMET 

DAHL KAROLINE MADSEN 

LUNDE MONICHA HELEN G og LUNDE VIDAR 

FOSSUM ANNE-LISE 

SOLSTAD-NIELSEN DIDRIK P 

GREVE-IlJERKE DAN RUNE 

GRENMAR STEFAN 

GREVE-IlJERKE DAN RUNE 

HJELMTVEDT llJØRN-AKSEL 

BICIO HAYATI 

GULLESTAD INGUNN TEIGEN 

NYIJAKKEN OlAV VINJE 

BAKKEN TROND 

HOFF VIBEKE 

BECJ< OlAV A WÆRSTAD 

FJÆRE STINE MARIE 

ROM KRISTINA 

TEIGEN TOR-ERIK 

VINN ENG RONJA REBEKKA 

KlÆR MAl LISS 

MATHISEN CHRISTOPHER 

ENGERUD IDA V NESTHORNE 

CHRISTIANSEN INGER LISE 

lAKSEN SYNNØVE THORSRUD og !ARSEN TROND 

JOHANSEN MORTEN 

LUNDAAS KARIN MARGRETHE 

HUSEBY TORIL TANDBERG 

SOHAL INDER! IT SINGH 

SVENDSEN ARNE ERLING og SVENDSEN AASE KARIN 

NIAM V CC DRAMMEN EIENDOM AS 

TOMTEG 53-55 AS 

AG EIENDOM51NVEST AS 

NIAM V CC DRAMMEN EIENDOM AS 

LIABØ KRISTIN 

TANYAN YVES LINDSAY RAOUL 

BACHESVEI1 DRAMMEN AS 

INDUSTRIGATA BAS 

TOLLEFSEN SVEIN 

SMETTE JORUNN l K 

SMmE REIDAR JOHAN 

ERIKSEN MARIT MYROLD 

STUB KYRRE ØSTBY 

NILSEN HANNE 

HØVIK ARGOS EIENDOM AS 

BElJER ElECTRONICS AS 

BOMASA HOLDING AS 

NGUYEN CAO TUAN 

PHAN THU HUYNH NGUYEN 

ERIKSEN ANNE LISE 

BERTHEUSSEN ESPEN 

HOLMEN CHRISTOFFER 

NILSEN ANNE GRETHE 

HAANDE RITA VERONICA E 

KRAWIEC HELENA 

KRAWIEC JANUSZ 

AKADIMAH OLIVER 

THORVALDSEN lllØRN 

THORVALDSEN WENCHE M 

ARIOGIL VEYSEL 

ØlBALAliZ 

KILEN PER ERIK 

SØRUM ROAR 

HENRIKSEN EGIL ROAR 

GULLUOGLU HATICE 

LARSEN ULF HENRY 

NILSEN ROLF ARTUR 

AULAKH HARVINDER KAUR 

AUIAKH RAJINDER SINGH 

CAVALU PA TRICK KlAUS 

EIDE KIERSTI 

NYSÆTHER EGIL 

NGO THANH NGA THI 

HAGANJORDET 6 

HOFGMRDS GATE 14 

HOFGMRDS GATE 16 

BETZY KIELSBERGS VEI124 E 

PRESTENGA 20 

SANDGATA3 

BORGENVEIEN 145 

HOFGAARDS GATE 16 A 

BRUDEBERGET 44 

HOFGMRDS GATE 16 B 

RAVNSBORGVEIEN 40 

HOFGMRD5 GATE 16 B 

POSTBOKS91 

HAUKELIVEIEN 18 

BRENNATOPPEN 6 A 

ILEBERGVEIEN 2 

ILEBERGVEIEN 2 

ILEBERGVEIEN 4 

ILEBERGVEIEN 4 

GRÅBEINSLETTA 15 

ILEBERGVEIEN 4 

ILEBERGVEIEN 6 

ILEBERGVEIEN 6 

ILEBERGVEIEN 6 

ILEBERGVEIEN 6 

TOMINEBORGVEIEN 3 

TOMINEBORGVEIEN 6 

TOMINEBORGVEIEN 6 A 

TOMliiiEBORGVEIEN 7 

TOMiiiiEBORGVEIEN 7 

TOMINEBORGVEIEN 8 

Tomlneborgvefen 10 

Postboks 164 Skøyen 

Postboks91 

Stoppenvelen 24 

Postboks 164 Skøyen 

SEEBERGS VE112 

SEEBERGS VE112 

c/o Arctic Business Management AS,Postboks 1833 Vika 

Kjerraten 17 

LØNNEVEIEN 17 

BRUUSGMRDS VEl 42 

BRUU5GAARDS VEI42 

EIKELIVEIEN 2 

EIKELIVEIEN 2 

EIKELIVEIEN 3 

Teglverl<svelen 17 

Teglverl<svelen 1 

Postboks 2154 

LIERSTRANDA 123 

LIERSTRANDA 123 

LIERSTRANDA 48 

LIERSTRANDA 47 

KLEIVENE 4 

LIERSTRANDA 47 

LIERSTRANDA 47 

LIERSTRANDA 47 

LIERSTRANDA 47 

LIERSTRANDA 45 

LIERSTRANDA 46 

LIERSTRANDA 46 

LIERSTRANDA 55 

LIERSTRANDA 41 

LILLE FRYDENLUND 6 D 

LIERSTRANDA 40 

LIERSTRANDA 40 

LIERSTRANDA 38 

LIERSTRANDA 36 

BRINKEN 7 

LIANSTUBBEN 8 

LIANSTUBBEN 8 

LIERSTRANDA 31 

LIERSTRANDA 31 

LIERSTRANDA 33 

LIERSTRANDA 35 

1351 RUD 

3012 DRAMMEN 

3012 DRAMMEN 

3024 DRAMMEN 

3470 SLEMMESTAD 

3370 VIKERSUND 

1388 BORGEN 

3012 DRAMMEN 

3055 KROKSTADELVA 

3012 DRAMMEN 

1395 HVALSTAD 

3012 DRAMMEN 

3001 DRAMMEN 

3018 DRAMMEN 

3300 HOKKSUND 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3030 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3620 FLESBERG 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 DRAMMEN 

3011 Drammen 

02120SL0 

3001 DRAMMEN 

3413 LIER 

02120SLO 

3413 UER 

3413 LIER 

0123 OSLO 

3013 DRAMMEN 

3408TRANBY 

3413 LIER 

3413 UER 

3413 LIER 

3413 UER 

3413 UER 

3413 LIER 

3413 UER 

3003 DRAMMEN 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3041 DRAMMEN 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3426 GULIAUG 

3413LIER 

3413LIER 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 

3414 LIERSTRANDA 



NILSEN ROLF ARTUR BRINKEN 7 3426 GULLAUG 

WIJESEKERA HEMAMAL U SRI LIERSfRANDA 39 A 3414 LIERSTRANDA 

WUESEKERA SHYAMALIE MC LIERSTRANDA 39 A 3414 LIERSTRANDA 

HOFFART TOVE TYBRING 3350 PRESTFOSS 

MIRAN KAMAL PESHRAW LIERSTRANDA 25 3414 UERSfRANDA 

MOHAMMAD SHANAZ SAID UERSfRANDA 25 3414 LIERSfRANDA 

DRNDAREVSKA DANIELA LIERSTRANDA 28 3414 LIERSTRANDA 

EMANUELSEN BJØRN RUNE LIERSfRANDA 28 3414 LIERSTRANDA 

LYFJELL EIENDOM AS c/o Carl H Svensen,Relstadlla 5 3425 REISTAD 

omSEN TOR INGE NEDRE GLEINAsEN 19 3440RØYKEN 

Mlkkelsen AS Kjerraten 17 3013 Drammen 

llnnesstranda Vel v/Håkon Røed 

Vestre Viken HF v/Rune Abrahamsen Postboks 800 3004 Drammen 



Vestre Viken HF 
Postboks 800 
3004 Drammen 

DOKUMi:::NTET ER 
MOTTATT/APNET 

O 7 JUN 2016 

~!ne~~-<) 
Vestre Vikf:1 fF - ookumentsenteret DRAMMEN 

KOMMUNE 
Vår referanse 
15/9254/83/V1JCFJE 
Arkivkode 
PLAID 373 
Deres referanse 

Dato 

06.06.2016 

Områderegulering for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya - Kunngjøring av vedtak 

Bystyret i Drammen kommune og kommunestyret i Lier kommune, har i møter henholdsvis den 
31.mai og 24. mai 2016 vedtatt områderegulering med konsekvensutredning for 113/285 m. fl. Nytt 
Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune. 

Planområdet ligger i både Drammen og Lier kommune. Planforslaget stadfester arealbruken av 
området til sykehus, ny adkomst og hovedgate som også sikrer tilgjengelighet for fotgjengere, syklister 
og kollektivtrafikk og et variert parkdrag langs fjorden. Områdereguleringen vil umiddelbart følges av 
en detaljreguleringsprosess. 

Til din orientering følger utskrift av møteboka fra bystyret i Drammen. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunenes nettsted: 
www.drammen.kommune.no og www.lier.kommune.no under Kunngjøringer) 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens§ 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes 
Drammen kommune innen 3 uker. 

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes 
fram innen 3 år. 

Med hilsen 

~:B~ 
i ,/ 

l ' 
l_ _. // Lene Basma 

Avdelingsleder Plan 
Vdr.A-t!vi~ ff 17 &bdd-c 

Vik:toria Hamran Fjellbekk 
· overarkitekt 

Byplan 

Engene 1, 3008 Drammen 
Tlf. 03008, fax. 32 04 62 00 
www.drammen.kommune.no 
Org. nr. 939 214 895 



Vedlegg: 
- Møteprotokoll bystyret i Drammen kommune, datert 31.05.2016 



Saksprotokoll 

Utvalg: 
Møtedato: 
Sak: 

Arkivsak: 

Bystyret 
31.05.2016 
60/16 

15/9254 

o 
DRAMMEN 
KOMMUNE 

Tittel: Saksprotokoll: 113/285 m. fl. Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i 
Drammen og Lier kommune. Reguleringsplan, områderegulering med 
konsekvensutredning - 2. gangs behandling, vedtak av plan 

Behandling: 
Trine Borge Johansen (SP) fremmet følgende forslag: 

l. "Drammen bystyre sier nei til "Områderegulering med konsekvensutredning for nytt 
Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune". Rådmannens 
forslag avvises. 
Dersom forslaget faller, ønskes alternativt forslag til vedtak: 

2. Saken foreslås utsatt." 

Utsettelsesforslaget fra SP (punkt 2 i forslaget over) fikk 2 stemmer (SP+ DB) og falt. 

Forslaget fra SP (punkt l i forslaget over) fikk en stemme (SP) og falt. 

Innstillingen ble vedtatt mot l stemme (SP). 

Vedtak: 

Forslag til områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken 
sykehus på Brakerøya i Drammen og Lier kommune, datert 29.4.2016 vedtas i medhold av 
Plan- og bygningslovens§ 12-12. 

Side l av 2 



 
 
 
 
Innkalling/agenda 
 

Møte: Sentralt kvalitetsutvalg  
Møtedato: 31.5.2016 
Tidspunkt: 08.00 – 10.00 
Sted: Glitre 1-2 Wergelandsgate 10 Drammen 
Møteleder:  Nils Fredrik Wisløff 
Deltakere: Nils Fredrik Wisløff; Marit Lund Hamkoll; Halfdan Aass; Britt Elin Eidsvoll; 

Jardar Hals; Narve H. Furnes; Janne Berit Mandelid; Inger Lise Hallgren; Per 
Skaugen Bleikelia; Kirsten Hørthe; Torkil Clementsen; Anita Haugland Gomnæs; 
Toril Krogsund; Anne Helene Lindseth; Anne-Lene Egeland Arnesen; Elisabeth 
Kaasa; Aud Holsether; Ylva Sannes; Tor-Arne Engebretsen; Mette Myrhaug; 
Bente C Monsen (for Hanne Juritzen); 
Anne- Lise Kristensen,   
Fravær: Atle Olstad; Hanne Juritzen 

Saksliste: 
Saksnr. Beskrivelse 
14/ 2016 Godkjenning av innkalling og agenda 
15/2016 
30 min 

Årsmelding pasientombudet i Buskerud  
Årsmelding pasientombudet i Oslo og Akershus 
Pasientombudene gjennomgikk sine årsmeldinger. Det ble påpekt en del 
forbedringsområder. Pasientombudene er godt fornøyde med hvordan Vestre 
Viken saksbehandler klager.  
Flere av klinikkene roste samarbeidet med pasientombudene. 
Vedtak:_Tas til orientering. Det påpekte forbedringsområder følges opp i 
klinikkene. 

16/2016 
20 min 

Læring på tvers Drammen sykehus  
Kontinuerlig forbedring for god kvalitet og pasientsikkerhet ved Drammen 
sykehus 
Drammen sykehus presenterte hvordan sykehuset jobber med metode og prosess 
for kontinuerlig forbedringsarbeid. Først en kort, overordnet presentasjon på 
systemnivå v/rådgiver Kjersti Bjørling Bakken, etterfulgt av eksempel på praksis 
nær erfaring med metode og prosess, presentert av avdelingssykepleier Gunn 
Kjersti Westerlund ved kirurgisk sengepost 1. Avdelingssjef Anders Bjørneboe ved 
Kirurgisk avdeling introduserte erfaringsdelen. 
Vedtak: Tas til orientering 

17/2016 
10 min 

Presentasjon av farmasøytiske fellesrevisjoner 
 v/farmasøyt Nina Bjerknes. 
Gjennomgang av Fellesrevisjon 2015 Antibiotikaprosedyrer - profylakse ved 
kirurgiske inngrep i sykehus. Hensikt med revisjonen: Kartlegge om 
helseforetaket har prosedyrer i henhold til nasjonale faglige retningslinjer for 
antibiotisk infeksjonsprofylakse ved kirurgi i sykehus. 
Revisjonene er utført som et ledd i fellesrevisjoner ved aktuelle enheter ved HF i 
Helse Sør-Øst. 
Vedtak: Klinikkene arbedier videre med de avvik som ble påvist i revisjonen. 

18/2016 
20 min 

Rapportering smittevern  
Prevalens tall og antibiotikabruk 
v/smittevernoverlege Mette Walberg.  
VV har et relativt høyt forbruk av antibiotika sammenliknet med nasjonalt 
gjennomsnitt. Også forskjeller internt mellom klinikkene. Foretaket skal i henhold 



 
 
 

til Oppdrag og bestilling etablere et antibiotikastyringsprogram. Det vil bli tatt 
opp over sommeren. 
Mette Walberg minnet om og oppfordret til å delta på Regional konferanse for 
reduksjon av sykehusinfeksjoner 15. juni 2016 
 
 Vedtak: Tas til orientering 

19/2016 Rapportering pasientsikkerhetsprogrammet 
 v/spesialrådgiver Bente Monsen 
I løpet av 2016 skal alle innsatsområdene være implementert i relevante enheter. 
VV ligger godt an i forhold til målsetning. 
 Vedtak: Tas til orientering 

20/2016 Rapportering uønskede hendelser 
v/ spesialrådgiver Tor-Arne Engebretsen 
Mye god saksbehandling, men av og til er det ikke samsvar mellom «Årsak» til den 
uønskede hendelsen og «Tiltak» som beskrives. Forbedringstiltakene er ofte 
ufullstendig beskrevet i Synergi. 
Vedtak: Tas til orientering  

21/2016 Rapportering kvalitetsindikatorer 
v/ fagdirektør Halfdan Aass 
Fristbrudd og ventetider er fortsatt tilfredsstillende. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer for 2015 viser ingen større endringer. 
Vedtak: Tas til orientering 

22/2016 Referater og oversikter 
Referat sentralt kvalitetsutvalg 05.04.16 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.04 -30.04.16 
Nye og endrede foretaksomfattende dokumenter VV 01.03 - 31.03.16 
Referat Brukerutvalget 02.05.16 
Referat Brukerutvalget 11.04.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 19.05.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 11.04.16 
Referat sentralt pasientsikkerhetsutvalg 08.03.16 
Referat sentralt beredskapsutvalg 08.03.16 
Årsrapport Legemiddel komitéen 2015 
 
Klinikkenes kvalitetsutvalg (KKU) 
KKU Ringerike sykehus 06.04.16 
KKU Drammen sykehus 28.04.16 
KKU klinikk for medisinsk diagnostikk 14.04.16 
KKU klinikk for psykisk helse og rus 31.03.16  
KKU klinikk for psykisk helse og rus 28.04.16 
KKU klinikk for intern service 28.04.16  
KKU Prehospitale tjenester 28.04.16 
KKU Prehospitale tjenester 31.03.16 
KKU Bærum sykehus 28.04.16 
KKU Bærum sykehus til orientering 31.03.16 

 



 
 
 

Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget i Vestre Viken 31.05.2016  

Sted:  Wergelands gate 10, Drammen. Møterom: Glitre 1. Tid: kl. 10.15 – 12.00 
 
Til stede: 
Arbeidsgiverrepresentanter: Nils Fredrik Wisløff  
     Marit Lund Hamkoll      
     Halfdan Aass 
     Britt Elin Eidsvoll   
     Kirsten Hørthe 
     Narve Furnes 
 
Arbeidstakerrepresentanter: Line Spiten  
     John Egil Kvamsøe 
     Tom Henri Hansen (vara for Toril Morken)   
     Geir Bye Gundersen 
     Harald Baardseth (vara for Joan Sigrun Nygard) 
     Anita Haugland Gomnæs   
      
Med møterett uten stemmerett: Roald Brekkhus, Synergi Helse 
     Atle Olstad 
     Eli Årmot 
      
  
Dessuten møtte:  Janne Hjelm-Gabrielsen, juridisk enhet, ved 

orientering om varslingsutvalget 
 
 
 
Agenda 
 
Innkalling og agenda - godkjent. 
Atle Olstad informerte om feil i tittel på sak 17/2016. Korrekt tittel er «Eksterne tilsyn 1. 
tertial». 
 
Referat fra 02. mai 2016 – godkjent. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Saker til orientering 
 
Orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT) v/Roald Brekkhus 
Vedlagt aktivitetsoversikt for perioden 03.02.16 – 30.06.16 ble gjennomgått. 
I tillegg oppdateres aktivitetsplaner som beskriver hva bedriftshelsetjenesten skal bistå 
med i klinikkene. 
 
Det har vært en økning i oppfølging av gravide både ved KMD, Kongsberg og Drammen 
Sykehus. Det ser ut til at økt fokus på oppfølging av gravide høsten 2015 har hatt effekt 
på bruken av jordmor. Det gjenstår å se hvilken effekt de gravide selv opplever. 
 
Oppfølging av helseplager er ofte relatert til psykososialt arbeidsmiljø, 
arbeidsbelastning og utenforliggende forhold. 
 
Ved helsekontrollene som er gjennomført i forbindelse med oppdaget asbest er det så 
langt ikke noe som tilsier at det er en sammenheng med asbestfunn. Det følges opp 
videre i 3 års-intervaller, men det er også behov for at ledere følger opp og sikrer at 
ansatte tar med henvisning og gjennomfører røntgenundersøkelse. 
 
Ved inneklimamålingene i PHT konkluderes det med at det er begrenset hva man får 
gjort med inneklima, men de ansatte har gitt positive tilbakemeldinger på tiltakene som 
er gjennomført. Ved inneklimamålingene på Blakstad konkluderes det med at det er et 
trekkproblem grunnet kvalitet på vinduene. Det anbefales at vinduer skiftes. 
 
 
Orientering fra foretakshovedverneombud (FHVO) Anita Haugland Gomnæs 
 
Det jobbes godt i klinikkene både med arbeidsmiljø og HMS. 
 
Hovedverneombud har deltatt på HMS-forum hvor blant annet følgende tema ble belyst:  
- HMS og pasientsikkerhet. Viktigheten av rapportering ble understreket. Det jobbes 
med dette i Vestre Viken, og det bør videre settes i system. 
- HMS-indikatorene. FHVO påpekte at Vestre Viken må finne en rapporteringsform til 
HAMU. 
- Det ble også vist til årsrapport fra pasientombudet hvor det går frem at enkelte 
ansattes oppførsel i møte med pasienter fortsatt ikke er god nok. FHVO uttrykte tydelig 
misnøye over at det ikke har vært en forbedring.  
- Håndtering av b-preparater. FVHO oppfordrer til revisjon av bruk av b-preparater. Hun 
observerer at kontrollen på avdelingene er svært varierende, og det foreligger flere 
avvik. 
- Det ble avslutningsvis påpekt at orienteringen i større grad er innspill til forbedring 
enn orientering om aktiviteter. Dette ansees som en mer hensiktsmessig tilnærming da 
det ofte er de samme aktivitetene som går igjen. 
 
 
 
 



 
 
 
Orientering sykefraværsstatistikk v/Guro Norheim 
 
I mars 2016 var sykefraværet 6,8%. Det er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra februar 
2016, og en nedgang på 1,1% prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. 
Ved bruk av den tidligere presenterte «Steinkjær-modellen» tilsvarer forskjellen fra 
mars 2015 til 2016 i sykefraværskostnader omlag 2,8 millioner.  
 
HAMU var tilfreds med at Vestre Viken er under målet om 7% sykefravær. Det er 
imidlertid store forskjeller, og sykefraværet må følges opp i linjen. 
 
 
Orientering fra varslingsutvalget – flytskjema og status v/Janne Hjelm-Gabrielsen 
 
Varslingsutvalget består av foretaksjurist (leder), avdelingssjef OU, foretakstillitsvalgt 
FO og hovedverneombud, samt spesialrådgiver fra økonomiavdelingen dersom det er 
mistanke om økonomisk mislighold. 
 
Varslingsutvalget er opprettet grunnet arbeidsgivers plikt til å legge til rette for varsling. 
Saker skal i utgangspunktet gå i linjen, men varslingsutvalget skal være en 
«sikkerhetsventil» dersom det ikke fungerer. Hittil har ofte sakene blitt vist tilbake i 
linjen, men det har også gitt nødvendig bevegelse i saken. 
Det er egen fane for «varsling» på intranett. Det er viktig med en klar 
saksbehandlingsrutine da det bidrar til trygghet for de involverte.  
 
Det har vært 10 saker så langt i år. Dette er en vesentlig økning, og kan være et tegn på 
at økt fokus på varsling nytter. 
 
John Egil Kvamsøe stilte spørsmål om hvordan varsler får tilbakemelding. Varsler kan få 
tilbakemelding dersom det oppgis navn, men han/hun er ikke part med aktiv rolle i 
saken. 
 
Kirsten Hørthe etterspurte hvem som bistår ved faktaundersøkelser. BHT er trukket ut 
av varslingsutvalget slik at de kan benyttes uten at det blir interessekonflikt. 
 
 
Referater fra klinikk AMU – sendes ut som vedlegg  
 
Det er kun vedlagt tre referater da det ikke er avholdt flere AMU siden forrige HAMU. 
Brannvernopplæring har vært sak i AMU RS og KIS/KMD. 
 
Vedrørende brannvernopplæring påpekte Anita Haugland Gomnæs at det skal 
dokumenteres hvem som har gjennomført det, og at dette bør gjøres enkelt. Det er også 
knyttet til rapportering på pasientsikkerhet. 
 
John Egil Kvamsøe viste til gjennomgang i AMU KS hvor det var enighet om at 
prosedyren for brannvernopplæring er lite håndterlig og for detaljert. Narve Furnes 



 
 
 
informerte om at prosedyren skal revideres. Det er gjort endringer for å ha en modell 
som er lettere å forholde seg til.  
 
Det ble diskutert om status for brannvernopplæring skal inn i driftsavtalene. Narve 
påpekte at en må tenke gjennom form for rapportering og utrede alternativer. Det 
viktigste er å ha fokus på opplæringen og at leder har oversikt over sine ansatte. 
Marit Lund Hamkoll avrundet diskusjonen med at det følges videre slik at Vestre Viken 
har oversikt, men det følges opp i annet forum enn HAMU. Målet er å ha en overordnet 
oversikt - uten for mye merarbeid for de involverte. 
 
 
 
Nye saker 
 
15/2016 mandat prosjektorganisering BRK v/Narve Furnes 
 
Det ble vist til vedlegg. Dokumentet er under utvikling. 
Intensjonen er å lage en vedlikeholdsplan som sikrer god fremdrift videre. Det er 
hensiktsmessig og mer forutsigbart både for de som arbeider med eiendom og hver 
enkelt klinikk. 
 
Prosjektet som starter nå skal resultere i anbudsprosess. For Vestre Viken har det vært 
en suksessfaktor at arbeidet gjøres i samarbeid med brukerklinikken. Dette er en viktig 
forutsetning hvor klinikk også eier prosessen. Det er derfor etablert styringsgrupper 
hvor tillitsvalgte og verneombud deltar. 
 
John Egil Kvamsøe påpekte at psykiatri bør involveres da de også er berørt. Han ønsket 
videre at 3 tillitsvalgte er med i styringsgruppen. 
Tom Henri Hansen og Line Spiten støttet dette. Harald Baardseth viste til vedlagt modell 
for prosjektorganisasjonen med boks «styringsgruppe NN». Han antok at NN blir til DPS. 
Anita Haugland Gomnæs tilføyde at det samme bør gjelde PHT.  
Nils Wisløff bekreftet at synspunktene er notert, og at synspunktene tas med videre. 
 
Vedtak 
 
HAMU tar saken til orientering. 

 
 

16/2016 HMS -rapport 1.tertial v/Atle Olstad 
 
Sammenlignet med 2015 er det en liten nedgang av registrerte hendelser i Synergi. 
Det er hovedvekt på trusler, vold og utagerende atferd, og en økning på de somatiske 
klinikkene - spesielt på akuttmottak.  
Det er i tillegg en del registrerte hendelser relatert til opplevd arbeidspress og 
bemanning. 
 



 
 
 
Synergimeldingene overvåkes hver uke, og det utarbeides nå en veileder som beskriver 
saksbehandling for å skape en god forståelse av hva de ulike punktene skal inneholde. 
 
Anita Haugland Gomnæs var tilfreds med at flere hendelser meldes. Det ble drøftet om 
vold og trusler er mer alvorlig i somatikk enn i psykiatri fordi man er mindre forberedt. 
Sikkerhetsarbeidet må bli bedre, eksempelvis med voldsforebyggende kurs. Det ble ytret 
at man med fordel kan lære av psykiatrien som er gode på dette. 
Tom Henri Hansen stilte spørsmål om i hvilken grad man kan beskytte seg mot slike 
hendelser, og man påvirke hvorvidt pårørende og pasienter opplever at det er grenser 
for hva man kan gjøre. Atle Olstad påpekte at anmeldelse er en konsekvens. Han 
informerte også om at HMS-avdelingen underviser om aggresjon på somatiske klinikker. 
Han påpekte videre at praktisk håndtering av utagering må øves jevnlig/ukentlig. 
Vergekurs kan derfor gi falsk trygghet når det ikke utøves jevnlig. Han oppfordret i 
stedet til øvelse i å lese mennesker og situasjoner slik at man kan ta forhåndsregler.  
 
Kirsten Hørthe tilføyde at erfaringen er at anmeldelser ofte henlegges, men det er 
allikevel viktig å melde det inn.  
 
Roald Brekkhus viste til endringer i forskrift i arbeidsmiljøloven med spesifisering av 
krav til risikovurdering. Det er også utarbeidet en veileder for hvordan man skal vurdere 
risiko. Narve Furnes informerte om at det er ca 10 kriminelle handlinger som er 
registrert i Vestre Viken per år. Det kan være vold, men også tyveri. Temaet sikkerhet i 
sykehus er meldt som styresak og følges opp av administrerende direktør.  
 
Vedtak 
 
HAMU tar oversiktene til orientering. 
 
 
17/2016 Rapport om eksterne tilsyn v/Atle Olstad 
Det ble vist til vedlagt oversikt. 
Tilsyn fra stedlige brannetater dominerer. Det har også vært tilsyn fra Statens strålevern 
på kir.avd DS i forbindelse med bruk av laser, samt postalt tilsyn i forbindelse med 
asbest. 
 
Vedtak 
 
HAMU tar saken til orientering 
 
 
18/2016 Kompetanseheving – vernetjenesten v/Anita Haugland Gomnæs 
 
HSØ har valgt kompetanseheving og profesjonalisering av vernetjenesten som et av 
satsningsområdene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av HMS-leder i HSØ. 
Intensjonen er å etablere opplæring som går utover «40-timerskurs» da opplæringen 
per i dag ofte er generell og ikke rettet mot spesialisthelsetjenesten. Målgruppen er 
frikjøpte verneombud – slik at de videre kan skolere lokale VO. 



 
 
 
Det er utarbeidet en pilot som gjennomføres i november 2016.  
 
Vedtak 
 
HAMU er positiv til satsningen og tar saken til orientering. 
 
 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
 



 
 
 
Referat 
 
Møte: Brukerutvalget Tilstede: Fra Brukerutvalget:  

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

Fra pasient og brukerombudet: 

Anne-Lene Egeland Arnesen (Buskerud) 
Fra administrasjonen: 

Spesialrådgiver Martin F. Stolzenbach 
Olsen, kommunikasjonsrådgiver Vegard 
Kandal-Wright (sak 31/16), avdelingssjef 
Heidi Taksrud og avdelingssjef Carsten 
Bjerke (sak 26/16), spesialrådgiver Per-
Erik Holo (sekretær) 

Møtedato: 06.06.2016 
Tidspunkt: 14:00 – 16:30 
Sted: Wergelandsgate 10, 

Drammen, møterom Glitre 2 
Møteleder:  Toril Krogsund 

Referent: 
Per-Erik Holo 

Forfall: Franck Tor Larsen 

 

 
Agenda: 
 
 Godkjenning av innkalling og saksliste = OK 

 
 Godkjenning av referat fra møte 11.4 og 2.5.2016 = OK 

 
 Nye saker: 

 
25/16 Sammenslåing Lier/Blakstad ved avdelingssjef Heidi Taksrud og avdelingssjef Carsten 

Bjerke 
Presentasjon av sammenslåingsprosessen – se vedlegg. 
 BU takker for informasjonen. 

26/16 Direktøren har ordet v/Martin F. Olsen 
• Styresakene til HSØ legges ut 9.6 – bla nytt sykehus i VV. 
• Resultatene etter mai måned – regnskapet er i samsvar med budsjett. 
• Gjennomsnittlig ventetid for de som fikk behandling i mai måned nede i 56 dager 

(Målsetning for året er 65 dager) 
• Fristbrudd - 0,4 % av pasienten som behandles. Utfordrende helt å unngå, men det 

jobbes fremdeles mot å innfri kravet om “0”. 
• Korridorpasienter – 0,7 % i mai. Det jobbes med lokale handlingsplaner for å 

eliminere dette. 
• Artikkel i «Dagens medisin» - det refereres at det ved sykehusavdelinger i Norge er 

skjulte ventelister. Dagsavisen Fremtiden har stilt spørsmålet til VVHF (DS) om 
tilsvarende gjøres her. Debatten knyter seg til dels om skille mellom henvisning til 
“behandling” og “utredning av uavklart tilstand”. Helseministeren ber trolig de 
regionale helseforetakene om en redegjørelse. Det opereres ikke med skjulte 



 
 
 

ventelister.  Pasient- og brukerombudet poengterte at det er viktig at det involverte 
helsepersonell har en omforent forståelse av regelverket. 

o Vedtak: BU ber VV følge med på utvikling av ventelistetall og ha fortsatt 
kontroll med at pasienter ved henvisning til utredning eller behandling får 
dette i samsvar med lovverket. BU ønsker at avdelingssjef for Ortopedisk 
avd./DS informerer om hvordan man legger løpet for de forskjellige 
pasienter ved kvalitetssikring etc. Dette gjøres på et av de første møtene 
til høsten. 

Det er ansatt ny klinikkdirektør ved Kongsberg sykehus. Det er Stein Are Agledal, 
som aktuelt kommer fra stillingen som direktør for kunder og kommunikasjon i 
Sykehuspartner 

27/16 Pasient og Brukerombudet har ordet 
• Har nå kontakt med rett funksjon i Vestre Viken mht informasjon til helsepersonell, 

blant annet nyansatte leger, når det gjelder pasient- og brukerombudets funksjon, 
rolle og ansvar. Avtaler om undervisning RS og DS 

• Det pågår utarbeidelse av et eLæringsprogram i samarbeid med 
Kommunikasjonsavdelingen om Pasient og brukerombudet og hva hun kan bidra 
med – opp til klinikkdirektørene om dette blir obligatorisk 

• En økning i saker hvor DPS-ene gir avslag på henvisning til helsehjelp av pasienter 
uten tilstrekkelig begrunnelse. Ved klage i regi PAS og brukerom blir disse ofte 
omgjort. 

• Døgn/DPS flere pasienter opplyser at de ikke har hatt nytte/effekt av behandlingen 
og vært i behandling i for kort tid ved utskriving. Når klage fremmes via pasient- og 
brukerombud skjer ofte  de likevel får fortsette behandlingen. Ombudet tar dette 
vider med klinikkledelse. 

• Avtalespesialister/fritt behandlingsvalg – Pasient- og brukerombudet har inntrykk av 
at DPS’ene  i for liten grad videreformidler/er behjelpelige når pasienter ønsker 
dette. 

• Pasient- og brukerombudet ba om prinsipielle tilbakemeldinger fra Brukerutvalget 
om hvilke føringer som naturlig bør gjelde for brukerråd innen området 
rusbehandling i tilfeller hvor «tillitsvalgt» opplever «sprekk».  

28/16 Tilbakemeldinger fra utvalg og klinikker 
• HSS: Er i rute med bygninger og CT-skanner. Åpning 27.6 – med bla. landsdekkende 

kampanje vedr. slag. 
• LSU Asker/Bærum: Barn og unge skal inn – en fra BUPA kommer inn, DPS-sjef/Asker 

går ut. 
• KKU BS – gjennomgang av avdelingene 
• Forskning i Fjæra – nyttig kurs 

 
Se ellers vedlegg 

29/16 Andre tilbakemeldinger (MR) 
Kjell har tatt opp at flere som henvises til MR (Ryggskadde og folk med klaustrofobi) – ikke 
har ikke mulighet til å ligge stille lenge nok under behandlingen.  
 
MR hvor pasienten kan stå, tilbys ikke i Norge: http://www.tv2.no/a/7864909/  
  
VVHF har tilbud om MR i narkose, men tilbud må bygge på medisinske indikasjoner. De 
medisinske indikasjoner må først og fremst foreligge i henvisning frabehandlende lege.  
 

http://www.tv2.no/a/7864909/


 
 
 
30/16 Samhandling med Ungdomsrådet 

Behov for regelmessig kontakt med Ungdomsrådet. Utfordringer mht tidspunkt for møter.  
Enten leder/nestleder besøker og presentere seg i deres møter. 
Vedtak: Leder eller nestleder deltar i nest møte i ungdomsrådet. 
 

31/16 Orientering:  
• Ivaretagelse av innvandrerperspektivet i Brukerutvalget 

o Problematiseres ved at de ikke er med i paraplyorganisasjonene 
o Arbeidsutvalget har hatt møte med leder av Buskerud Innvandrerråd. 
o VVHF kommer til å være tydelig på ønske innvandrerdeltakelse i bestilling 

ved neste valg 
o Tiltak på kort sikt: Buskerud Innvandrerråd bør inviteres for å fortelle i BU 

om denne befolkningsgruppens behov ved kontakt med helsevesenet 
• «Hysj» - overholdelse av taushetsplikt i klinikkene 

Anne Helene og Martin – har sett på dette – behov for en kampanje. 
Vedtak: Anne Helen og Martin jobber vider med innhold. 
 

31/16 - Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten  
o Vestre Viken inn på Helsenorge-plattformen v/kommunikasjonsrådgiver 

Vegard Kandal-Wrigth 
Gjennomgang av VVHF’s nye nettsider (fra 1.11) – disse er felles med landets øvrige 
helseforetak. Se vedlegg.  Hvordan det vil se ut, kan sees på St. Olavs hospitals hjemmeside 
som er lansert: https://stolav.no/ 
 
BU takker for presentasjonen - det ser bra ut. 
 

 Eventuelt 
• BU’s representant i brukerrådet Drammen DPS 

o Kjell Jensen overtar dette 
• Brukerkontoret 

o Blindeforbundet har via brev og tatt opp forhold ved Brukerkontoret på 
Drammen sykehus: 
 Inngangen lite synlig 
 Traller mv på utsiden 
 Oppslagstavle plassert for høyt 
 Nivåforskjell på gulvet 

Styret i FFO er enig i tilgjengelighet og utførelse av kontoret ikke er optimal. 
Eiendomsdrift i VVHF tar skilting etc. inn i HF’s skiltprogram. 
Inventar/innredning må sess på i felleskap AU/Brukerkontoret og FFO. 

Vedtak: BU støtter arbeidet med å få Brukerkontoret til å være et sted alle 
pasienter og pårørende kan benytte. BU forventer at de involverte parter 
bestreber seg at kontoret tilrettelegges for alle brukere. Anne Helen deltar i neste 
møte i AU/Brukerkontoret på vegne av BU. 

• Høring: Strategi for likeverdige helsetjenester i innvandrerbefolkningen. 
o Vedtak: BU er fornøyd med at VVHF etablerer en strategi på dette 

området, og at denne revideres hyppig. Dette vil bidra til at det 
kommunisere bedre med denne delen av befolkningen. 

• Kjell Jensen viste til en sak i Drammen kommune hvor en privat helseleverandør 
skal ha brutt taushetsplikten ved å utlevere helseopplysninger telefonisk. 

https://stolav.no/


 
 
 

Helseopplysninger i forbindelse med kommunale søknader om parkeringskort skal 
ikke utleveres til tredjepart (for eksempel til etater eller enkeltpersoner) uten 
hjemmel i lov eller forskrift. Dette vil være brudd på helseforetakets 
bestemmelser for taushetsplikt.  
Vedtak: BU ber HF’et være obs. på forholdet. 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 

Torsdag 9. juni 2016 klokken 10:40 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF i 
Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo. 

Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Årlig melding 2015, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14 
4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015, jf. lov om 

helseforetak § 43 og vedtektene§ 6 
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 
6. Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan 

Til stede var: 
Helse Sør-Øst RHF, 100% eier av foretaket, representert ved styreleder Ann-Kristin Olsen, som 
også ledet møtet. 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF: 
Administrerende direktør Cathrine M Lofthus 
Konserndirektør Atle Brynestad 
Direktør medisin og helsefag Alice Beathe Andersgaard 
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Liv Todnem. 

Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 
Styreleder Torbjørn Almlid 
Nestleder Ingeborg Sivertsen 
Styremedlem John Egil K vamsøe 
Styremedlem Line Spiten 
Styremedlem Hildur Horn Øien 

I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 
Administrerende direktør Nils Fredrik WISløff 
Viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll 

Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 

Sign.: TA 
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Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 

Styreleder Ann-Kristin Olsen ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, velkommen. Hun 
spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 

Styreleder Torbjørn Almlid ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Innkallt?wn ~jerTJ1f3. F oretaksrmtet er lmlig satt 

Sak 2: Dagsorden 

Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
var ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Dagsorden ~jerTJ1f3. 

Sak 3: Årlig melding 2015, jf. lov om helseforetak § 34 og vedtektene §§ 6 og 14 

Vedtektenes § 14 inneholder pålegg om at Vestre Viken HF hvert år skal sende en melding til 
Helse Sør-Øst RHF som omfatter styrets plandokument for virksomheten og styrets rapport for 
foregående år. Rapport om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er 
oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av oppdrag og bestillingsdokumentet til Vestre 
Viken HF for 2015. 

Vestre Viken HF har for 2015levert årlig melding innen fristen. Meldingen er gjennomgått i 
Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav som er stilt til helseforetaket gjennom oppdrag 
og bestilling 2015. Foretaksmøtet la til grunn at Vestre Viken HF i 2015 samlet sett har ivaretatt 
styringskrav gitt i oppdrag og bestilling og foretaksmøter med Helse Sør-Øst RHF i 2015. 

Foretaksmøtet viste til målet om at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling skal være høyere enn for somatikk, og at DPS og BUP skal prioriteres innen 
psykisk helsevern. Veksten måles på regionnivå, gjennom endringer i kostnader, årsverk, 
ventetid og aktivitet. Dette målet er tema i de faste oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken 
HF og Helse Sør-Øst RHF. Utviklingen i helseforetaket vil bli fulgt opp på samme måte i 2016. 
Foretaksmøtet viste til at målet har ført til en dreining i helseforetakenes oppmerksomhet og 
aktivitet mot psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus behandling, men at utviklingen 
hittil i 2016 viser at målet ikke kommer til å bli nådd uten at innsatsen styrkes betydelig ved det 
enkelte helseforetak. Foretaksmøtet forutsetter at styret for Vestre Viken HF følger utviklingen 
for å oppnå full måloppnåelse i tråd med krav i oppdrag og bestilling 2016. 

I oppdrag og bestillilng 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern så langt det er 
forsvarlig skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten 
medikamenter (medikamentfri behandling). I brev av 25. november 2015 til de regionale 
helseforetkane har Helse- og omsorgsdepartementet gitt presisering av oppdraget: l-0LD ~ ;1.__ 

Sign.: AKO TA 
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• De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer 

til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte
og behandlingstiltak. For pasienter i psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for 
nedtrapping/ avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer. 

• Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Det innebærer at målet er å etablere 
tilbudet på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. Departementet ber derfor de regionale 
helseforetakene sørge for at en omforent løsning kommer til uttrykk i en protokoll underskrevet av 
begge parter, dvs RHF og berørte brukerorganisasjoner. Dette skal da være en rammeavtale for lokalt 
arbeid. 

• Frist for når protokoll skal være undertegnet settes til 01.03.16. Protokollen sendes departementet til 
orientering. 

• Som et ledd i arbeidet og for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling skal Helse Nord, Helse 
Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en enhet/post i DPS øremerket for medikamentfri 
behandling/ nedtrapping av medikamentell behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. 
Erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med brukerorganisasjonene. 

• Frist for etablering av slike enheter er 1. juni 2016. 

Brukerorganisasjoner og Helse Sør-Øst RHF har i samarbeid utarbeidet protokoll som er 
oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i henhold til frist 1. mars 2016. Tilbudet skal 
etableres i 2016 ved Vestre Viken HF i henhold til protokoll og i tråd med de krav Helse- og 
omsorgsdepartementet har stilt. Tilbudet skal dekke eget opptaksområde og det legges til grunn 
at tilbudet er finansiert innenfor den tildelte basisrammen. Helse Sør-Øst vil også presisere 
styringskrav i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016. 

For Helse Sør-Øst som helhet er det i 2015 innført 28 pakkeforløp for kreft. Disse er også 
implementert ved Vestre Viken HF. NPR-tall for hele 2015 viser at Vestre Viken HF hadde en 
andel på 63 prosent nye pasienter i pakkeforløp og at andelen som ble behandlet innen standard 
forløpstid var på 62 prosent. For Vestre Viken HF er dermed målene om 70 prosent andel ikke 
nådd for hverken kreftpasienter som registreres i et pakkeforløp eller pasienter som får 
behandling innen standard forløpstid. 

Foretaksmøtet er ikke fornøyd med dette og understreker at det er et ledelsesansvar å lykkes 
med pakkeforløpene. Det forutsettes at Vestre Viken HF prioriterer dette arbeidet slik at 
målene gitt i oppdrag og bestilling 2016 nås. 

Foretaksmøtet merket seg helseforetakets oppfølging av de fem målene for Helse Sør-Øst og 
kommenterte spesielt de tre av disse som angår tilgjengelighet, pasientsikkerhet og kvalitet: 

• Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 
Reduserte ventetider og ingen fristbrudd har i flere år vært prioritert som et av de fem 
overordnede målene for Helse Sør-Øst. Likevel er målet fra Helse- og omsorgsdepartementet om 
å redusere ventetidene til under 65 dager ikke nådd på helseregionnivå i 2015. 

Vestre Viken HF rapporterer i sin årlige melding for 2015 at gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter har vært 68 dager. Det rapporteres også om reduksjon i antall 
langtidsventende. Andel fristbrudd var i 2015 redusert til 0,9 prosent for hele 2015 med et 
resultat i desember på 0,4 prosent. Det arbeides med å redusere fristbruddene ytterligere. 

Sign.: 

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 9. juni 2016 Side 3 av 7 



• HELSE • • • SØR·ØST • 
Foretaksmøtet er tilfreds med den positive utviklingen i løpet av 2015 og forutsetter at arbeidet 
følges opp med sikte på full måloppnåelse i 2016. 

• Sykehus infeksjoner er redusert til under tre prosent 
I årlig melding 2015 rapporteres det at det er utfordrende å nå målet om å redusere 
sykehus infeksjoner til under tre prosent. Andel sykehusinfeksjoner målt ved fire 
prevalensundersøkelser var i 2015 på 3,5 prosent. Dette er en nedgang fra tilsvarende tall i 2014 
som var 4,5 prosent, men fortsatt en del over målet. Foretaksmøtet forutsetter styret i Vestre 
Viken HF følger opp arbeidet med å redusere sykehusinfeksjoner med sikte på at målet nås i 
2016. 

• Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
Helseforetaket rapporterer i årlig melding 2015 at andelen pasienter som mottar timeavtale 
sammen med bekreftelse på mottatt henvisning har ligget på vel70 prosent gjennom 2015, mot 
60 prosent i 2014 og at det ved utgangen av året er en andel på 80 prosent som mottar timeavtale 
slik. Foretaksmøtet er fornøyd med den positive utviklingen og forutsetter at arbeidet videreføres 
i 2016 med sikte på full måloppnåelse. 

Foretaksmøtet ædtok: 

1. Foretaksrmtet tarårligmdding 2015 fra Vestre Viken HF til etterretning 
2. Foretaksrmtet forutsetter at driften ml Vestre Viken HF innrettes slik at alle styri~kravfor 2016 foif!S 

opp. 

Sak 4: Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015, jf. lov om 
helseforetak § 43 og vedtektene § 6 

Foretaksmøtet viste til resultatkrav for Vestre Viken HF i oppdrag og bestilling 2015: ''Årsresultat 
2015 for Vestre VikenHF skal WJ'f!på minimtm200 rri/li.onerkroær. ".Styret i Vestre Viken HF har 
fremlagt et årsresultat på 226,8 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet overføres til 
annen egenkapital. Det fremlagte årsresultatet innebærer et positivt avvik på 26,8 millioner kroner 
i forhold til resultatkravet. Foretaksmøtet er tilfreds med at resultatkravet for 2015 er oppfylt. 

Det fremlagte regnskapet er godkjent av helseforetakets revisor. 

Foretaksmøtet merket seg at Vestre Viken HF har tatt inn erklæring om ledernes 
ansettelsesvilkår, jf. allmennaksjeloven§ 6-16 a og vedtektene§ 8 a, som en note i årsregnskapet. 

Foretaksmøtet ædtok: 

Styrets færriagte årsregpskap og årsb:retningfor 2 O 15 g:xlk jerrnes. 

Sak 5: Godkjenning av revisors godtgjørelse, jf. lov om helseforetak § 44 

Lovpålagt revisjonshonorar omfatter honorar for nødvendig arbeid i forbindelse med avgivelse 
av revisjonsberetning. Vestre Viken HF har i 2015 mottatt regning på kr 210 125 for lovpålagt 
revisjon. I henhold til helseforetakslovens § 44 annet ledd, godkjente foretaksmøtet at revisors 
godtgjørelse dekkes etter regning. 

Sign.: 
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Foretaksmøtet vedtok: 

F aretaksrmtet ~jenner misors [!Xitgjøælse for 2015. 

Sak 6: Oppfølging av Nasjonal helse· og sykehus plan 

Etter Helse- og ornsorgsdepattementets foretaksmøte 4. mai 2016 med de regionale 
helseforetakene ble nedenstående protokollført for Helse Sør-Øst RHF: 

"Foretaksmøtet viste til Innst. 206 S {2015-2016), jf. Meld. St. 11 {2015-2016) Nasjonal helse- og 
sykehusplan, som ble behandlet i Stortinget 17. mars 2016. 

Det følger av Stortingets behandling at planens forslag til definisjon av fire ulike typer sykehus er 
gjeldende. Dette er regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner. I 
tillegg skal det legges til grunn følgende presiseringer: 

• De fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale 
behandlingstjenester i en helseregion. Dette utelukker ikke at store akuttsykehus og 
universitetssykehus kan ha regionsfunksjoner. 

• Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, 
beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet 
presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. 

• Akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettings mønster, 
avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. 

• Akuttsykehusene vil ettersom lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for 
vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Flere av sykehusene vil fortsatt måtte ha 
fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander. 

• Eventuell endringer i sykehustilbudet må ikke svekke det samlede fødetilbudet. 

Foretaksmøtet la til grunn at i den videre utvikling av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus 
samarbeide tettere enn i dag. Det skal være team av sykehus akkurat som det skal være team av 
helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må for 
eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. 

Foretaksmøtet la i tillegg til grunn følgende føringer fra Stortingets behandling av Nasjonal helse- og 
sykehus plan: 

• Alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk skal ha 
tilknyttet psykologkompetanse. 

• Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse. 

Om akuttmedisinsk beredskap: 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 stiller krav til innhold i samarbeidsavtalene mellom helseforetak og 
kommuner. Et av punktene er at avtalene skal omfatte omforente beredskapsplaner og planer for den 
akuttmedisinske kjeden. 

I merknad til Akuttmedisinforskriftens § 4 - Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter 
akuttmedisinske tjenester heter det: "Sarmrteidsa~ mi~ på en sarriet ~~ng av den 
akuttm:disinske kredskapen i helseforetakem og k~ ansmrsanråder. Idealisering og clim!nsjonering av 
~ttjemten og arrhulansestasjoner mi sikre befdkningm et helhetlig ogfarsuniig akuttilbud Sarmrteidsa~ mi 

{//a-
Sign.: TA 

Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 9. juni 2016 Side 5 av 7 



o 
HELSE • • • SØR-ØST • 

derfor konkretiseres slik at de kan~ som et fe1k plan/egj§,ng;wktøy. Dette innekerer q;;å at det rrn "tme dialug 
rndkmhelsifaretak ugkanrruæromeæntuelleendrirwi tilbudet"' 

Foretaksmøtet merket seg at Stortinget har presisert at avtalene mellom helseforetak og kommuner om 
akuttmedisinske tjenester skal være en del av ordningen med tvisteutvalg opprettet i samband med 
samhandlingsreformen. 

Foretaksmøtet viste til at det nå foreligger en første versjon av veileder for helseforetakenes 
utviklingsplan. Veilederen inneholder anbefalinger om prosess i forhold til ulike interessenter og om 
risiko-, sårbarhets- og mulighetsanalyse som skal legges til grunn. 

Foretaksmøtet la til grunn at alle helseforetak skal utarbeide utviklingsplaner i tråd med veilederen. 
Arbeidet skal skje i tett dialog med kommunene og andre aktuelle aktører. Utviklingsplanene for de ulike 
helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Som ledd i arbeidet med 
utviklingsplaner skal helseforetakene utarbeide en kommunikasjons plan. Som oppfølging av Stortingets 
vedtak ved behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan presiserte foretaksmøtet følgende føringer 
for arbeidet med utviklingsplanene: 

• Konklusjonene i scenariene beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan skal ikke være førende for 
lokale og regionale utviklingsprosesser. 

• Sykehus som i dag har akuttkirurgisk tilbud, skal fortsatt ha dette når hensynet til pasienten gjør det 
nødvendig og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt. 

• I forbindelse med helseforetakenes arbeid med utviklingsplaner skal de regionale helseforetakene 
gjennomgå basestrukturen for luftambulanser i Norge. 

• Det skal startes en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretakene til akuttsykehusene, 
der det ligger til rette for dette, for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved 
disse sykehusene. 

• Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen l. april2017. 

Foretaksmøtet viste til at hensiktsmessig oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter 
tett samarbeid og faglige og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus, og at organiseringen 
bør understøtte dette. Foretaksmøtet viste til at Stortinget ved behandling av Nasjonal helse- og 
sykehus plan gjorde følgende anmodningsvedtak: "S tortirlfFl kr rer;jeri11[pl- gjennom foretaksrmet ut/ eller 
styring;ddeum?nter s~ for at sttxllig ledelse bli hau:dregden wi norske s;krlms ". Vedtaket gir helseforetakene en 
viss fleksibilitet til å utforme ledelses modeller tilpasset lokale behov, men foretaksmøtet presiserte at 
stedlig ledelse skal være hovedregelen jf. Stortingets vedtak. Foretaksmøtet presiserte at kravet om 
stedlig ledelse ikke er til hinder for bruk av tverrgående klinikker. I en tverrgående klinikkstruktur må 
klinikklederen påse at det finnes ledere på de ulike geografiske lokasjonene som er gitt fullmakter til å 
utøve stedlig ledelse. Foretaksmøtet minnet samtidig om at helseforetakene må organisere virksomheten 
på en måte som sikrer at lovens krav til enhetlig ledelse blir oppfylt. Dette innebærer blant annet at alle 
ansatte i sykehuset skal vite hvem som er deres nærmeste leder, ref. rundskriv I-2/2013 om 
Lederansvaret i sykehus. Uavhengig av organisering skal det sikres god kommunikasjon og nærhet til 
nærmeste leder. Omstillingsprosesser og endring av organisasjonsmodell skal skje i samarbeid og i god 
dialog med ansatte og deres organisasjoner. 

Det ble videre vist til kravet om å legge til rette for samarbeid med kommunale helse- og 
omsorgstjenester om ledelse og lederutvikling stilt i foretaksmøtet i januar 2016. Dette er et krav som er 
stilt både med bakgrunn i Meld. St. 26 {2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet) 
og i Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan. Det er nødvendig med helhetstenkning og 
samhandlingskompetanse både i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten 
for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste. Foretaksmøtet ba om at de regionale helseforetakene 
setter av ressurser for å kunne tilrettelegge for slikt samarbeid med kommunesektoren og KS. 

Sign.: 
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Nasjonal helse- og sykehus plan skal for øvrig legges til grunn for videre utviklingsarbeid i 
helseforetakene. Det kan bli gitt ytterligere føringer i tillegg til oppdragsdokwnent 2016 og i det samlede 
oppdraget for 2017. " 

Helse Sør-Øst RHF er bedt om å legge Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og 
sykehusplan, med presiseringer fra Helse- og omsorgsdepartementet til grunn i sitt arbeid 
med planer og drift av spesialisthelsetjenesten. 

Helse Sør-Øst RHF vil komme tilbake med presiseringer av det enkelte helseforetaks ansvar 
for oppfølgingen i tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2016 og i oppdrag og bestilling 
2017. 

Det legges til grunn at helseforetaket ikke gjør tilpasninger av sin virksomhet som er i strid 
med gjeldende fag- og funksjonsfordeling i Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst RHF presiserer at 
virksomhet som er i strid med gjeldende fag- og funksjonsfordeling ikke vil bli gjenstand for 
DRG-refusjon. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Faretaksrmtet kr V~tre Viken HF legg: til grunn Meld St 11 (2015-2016) Nasjonal helse- eg 
sjeehusplan, mxl presisenrw fra Helse Sør-Øt RHF, i sitt arkid mxl p/aær eg drift av spesialisthelsetjeæsten. 

Møtet ble hevet klokken 11:40. 

Oslo, 9. juni 2016. 

Sign.: TA 
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Møteprotokoll 
 
 
Styre: Helse Sør-Øst RHF 

Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar 

Dato: Styremøte 16. juni 2016 

Tidspunkt: Kl 0915-1745 
 
Følgende medlemmer møtte: 
    
Ann-Kristin Olsen Styreleder   
Anne Cathrine Frøstrup Nestleder  Forfall 
Eyolf Bakke    
Kirsten Brubakk    
Terje Bjørn Keyn Forfall  Vara: Irene Kronkvist 
Bernadette Kumar   Til kl 1500 
Geir Nilsen    
Truls Velgaard Forfall   
Sigrun E. Vågeng    
Svein Øverland    
 
 
Fra brukerutvalget møtte: 
    
Øistein Myhre Winje    
 
 
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, kommunikasjonsdirektør Gunn 
K. Sande, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv 
Todnem 
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Saker som ble behandlet: 
 
 

047-2016 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 
 
Styrets enstemmige 
 

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

048-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
21. APRIL 2015 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Protokoll fra styremøtet 21. april 2016 godkjennes. 
 
 
 

049-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 
2016 

 
Styrets enstemmige 
 

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

050-2016 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 
FØRSTE TERTIAL 2016 

 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per første tertial 2016 til etterretning. 
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051-2016 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 
 
Styrets enstemmige 
 

V E D T A K 
 
1. Styret tar økonomisk langtidsplan 2017-2020 til etterretning. 

 
2. Det legges til grunn at arbeidet med kvalitet og tilgjengelighet fortsatt skal gis høy 

prioritet, slik at vedtatte mål nås. 
 

3. Styret tar de foreløpige plantallene for aktivitet i 2017 og ut perioden 2017-20 til 
etterretning. Styret ber administrerende direktør følge opp helseforetakenes 
aktivitetsbudsjetter inn mot 2017 for å sikre at de krav og føringer som følger av 
statsbudsjettet blir ivaretatt, herunder prioriteringsregelen om høyere vekst innen 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn somatikk.  
 

4. Styret konstaterer at det legges opp til et fortsatt høyt investeringsnivå i 
foretaksgruppen. Det er planmessig tatt høyde for fullføring av store byggeprosjekter 
i gjennomføringsfase, samt videreføring av regionens satsning på Digital fornying. 
De enkelte investeringsbeslutninger fremmes styret for behandling i henhold til 
etablert fullmaktsregime. 

 
5. For å øke det finansielle handlingsrommet for fremtidige investeringer må det 

etableres tiltak for å bedre resultatutviklingen, og derigjennom styrke 
helseforetakenes egenfinansieringsevne. Lokal likviditet må i større grad inngå i 
finansiering av store byggeprosjekter. 

 
6. Styret forutsetter at det arbeides med realistiske og konkrete driftsrelaterte tiltak som 

anses nødvendig for å sikre og bedre resultatutviklingen. Det er et ledelsesansvar å 
sikre balanse mellom ressurser og oppgaver som ivaretar pasientsikkerhet og 
arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak utarbeides i nært samarbeid med ansatte og deres 
organisasjoner. 

 
7. Styret tar til etterretning at administrerende direktør ikke anbefaler overføring av 

spesialisthelsetjenetilbudet for befolkningen i Vestby kommune fra Akershus 
sykehusområde til Østfold sykehusområde fra 1. januar 2017, men at ny vurdering 
av overføringstidspunkt vil gjøres ved årsskiftet 2016/17. Styret legger videre til 
grunn at administrerende direktør beslutter endelig overføringstidspunkt. 

 
 
 

052-2016 KAPASITETSUTFORDRINGER OSLO OG AKERSHUS 
SYKEHUSOMRÅDER 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret konstaterer at det er behov for avlastning av Akershus universitetssykehus HF 

for å sikre tilstrekkelig kapasitet for å møte framtidig befolkningsvekst.  
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2. Styret har tidligere vedtatt at spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby 
kommune skal overføres fra Akershus universitetssykehus HF til Sykehuset Østfold 
HF. Etter overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune vil neste 
avlastning av Akershus universitetssykehus HF være overføring av spesialist-
helsetjenestetilbudet innen somatikk for befolkningen i bydel Alna til Oslo 
sykehusområde.  

 
3. I det videre arbeidet med å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus 

sykehusområder presiserer styret følgende:  

a. Akershus universitetssykehus HF må fortsette sitt systematiske arbeid med 
optimalisering av driften.  

b. Endelig tidspunkt for overføring av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel 
Alna til Oslo sykehusområde besluttes av administrerende direktør, herunder 
tilordning mellom bydeler og helseforetak/sykehus i Oslo sykehusområde. 

c. I et fremtidig målbilde inngår bydel Alna sammen med bydelene Grorud og 
Stovner i opptaksområdet til et nytt lokalsykehus på Aker. 

d. Inntil overføringen av spesialisthelsetjenesteansvaret for bydel Alna til Oslo 
sykehusområde, videreføres nåværende tre-partsavtale mellom Helse Sør-
Øst RHF, Akershus universitetssykehus HF og Diakonhjemmet Sykehus som 
sikrer avlastning av Akershus universitetssykehus HF.  

e. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 
Sykehus om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes 
langsiktige rolle i ivaretagelsen av sørge for-ansvaret og løsningen av det 
framtidige kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
 

4. Som del av regional utviklingsplan skal det utarbeides en helhetlig plan for 
opptaksområdene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) for Oslos bydeler.  

 
5. Det arbeides videre med oppgavefordeling i tråd med anbefalingene i sak 082-2015 

Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus. Iverksetting 
av aktuelle løsningsforslag besluttes av administrerende direktør i samråd med 
berørte helseforetak/sykehus og Oslo kommune. 

 
 
 

053-2016 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO 
UNIVERSITETSSYKEHUS HF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret gir sin tilslutning til et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF 
med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på 
Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på 
Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av 
bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. 
 

2. Utvikling og utbygging av Oslo universitetssykehus HF må ha en rekkefølge slik 
at man prioriterer å flytte ut av de bygg der pasienter og ansatte har dårligst 
forhold i dag. Framdrift må tilpasses økonomisk handlingsrom, og det må legges 
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vekt på å oppnå positive driftsøkonomiske effekter fra prosjekter som prioriteres 
for gjennomføring. 
 

3. Samarbeidet med Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus 
om fordeling av oppgaver og ansvar skal sikre disse sykehusenes langsiktige 
rolle i ivaretakelse av sørge for-ansvaret, og løsningen av det framtidige 
kapasitetsbehovet i Oslo sykehusområde. 
 

4. Som ledd i utviklingen av et samlet regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner, 
overføres regionfunksjoner inkludert multitraume og nødvendige 
lokalsykehusfunksjoner innen medisin og kirurgi fra Ullevål til Gaustad som første 
trinn i utviklingen av Gaustad. 
 

5. Aker sykehus utvikles til et lokalsykehus som ivaretar de utfordringer som er 
særskilte for en storby, i nært samarbeid med Oslo kommune. Sykehuset skal 
utvikles trinnvis, tilpasset kapasitetsbehovet i Oslo og Akershus sykehusområder. 

Lokaler for psykisk helse og avhengighet planlegges i første trinn av utviklingen 
av lokalsykehuset på Aker. 
 

6. Med utgangspunkt i det gjennomførte idefasearbeidet, skal første trinn i 
utviklingen av Aker og Gaustad avgrenses og dimensjoneres før det kan 
besluttes oppstart av konseptfaser. Som en del av arbeidet skal det også 
utarbeides planer som viser hvordan sykehustomtene kan utvikles over tid. Helse 
Sør-Øst RHF skal lede dette arbeidet og resultatet presenteres for styret 
sammen med beslutning om oppstart av konseptfaser. 
 

7. Idéfase Radiumhospitalet videreføres til konseptfase. Videre programmering og 
prosjektering gjennomføres når avklaring av kapasitetsbehov knyttet til 
virksomhetsmodellen på Radiumhospitalet som er beskrevet i denne saken er 
gjort. Dette inkluderer også behov for universitetsarealer. Som første del av 
konseptfasen skal det lages en plan som viser utnyttelsen av sykehustomten 
over tid, herunder innplassering av et protonsenter dersom dette legges til Oslo 
universitetssykehus HF. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse Sør-Øst 
RHF. 

Det skal i tillegg gjøres en nærmere vurdering av om finansiering og 
gjennomføring av utbyggingen skal skje på ordinær måte eller i et samarbeid 
med private aktører basert på skisseprosjektet gitt som gave til Oslo 
universitetssykehus HF. 

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF.  
 

8. Idéfase regional sikkerhetsavdeling videreføres til konseptfase. Videre 
programmering og prosjektering gjennomføres når tomtevalget er gjort. Prosjektet 
skal vurderes for trinnvis utvikling. Ansvaret for konseptfasen overføres til Helse 
Sør-Øst RHF. 

Mandat for konseptfasen godkjennes av administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF. 
 

9. I videre planlegging må omfang, ressursbruk, framdrift og prioritering av tiltakene 
skje ut fra en avveining mellom pasientenes behov, når det er behov for mer 
kapasitet og økonomisk handlingsrom.  

Realisering av målbildet for Oslo universitetssykehus HF vil starte med 
konseptfase for regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, 
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mens første trinn i utviklingen av regionsykehuset på Gaustad og lokalsykehuset 
på Aker skal starte opp samtidig og foregå i parallell så langt dette er praktisk 
mulig.  
 

10. Styret tar til etterretning at prosjektene vil medføre vesentlige økonomiske  
konsekvenser for Oslo universitetssykehus HF. Det legges til grunn at Oslo 
universitetssykehus HF både i perioden før og etter bygging bedrer de 
økonomiske resultatene, og at det i konseptfasene utarbeides konkrete 
beregninger av økonomisk bæreevne og planer for gevinstuttak. 
 

11. Målbildet for Oslo universitetssykehus HF innebærer en vesentlig endring av 
sykehusstrukturen i Oslo. Styret ber derfor om at saken oversendes Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad 
innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold 
for de som skal stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
 
 

054-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, 
samtidig som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut 
over den gitte planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne 
sak og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til 
grunn for det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse 
prosjektet til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
 Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 

 Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 

 Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 

 Større grad av egenfinansiering 
 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det 
legges til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som 
følge av dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 
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5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske 

føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som 
tilsier energiklasse A og passivhusstandard.  

 
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de 

økonomiske rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til 
forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for 
tiltak er avstemt mot forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt 
gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-
Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse 
Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og 
ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med 
hvordan virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling 
av driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet 
om lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering 
med planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt 
forutsetter styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad 
innebærer risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold 
for de som skal stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
 
 
 

054B-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN – TOMTEERVERV 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jfr § 23 i offentlighetsloven 
 
Styrets vedtak i egen B-protokoll 
 
 

055-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF – KONSEPT NYBYGG PSYKISK 
HELSEVERN, KRISTIANSAND 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptet for nybygg psykisk helsevern i 
Kristiansand med de merknader som framkommer i denne saken, og innenfor en 
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økonomisk ramme på 780 millioner kroner pr. mars 2016. Styret ber 
administrerende direktør om å fremme en lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
 

2. Oppstart av forprosjektering forutsetter lånetilsagn fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Forberedende aktiviteter avtales med administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst RHF, som også gis fullmakt til å godkjenne et mandat for 
forprosjektet. 

 
3. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-

Øst, overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse 
Sør-Øst RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og 
ledelse av prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Administrerende direktør gis fullmakt til å etablere styringsstruktur for prosjektet.  
 

4. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske 
føringer, herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som 
tilsier energiklasse A og passivhusstandard. 

 
5. Styret forutsetter at den potensielle arealgevinsten blir realisert i tråd med den 

vedtatte eiendomsstrategien i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

056-2016 VEILEDER FOR ARBEIDET MED UTVIKLINGSPLANER 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
1. Styret godkjenner “Veileder for arbeidet med utviklingsplaner”.  

 
2. Veilederen benyttes i arbeidet med utviklingsplaner som nærmere presisert i 

protokoll fra foretaksmøtet 04.05.16. 
 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubakk og Kronkvist: 
Vi forutsetter at arbeidet med utviklingsplaner bygger på et tydelig faglig grunnlag og 
kvalitetskrav, slik dette er beskrevet i nasjonale faglige veiledere, retningslinjer og andre styrende 
dokumenter 
 
 

057-2016 DIGITAL FORNYING - RAPPORT PER FØRSTE TERTIAL 2016  
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar status per første tertial 2016 for gjennomføringen av Digital fornying til 
orientering. 
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Protokolltilførsel fra styremedlem Øverland: 
Risikoanalysen oppfattes for prosjektintern og fanger ikke godt nok opp omdømmerisiko og risiko 
med eventuell outsourcing. 
 
 

058-2016 REVISJON AV KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET 
REGIONALE PROGRAMMET DIGITAL FORNYING - 
OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst 
RHF til etterretning. 
 
 
 

059-2016 ANSETTELSE AV NY KONSERNREVISOR I 
FORETAKSGRUPPEN HELSE SØR-ØST 

 
Saken ble behandlet i lukket møte jf helseforetaksloven § 26 a) nr 1 
 
 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 
Styret gir styreleder og leder av revisjonsutvalget fullmakt til å ansette ny konsernrevisor 
i Helse Sør-Øst RHF. 
 
 
 

060-2016 FORLENGET AVTALE MED ORACLE - UNLIMITED LICENSE 
AGREEMENT (ULA) 

 
Saken ble behandlet i lukket møte, jf offentlighetsloven § 23 1. ledd 
 
Styrets vedtak i egen B-protokoll. 
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061-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF, SALG AV EIENDOMMEN 
BISPEGRA 34 OG 36, GNR. 42,  
BNR. 393, KRISTIANSAND 

 
Styrets enstemmige  
 

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

samtykke til salg av eiendommen Bispegra 34 og 36, gnr. 42, bnr. 393, i Kristiansand 
kommune til foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF for behandling. 

 
2. 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. 
 

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

4. Styret presiserer at Sørlandet sykehus HF har ansvaret for at avhendingen 
gjennomføres korrekt, og bærer all risiko knyttet til avhendingen. 

 
 
 

062-2016 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER  

 
Styrets enstemmige  
 

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

063-2016 ORIENTERINGSSAK: DRIFTSORIENTERINGER FRA 
ADMINISTRERENDE DIREKTØR 

 
Styrets enstemmige  
 

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

1. Styreleder orienterer 
2. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 19. mai 2016 
3. Uttalelse fra Bærum eldreråd vedr. vedlikeholdsprogram Bærum sykehus 
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4. Uttalelse fra et tverrpolitisk sykehusutvalg i Asker og Bærum i forbindelse med 
bygging av nytt Vestre Viken sykehus i Drammen 

5. Brev angående fusjon mellom stiftelsene Diakonova og Det norske Diakonhjem 
6. Brev fra Kragerø kommune vedr. radiologi ved sykehuset i Kragerø 
7. Brev fra Venner av Bærum Sykehus, Venner av Kongsberg Sykehus og Venner 

av Ringerike Sykehus vedr. nytt sykehus i Drammen 
8. Brev fra overleger ved Drammen sykehus 
9. Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum 
10. Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum 

 

 
Møtet hevet kl. 17:20 
 
 
 
 
Hamar, 16. juni 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 

 
 



Oppdatert   13. juni 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 April Mai Juni 
Dato  
og tid 

19 
kl.12.00 -17.00 

14 
kl.12.00 -17.00 

25 
kl.14.00 -17.00 

9 
kl.12.00 -17.00 

20 
kl.12.00 -17.00 

Sted Gardemoen Wergelandsgt 10 
Drammen 

Wergelandsgt 10 
Drammen 

Ambassadeur Hotel, 
Drammen 

Bærum 

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

januar 
 

Orienteringssaker 
4. Status strategi for 

pasientsikkerhet og kvalitet  
5. Oversikt over eksterne 

tilsyn 2015 
6. AMK sentralens framtid 
7. Referater med mer 

o Brukerutvalg 
o SKU 
o HAMU 
o HSØ 
o Foretaksprotokoll 

 
 

 
Beslutningssaker 
1. Årsberetning og 

årsregnskap 2015 
a. Status vedtak i 

styret  
2. Virksomhets-

rapportering 
 

Orienteringssaker 
1. NVVS – 

konseptrapport  
2. BRK- 

idefaserapport  
3. Orienteringer/ 

referater med mer 
 

 
Beslutningssaker 
1. Virksomhets-

rapport pr 31.mars 
 
Orienteringssaker 

 

 
Beslutningssaker 
 
1. Nytt sykehus 
2. ØLP 2017-2020 
3. BRK idefaserapport 
 
 
Orienteringssaker 
4. Referater med mer 
5. Lønnsoppgjør/hoved

-oppgjør/beredskap 

Tema 
Bærum sykehus + KMD 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapportering 
2. Mandat BRK 
3. Helgerud 
4. Ledernes 

ansettelsesvilkår 2016 
5. Møteplan styret 2017 

 
 

Orienteringssaker 
6. Eksterne tilsyn 
7. Referater med mer 
8. Vestre Viken HF – 

konseptfase nytt sykehus 
i Drammen – videre 
prosess 
 

Merk Foreløpig årsregnskap 2015 
18. februar: Felles styreseminar 
HSØ og HFstyrene Gardemoen 

ØLP planforutsetninger 
Årsrapport 2015 - Revisor 
til stede.  
Pasientombudet. 

  Reguleringsplan NVVS–
områdeplan  
Budsjettprosess 2017 
 
 
 



Oppdatert   13. juni 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 Dr. Høsts vei 35, 
Gjettum 

Kongsberg Wergelandsgt 10 
Drammen 

 

Saker Tema 
Samhandling 
 
Beslutningssaker 

1. 2. tertial 2016 
a. PasOpp 2015 
b. Risikovurdering 

2. Ledelsens gjennomgang 
(ivaretakelse av lovverk 
og kvalitet) 

 
Orienteringssaker 

3. Sikkerhet i sykehus 
4. Felles konsept for 

parkering i Vestre Viken 
5. Strategisk 

kompetanseplan  
6. Referater med mer 

 
 
 

Tema 
Brukerutvalg 
Psykisk helse og rus/ARA 
 
Beslutningssaker 
1. Virksomhetsrapporte

ring 
 
       Orienteringssaker 

2. HR strategi - 
statusmelding 

3. ØLP 2017-2020 – 
investeringer – 
konsekvensanalyser 

4. Referater med mer 
 

Tema 
Kongsberg sykehus 
Budsjett 2017 
 
Beslutningssaker  
1. Virksomhetsrappor

tering 
  

  Orienteringssaker 
2. Referater mm 

Tema 
Drammen sykehus 
PHT 
 
Beslutningssaker 

1. Virksomhetsrapp
ortering 

2. Budsjett og mål 2017 
3. Overordnet 

risikovurdering av 
foretaket 

 
Orienteringssaker 
4. Medarbeiderundersø

kelsen 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. 

 

 



                                                                                          
  
          
                           13.06.16 
 
 
Til styret i Helse Sør-Øst 
  
 
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum viser til tidligere uttalelse datert 22. april 2016 der vi uttrykker stor 
bekymring for ringvirkningene bygging av nytt stort sykehus i Drammen vil få for sykehusene Bærum, Ringerike 
og Kongsberg.  
 
Sykeshusutvalget i Asker og Bærum setter spørsmålstegn ved om finansieringen av nytt sykehus i Drammen er 
økonomisk bærekraftig for sykehusene forøvrig i helseforetaket.  
 
Usikkerheten omkring finansieringen får vi bekreftet i saksframlegget i sak 054/16 til styret i Helse Sør-Øst 
(«Vestre Viken HF – Konseptfase nytt sykehus i Drammen») der det fremkommer: "Vestre Viken HF må 
realisere et årlig driftsresultat før avskrivninger på 650 MNOK i tillegg til øvrige driftsgevinster for at 
helseforetaket skal ha økonomisk bæreevne ved gjennomføring av prosjektet». Dette er svært foruroligende og 
våre bekymringer blir ytterligere forsterket da mellomfinansieringen, som Vestre Viken ser behovet for, må 
prioriteres av Vestre Vikens egne midler.  
 
Vi stiller spørsmål ved mulighetene for å realisere så store overskudd som nå kreves. Vi kan ikke akseptere at 
Bærum sykehus skal redusere sine kostnader for å nå et driftsoverskudd totalt i Vestre Viken HF som det nå 
legges opp til. Hvis Vestre Viken HF ikke greier å generere nok overskudd til å gjennomføre de vedtatte planene 
vil alle de tre andre sykehusene i helseforetaket sakke akterut i utviklingen.  
 
Vi mener at vi kan få langt mer sykehustjenester ut av pengene hvis nybyggingen deles mellom Bærum og 
Drammen sykehus. Ved Bærum sykehus har vi en byggeklar tomt på fjellgrunn. Vi er nabo med Martina 
Hansens hospital og Statens spesialsykehus for epilepsi. Mulighetene som her ligger må utredes langt 
grundigere før nybygging i Vestre Viken kan starte.  
 
I vår uttalelse den 22. april understreket vi bl.a. viktigheten av en ny og mer bærekraftig vurdering av 
fordelingen av områdefunksjonene og nybygg mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus. Vi opplever at 
vårt syn understøttes i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der vi blant annet leser at Vestre Viken må 
revidere helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 
Et nytt moment vil være en eventuell kommunesammenslåing av Asker, Røyken og Hurum. Det vil si at 30.000 
innbyggere flytter lokalsykehusfunksjoner fra Drammen sykehus til Bærum sykehus. Det er en utvikling som vi 
mener bør få effekt på dimensjoneringen av nytt Drammen sykehus og på fordeling av funksjoner mellom 
Drammen sykehus og Bærum sykehus. 
 
Sykehusutvalget uttrykker sterk bekymring for fremtidig tilbud på sykehusene Bærum, Ringerike og Kongsberg. 
Vi ber om at styret i Helse Sør-Øst RHF bidrar til å sikre en fullverdig utvikling av disse sykehusene. 
Vedlikeholdsetterslepet er stort og nødvendige bevilgninger til vedlikehold, oppgradering og ny utvikling må 
ivaretas. Bekymringen understøttes av punkt 2.2.6 i saksframlegget til styret i Helse Sør-Øst der det 
fremkommer: «Dette vedlikeholdsprosjektet må sees opp mot tiltak som skal iverksettes for å tilpasse prosjekt 
nytt sykehus i Drammen til planforutsetningene, herunder revurdering av helseforetakets interne fordeling av 
funksjoner og kapasiteter.». 
 
  

http://www.asker.kommune.no/
https://www.baerum.kommune.no/


Vi ønsker også å minne styret i Helse Sør-Øst på den kommende innstilling fra Kvinnslandutvalget og 
konsekvensene behandlingen av denne vil kunne få for hele det sentrale Østlandsområdet. En endring av 
opptaksområdene til sykehusene for hele Helse Sør-Øst RHF vil kunne få konsekvenser for sykehusene våre.  

 
 
Hilsen Sykeshusutvalget i Asker og Bærum 
 
 
Lisbeth Hammer Krog (H)  Lene Conradi (H) 
Kjell Maartmann-Moe (Ap) Marianne Riis Rasmussen (Ap) 
Torbjørn Espelien (Frp)  Torleiv Ole Rognum (Krf)  
 
 
 
Kopi til: 
- Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet 
- Direktør Cathrine M. Lofthus, Helse Sør-Øst 
- Styret i Vestre Viken  
- Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken 



 

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 
 

        
 
 
 
 
Saksfremlegg 
 
 
Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst 
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte Vestre Viken  34/2016 20.06.2016 
 
Vedlegg: 
 

 
1. Styret HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – 

Konseptfase nytt sykehus i Drammen 
2. Vedtak i HSØ RHF - Sak nr. 054-2016 - Vestre Viken HF – 

Konseptfase nytt sykehus i Drammen  
 

 
Ingress 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i styremøte 16. juni sak om konseptfase nytt sykehus i 
Drammen. Styreprotokollen og styresak vedlegges.  
 
På bakgrunn av styrevedtaket legger administrerende direktør frem sin foreløpige vurdering av 
det videre arbeidet for Vestre Viken HF.   
 
Forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 17. juni 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato: 17. juni 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 
Styrevedtaket i Helse Sør-Øst forutsetter at konseptet videreutvikles og tilpasses økonomiske 
rammer i høst før forprosjektarbeidet igangsettes. Denne saken dreier seg om Vestre Vikens 
bidrag i denne prosessen. Hovedansvaret for det videre planarbeid er nå overtatt av Helse Sør-
Øst med engasjement av Sykehusbygg.  
 
Vurdering 
Styrevedtakets punkt 3, sak 54-2016, angir de viktigste forhold som vil involvere helseforetaket 
og styret i Vestre Viken HF: 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 

 
Administrerende direktør har etablert en prosjektorganisasjon og en prosjektdirektør som vil 
ivareta Vestre Vikens arbeidsoppgaver knyttet til høstens planlegging.  
Administrerende direktør vil styrke prosjektet med eksternt medisinskfaglig kompetanse. 
Det forutsettes at brukere, tillitsvalgte, vernetjeneste og fagmiljøene involveres i prosessen. 
Forholdet mellom Drammen sykehus og Bærum sykehus vektlegges.  
 
Administrerende direktør vil legge frem egen sak for styret med hensyn til større grad av egen 
finansiering og oppdatering av økonomisk langtidsplan.  

Administrerende direktør vil påse at arbeidet settes i gang umiddelbart, slik at foretakets 
innspill og vurderinger legges til grunn i styresak til HSØ RHF som grunnlag for oppstart av 
forprosjekt i henhold i plan (antatt tidlig 2017).   

Utgangspunktet for arbeidet er den økonomiske rammen og vedtakene om økonomisk 
langtidsplan i Helse Sør-Øst og Vestre Viken. 

Styret vil bli holdt løpende orientert om organisering og fremdrift av prosjektet. 

 
Administrerende direktørs anbefaling: 
Saken tas til orientering. 



 
 
 
 

 
 

Saksframlegg 

 
 
 
 

 

  
  

 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 
 
 
 

SAK NR 054-2016 
VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I DRAMMEN 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig 
som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte 
planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne sak 
og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for 
det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges 
til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av 
dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 

 
5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, 

herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier 
energiklasse A og passivhusstandard.  

  

side 1 
 



 
 
 

 
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske 

rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og 
eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot 
forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, 
overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst 
RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av 
prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan 
virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av 
driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 

9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 
lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med 
planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter 
styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
 
 
 
 
Hamar, 8. juni 2016 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
  

side 2 
 



 
 
 
1 Hva saken gjelder  

1.1 Bakgrunn  
 
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 19.06.14 sak om idéfase for prosjekt nytt sykehus i 
Drammen (sak 043-2014) og fattet følgene vedtak:  

1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Vestre Viken HF viderefører planene for et evt. nytt 
sykehus i Drammen inn i en konseptfase, med de føringer som framgår i saken. 

2. Styret legger til grunn at vurderingene fra pågående arbeid med kapasitetsvurderinger i Helse Sør-Øst, og 
hovedstadsområdet spesielt, blir innarbeidet. 

3. Styret ber om at konsekvenser av utviklingen innen teknologiområdet, herunder IKT, vurderes særskilt, 
med tanke på prosjektets totale investeringsramme og fremtidige driftskostnader. 

4. Videre forutsetter styret at konsekvensene for oppgave- og funksjonsdeling innad i sykehusområdet, 
investeringsomfang, og driftsøkonomiske konsekvenser av forutsatt videreført aktivitet ved Kongsberg 
sykehus, utredes nærmere i konseptfasen. 

5. Planer for kostnadstilpasning og organisasjonsutvikling, herunder fremtidig gevinstuttak fra driften, 
forutsettes ytterligere kvalitetssikret og konkretisert gjennom konseptfasearbeidet. 

6. Styret ber om at det planlegges for en eventuell etappevis ferdigstillelse av sykehuset, slik at det er 
bygningsmessig fleksibilitet til å tilpasse kapasitetsbehovet i 2030. 

7. For å utvikle gode løsninger og underbygge og forberede behandlingen av konseptfaserapporten når denne 
foreligger, ber styret ber om at det etableres en konkret samhandlingsarena mellom Vestre Viken HF og 
Helse Sør-Øst RHF, slik at det samarbeides med Helse Sør-Øst RHF i de valg som tas underveis i 
prosjekteringen 

8. Styret ber om at den videre fremdrift i tomtevalg og forberedelse til kjøp etableres som eget prosjekt, 
organisert i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF. 

9. Styret ber om at føringer gitt i denne saken innarbeides i mandatet for konseptfasen, og at dette oversendes 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF for endelig godkjenning. 

 

1.2 Mandat for konseptfasen 
 
Styret i Vestre Viken HF behandlet sak om mandat for konseptfasen (sak 48-2014) i møte 
25.08.14. I mandatet ble ovennevnte vedtakspunkter fra behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 
tatt inn som styrende for prosessen, i tillegg til at styret i Vestre Viken HF innarbeidet følgende 
tillegg:  

DPS Drammen har lenge hatt behov for å bygge et samlet senter. Lokalisering av Drammen DPS er ikke 
avklart. Et av alternativene for lokalisering av DPS Drammen er Brakerøya. Styret vil få sak om idefase for nytt 
DPS Drammen i styremøte i september. Dersom styret vedtar en slik lokalisering er det naturlig at denne 
planleggingen inkluderes som en del av mandatet for nytt sykehus i Drammen. 
Styret i Vestre Viken HF fattet følgende vedtak i sak 48-2014:  

Styret godkjenner mandatet for konseptfasearbeidene for Nytt Vestre Viken sykehus.  
1. Prosjektet heter Nytt Vestre Viken sykehus. Det jobbes videre med forslag til endelig navn på nytt 

sykehus.  
2. Godkjent mandat for konseptfasen oversendes Helse Sør-Øst for endelig godkjenning.  

 

side 3 
 



 
 
 
Arbeidet med å gjennomføre konseptfaseutredningen ble etter dette igangsatt i regi av Vestre 
Viken HF.   
 
I forbindelse med at forslag til hovedfunksjonsprogram ble lagt frem av Vestre Viken HF primo 
2015, ble det klart at prosjektomfanget hadde hatt en betydelig vekst, både hva gjelder 
dimensjonering og økonomi.  Dette ble også observert i forbindelse med at skisseprosjekt for et 
nytt sykehus forelå. For å sikre en sterkere forankring mot sentrale føringer og tilpasning til 
forutsatte rammebetingelser, ble det derfor i juni 2015 utviklet et tilleggsmandat mellom 
administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Vestre Viken HF, 
hvor blant annet følgende ble lagt til grunn for resterende del av konseptfasen:  

• Prosjektet skal tilpasses et styringsmål (P50) tilsvarende maksimum 8 mrd. kroner 
(inklusiv mva -prisnivå november 2014) inklusiv flateparkering, tilknytning til 
innfartsveier, infrastrukturetablering og flomsikring. Styringsmålet inkluderer ikke erverv 
av tomt, ikke- byggnær IKT, etablering av parkeringshus og eventuell etablering av 
stråleterapi. 

• Hovedfunksjonsprogrammet revideres basert på best mulig utnyttelse av tilgjengelig 
kapasitet i Vestre Viken HF, dagens egendekning og bruk av samme sentrale parametere 
for dimensjonering (utnyttelsesgrader, arealstandarder mv.) som i Nytt Østfoldsykehus 
(NØS) og prosjekt Nye Akershus universitetssykehus (Nye Ahus).  

• Sikre gjenbruk av prosjekteringsmateriale og utførte løsninger for NØS. 

• Utvikle et alternativt skisseprosjekt med løsningslikhet med NØS til et detaljeringsnivå 
som gir grunnlag for reell sammenligning med allerede utviklet skisseprosjekt. 

• Etablering av en gevinstrealiseringsplan på overordnet nivå.  
 

1.3 Konseptfaseutredningen-omfang og innhold 
 
For å sikre oppfølging av arbeidet i henhold til mandatet og tett dialog mellom Vestre Viken HF 
og Helse Sør-Øst RHF, ble det fra august 2015 etablert en oppfølgingsgruppe sammensatt av 
ressurser fra Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehusbygg HF. I tillegg ble nytt sykehus 
i Drammen tatt inn som fast tema i oppfølgingsmøtene mellom administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst RHF og administrerende direktør i Vestre Viken HF. 
 
Første versjon av konseptfaseutredningen ble lagt frem av prosjektorganisasjonen i Vestre Viken 
HF i desember 2015. I denne var følgene hovedalternativer utredet: 

• Nullalternativet: Omfatter nødvendige investeringer for å opprettholde dagens drift på 
eksisterende tomt i Drammen (Bragernes) inntil beslutning om nytt sykehus foreligger. 

• Nullplussalternativet: Omfatter videreføring av drift i dagens bygningsmasse, oppgradert 
til moderne teknisk standard slik at bygningsmassen har samme levetid som nybygg. 
Alternativet er basert på utbygging og oppgradering på Bragernes for den somatiske 
virksomheten, og oppgradering av bygningsmassen på Blakstad sykehus for psykisk 
helsevern. 

• Alternativ 1: Somatikk og sykehuspsykiatri, som i dag er lokalisert henholdsvis på 
Bragernes og på Blakstad, samles i et nytt sykehus på Brakerøya. 

• Alternativ 2: Som alternativ 1, men alderspsykiatri legges til Bærum sykehus. 
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For nybyggløsningene (Alternativ 1 og 2) var det utviklet to alternative skisseprosjekter. Det ene 
som et unikt konsept utviklet av rådgiverne som ble engasjert av Vestre Viken HF for 
konseptfasen (CURA), mens det andre utviklet med basis i NØS. Disse er betegnet som 
henholdsvis alternativ 1.1 og 1.2 inklusiv alderspsykiatri, og 2.1 og 2.2 dersom alderspsykiatrien 
legges til Bærum sykehus.   
 
Etter fremleggelse av konseptrapporten ultimo desember 2015, ba styret i Vestre Viken HF om at 
det også ble utredet om psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (PHV og TSB) 
kunne etableres sammen med somatikken på eksisterende tomt i Drammen (Bragernes).  En 
utredning av dette ble lagt frem av Vestre Viken HF i januar 2016, og denne illustrerte at en slik 
løsning var mulig.  Forslaget ble derfor utredet videre og tatt inn som en del av konseptrapporten 
og etablert som et selvstendig utbyggingsalternativ, alternativ 3 (Bragernes). 
Første versjon av konseptfaserapporten med tilhørende dokumentasjon ble ferdigstilt 18.12.2015, 
og denne ble oppdatert med skisseprosjekt for alternativ 3 den 15.02.16. Det er gjennomført 
ekstern kvalitetssikring av konseptfaserapporten. Resultatene fra ekstern kvalitetssikring ble 
innarbeidet i endelig versjon av konseptrapporten som forelå 08.03.16 (versjon 1.2).  
 

1.3.1 Ekstern kvalitetssikring 
Ernst & Young har gjennomført ekstern kvalitetssikting av konseptfaserapporten for Vestre 
Viken HF. De leverte sin rapport 01.03.16. Ekstern kvalitetssikrer (EKS) støttet 
konseptfaserapportens konklusjoner både med hensyn til bærekraft for å gjennomføre prosjektet 
samt innstilling på valg av alternativ 3 (Bragernes) som nytt sykehusprosjekt. 
EKS påpekte imidlertid at alternativ 3 ikke var utredet på samme nivå og ikke like modent som 
alternativ 1 og det ville derfor være behov for ytterligere utredninger i tilknytning til oppstart av 
forprosjekt.  
 
I sin foreløpige behandling av konseptfaserapporten i styret i Vestre Viken HF, sak 14/2016, 
tilrådet administrerende direktør i Vestre Viken HF at alternativ 3 utredes videre innen flere 
områder. Styret tok dette til orientering og ba om at det ble gjennomført ytterligere utredninger 
innenfor følgende ti områder:  

1. Plassering av funksjoner i nybygg og høyblokk 
2. Flytteprosess og rekkefølge 
3. Merkostnader/ mindreinntekter i byggeperioden  
4. Parkeringsforhold  
5. Oppstart av planprogram etter plan- og bygningsloven 
6. Grunnforhold 
7. Kalkyle for bygg 
8. Transport 
9. Klima og bymiljø 
10. Utvidelsesmuligheter 

 
Resultatene fra disse tilleggsutredningene ble innarbeidet i saksunderlag til styret i Vestre Viken 
HF 09.05.16 (sak 21-2016) om valg av utbyggingsløsning og er sammen med øvrig 
dokumentasjon innarbeidet i faktagrunnlaget i punkt 2 nedenfor. 
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2 Handlingsalternativer og hovedpunkter 

2.1 Dimensjoneringsgrunnlag og kapasitetsberegning 
 
Dimensjoneringen av et nytt somatisk sykehus i Drammen er basert på følgende forutsetninger:  

• Nytt somatisk sykehus skal ha lokalsykehusfunksjoner for kommunene i 
Drammensområdet (Lier, Nedre Eiker, Drammen, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) og 
områdesykehusfunksjoner for hele helseforetaket, slik som Drammen sykehus har i dag. 
Befolkningen i lokalsykehusområdet er beregnet til å utgjøre ca. 196.000 innbyggere i 
2030 og befolkningsgrunnlaget for områdesykehusfunksjoner utgjør ca. 551.000 i 2030.  

• Dagens egendekning i helseforetaket videreføres. 

• Aktivitetsberegningene er basert på en framskriving av aktivitet i 2013 til 2030. 
Befolkningsutviklingen er basert på SSB sin «middelprognose» for befolkningsutvikling. 
 

Grunnlaget for dimensjoneringen av nytt sykehus i Drammen er aktivitet utført ved Drammen 
sykehus i 2013.  
 
Kapasitets- og arealberegninger er basert på samme framskrivningsparametere og arealstandarder 
som ble benyttet i planleggingen av tidligere sykehusprosjekt i regionen, samt føringer gitt i Helse 
Sør-Øst RHF styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag 
for videre utvikling og planlegging.    
 

2.1.1 Dimensjoneringsgrunnlaget 
Hovedfunksjonsprogrammet forelå i første versjon tidlig i 2015, med et netto funksjonsareal 
tilsvarende 73.600 m2. På dette tidspunktet forutsatte Vestre Viken HF at framtidig vekst skulle 
tas i Drammen, og at egendekningen i helseforetaket skulle øke med ca. 7 %. Gjennom etablering 
av revidert mandat for konseptfasen, ble hele underlaget gjennomgått og revidert høsten 2015.  
Dette for å sikre at sentrale parametere ble harmonisert med regionale og sentrale føringer for 
dimensjonering av sykehus, og for å bidra til en bedre fordeling av kapasitet internt i 
helseforetaket ved at alle sykehus i helseforetaket håndterer vekst i eget opptaksområde for de 
funksjoner som det enkelte sykehus har. Som et resultat av dette er netto funksjonsareal redusert 
til 51.500 m2. 
 
På denne bakgrunn kan det gis følgende redegjørelse for dimensjonering av sentrale kapasiteter i 
nytt sykehus, slik det er dokumentert i hovedfunksjonsprogrammet (rev.2). 
 

2.1.2 Senger somatikken 
Basis for framskriving av senger er avdelingsopphold i 2013.  
 
Ved beregning av antall senger for 2030 er det tatt hensyn til omstilling fra inneliggende til 
dagkirurgi og dagbehandling, generell reduksjon i liggetid og utnyttelsesgrad av senger.  Dette gir 
følgende beregning av senger i nytt sykehus: 327 normale senger, 30 observasjonssenger, 24 
intensiv/intermediær-senger og 16 plasser i pasienthotell. 
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2.1.3 Dagplasser og poliklinikkrom somatikken  
I beregningsgrunnlaget er det lagt til grunn en utnyttelsesgrad på 240 dager per år og 2,5 
dagopphold pr. dag, i henhold til Helse Sør-Øst RHF styresak 090-2014 Analyse av aktivitet og 
kapasitetsbehov 2030 Helse Sør-Øst – grunnlag for videre utvikling og planlegging. 
 
Beregningen av dagplasser har tatt høyde for 40 % vekst ut over demografisk framskrivning 
basert på at det forventes betydelig vekst innen dagbehandling, hvilket gir et behov på 20 336 
dagbehandlinger i 2030.  
 
For poliklinikk er det lagt til grunn utnyttelsesgrader tilsvarende 240 dager/år, 10 timer pr. dag og 
en konsultasjonstid på 45 minutter. Framskrivingen basert på gitte omstillinger fra døgn- til 
dagbehandling gir totalt 197.753 konsultasjoner i 2030.  I tillegg kommer konsultasjoner til 
endoskopi som utgjør 6.521 konsultasjoner fordelt på inneliggende og poliklinikk. Dette gir 
følgende kapasiteter i nytt sykehus: 176 poliklinikkrom og 56 dagplasser. 
 

2.1.4 Operasjon 
Det er beregnet totalt 25 operasjonsstuer hvorav 11 stuer for inneliggende og 14 for dagkirurgi. I 
dimensjoneringen er det med noen unntak forutsatt 90 minutter operasjonstid og 30 minutters 
skiftetid. Det er dimensjonert med 2 bufferstuer. I tillegg er det lagt til rette for 50 
oppvåkningsplasser. 
 

2.1.5 Laboratorieareal 
Det er planlagt 4.123 m2 til laboratorier i nytt sykehus inklusiv kontorer og møterom. 
Virksomheten ivaretar funksjoner for blodbank, biokjemi, mikrobiologi og patologi. De ulike 
laboratorie-spesialitetene søkes integrert gjennom etablering av et felles analysesenter og 
tilknyttede spesiallaboratorier. Sambruk av arealer og utstyr vil sammen med automatisering og 
bruk av analyseroboter øke kapasiteten til laboratoriet.   
 
Avdeling for patologi er kun lokalisert i Drammen og skal betjene hele sykehusområdet Vestre 
Viken. Øvrige avdelinger er lokalisert på flere sykehus i Vestre Viken HF.  
 

2.1.6 Bildediagnostikk 

Radiologi  

Ved beregning av antall undersøkelser og modaliteter i 2030 er det tatt hensyn til at dagens vekst 
videreføres innen alle områder, unntatt konvensjonell røntgen hvor det er forutsatt vekst 
tilsvarende dobbel demografisk framskrivning.  Det er videre lagt til grunn at 85 % av 
konvensjonell røntgen og CT gjennomføres på dagtid og 95 % andel dagtid for ultralyd, MR og 
intervensjon. Dette gir totalt 154.646 undersøkelse i 2030 fordelt på ulike modaliteter. For å 
dekke dette behovet er det dimensjonert med fire CT, fem MR, syv konvensjonelle 
røntgenenheter, 4 ultralydenheter og to intervensjons-/angiografilaboratorier. 
 
Nukleærmedisin  

I beregning av antall undersøkelser og modaliteter for 2030 er det tatt hensyn til vekst tilsvarende 
demografisk framskriving. Dette gir totalt 3.062 undersøkelser i 2030. 
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Vestre Viken har lagt til grunn at det skal installeres én PET CT i nytt sykehus og har i 
arealdisponeringen i tillegg tatt høyde for installasjon av én framtidig PET MR. Dette er 
modaliteter helseforetaket ikke har i dag og det er ikke besluttet at dette er modaliteter som skal 
etableres ved Vestre Viken HF. Det må således avventes en eventuell regional prosess for 
funksjonsfordeling før dette kan inkluderes i planene.   
 
PCI  

Det er et ønske fra Vestre Viken HF å starte opp med koronar angiografi/PCI-behandling. Dette 
er en funksjon som ikke er lagt til helseforetaket i dag. Det er i hovedfunksjonsprogrammet og 
skisseprosjektet lagt inn 2 kateterrom som en forberedelse for funksjonen. Det er ikke besluttet at 
dette er en funksjon som skal etableres ved Vestre Viken HF, og det må på ordinært vis avventes 
en eventuell regional prosess før dette kan inkluderes i planene. Arealene som er avsatt er planlagt 
benyttet til andre intervensjonsprosedyrer (pacemakerstuer) inntil videre.  
 
Brystdiagnostisk senter 

Brystdiagnostisk senter er en videreføring av dagens aktivitet med kreftutredning og behandling. 
Framskrevet behov gir en økning på en undersøkelsesenhet. 
 

2.1.7 Psykisk helsevern 
I Alternativ 1.1 og 2.1 samt Alternativ 3, er det lagt opp til at all sykehuspsykiatri flyttes fra 
Blakstad og Lier og samlokaliseres med somatikk i nytt sykehus. Samlokaliseringen omfatter også 
en seksjon for øyeblikkelig hjelp for barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det er planlagt at 
ressursfordelingen mellom sykehus og DPS forskyves til ca. 60/40 i DPS favør. Antall senger er 
framskrevet til 2030 basert på demografisk utvikling.  
 
Det forutsettes en effektivisering i akuttpsykiatrien på 30 %. Dette skal dels skje gjennom 
omfordeling av liggedøgn til DPS, dels gjennom samlokalisering av virksomheten på Lier og 
Blakstad og dels gjennom samlokalisering av somatikk og psykisk helsevern.  
En mindre andel av senger for rus og avhengighetsbehandling er beregnet til akutte og 
sammensatte oppgaver, inkludert at tvungen rusbehandling er tatt inn i nytt sykehus. Det er 
beregnet en moderat økning i antall sikkerhetsplasser. Senger til forsterket psykosebehandling, 
utredning av unge samt seksjon for utviklingshemmede holdes på dagens nivå. 
 
Dette gir følgende dimensjoneringsgrunnlag: 
 

Kapasiteter sykehuspsykiatri og TSB Drammen 
2030 

Døgnplasser for voksne 89 
Skjermede døgnplasser for voksne   32 
Døgnplasser for ungdom  14 
Skjermede døgnplasser for ungdom   4 
Døgnplasser for sikkerhet  15 
Døgnplasser for akutt avrusning (ARA) 9 
Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser 3 
Familieleilighet (ungdom) 1 
Poliklinikk (samlet for alle områdene) 20 
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2.1.8 Samlet kapasitetsoversikt 
På denne bakgrunn er det lagt til grunn at nytt sykehus i Drammen etableres med følgende 
kapasiteter, sammenlignet med dagens nivå: 
 

Somatikk: 

Kapasiteter i Vestre Viken HF Drammen  
2013 

Drammen  
2030 

Senger somatikk  
Døgnsenger  259 327 
Hotellpost   15  16 
Observasjonssenger   39  30 
Intensiv/intermediær  14  24 
Fødestuer    5   7 
Operasjon  
Operasjonsstuer dag  10 14 
Operasjonsstuer inneliggende  11 11 
Postoperative plasser  31 50 
Poliklinikk/dagbehandling    
Dagplasser  43 56 
Poliklinikkrom  187 176 
Bildediagnostikk 
Radiologi  17 22 
Nukleærmedisin   3 31 
PCI/pacemakerstuer 0 22 
Brystdiagnostisk senter 8 9 
1PET MR og PET CT avklares separat, 2Etablering av PCI avklares separat, det etableres 2 pacemakerstuer 

 

Sykehuspsykiatri og TSB: 

Kapasiteter i Vestre Viken HF Blakstad/ 
Lier 2013 

Drammen  
2030 

Døgnplasser for voksne  
133 

89 
Skjermede døgnplasser for voksne   32 
Døgnplasser for ungdom  

19 
14 

Skjermede døgnplasser for ungdom  4 
Døgnplasser for sikkerhet  15 15 
Døgnplasser for akutt avrusning (ARA) -3 9 
Spesialseksjon for utviklingshemming og autismediagnoser 3 3 
Familieleilighet (ungdom) 1 1 
Poliklinikk (samlet for alle områdene) -3 20 
3Fordelt på flere lokasjoner i dag og ikke sammenlignbart. 

 

side 9 
 



 
 
 
2.1.9 Driftskonsepter  
Vestre Viken HF har beskrevet enkelte forutsetninger for konseptuelle løsninger i nytt sykehus i 
hovedfunksjonsprogrammet som gir føringer for fremtidige driftskonsepter.  
 
Nytt sykehus i Drammen skal organiseres etter pasientenes behov. Sykehuset skal i samarbeid 
med kommunene og fastlegene organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste 
effektive omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og 
polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasientene og i tråd med faglig god praksis 
 
Nytt sykehus i Drammen skal være et framtidsrettet sykehus der det er tilrettelagt for best mulig 
pasientbehandling og best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser. Et viktig mål er å 
samlokalisere somatikk og psykiatri.  
 
Det er beskrevet etablering av et felles akuttmottak for somatikk og psykiatri der også barn tas 
imot i et eget «barnespor». Det er ønskelig at akuttmottak får tett integrasjon mot 
observasjonspost, og at relasjon til intensiv og operasjon prioriteres slik at akuttforløp løses 
optimalt. Billeddiagnostikk er viktig i utredning av akutte pasienter, og det bør legges opp til at 
funksjonen plasseres i umiddelbar nærhet til akuttmottaket.  
 
I hovedfunksjonsprogrammet (HFP) beskrives et driftskonsept hvor operasjonsavdelingen 
inneholder stuer for både dagkirurgi og inneliggende kirurgi. Dette er vurdert til å gi best 
utnyttelse av operasjonsressursene og fleksibilitet for fremtidige endringer i behov. Intensiv og 
intermediær samles for å oppnå tilsvarende fleksibilitet og god ressursutnyttelse. 
 
Poliklinikk og dagområder plasseres samlet med tanke på lett tilgjengelighet for pasientene som 
kommer til sykehuset. Hensiktsmessig samlokalisering av fagspesialiteter gir nye 
samarbeidsmuligheter i pasientbehandlingen.  
 
Laboratoriefunksjonen i nytt sykehus er foreslått samlet omkring et felles prøvemottak, og det 
legges opp til mest mulig automatisering og deling av instrumenter og utstyr der det er mulig. 
 
Ikke medisinske støttefunksjoner planlegges slik at de skal understøtte kjernevirksomheten og 
bidra til trygg og god pasientbehandling på en effektiv måte. 
 
Bemanning er framskrevet til 2030, basert på fremtidig beregnet aktivitet og forutsetninger om 
effektiviseringsmuligheter i et nytt bygg. I driftsmodellen er bemanningen framskrevet med basis 
i alternativ 1 med en økning på 199 årsverk i forhold til 2013, slik at fremtidig bemanning (2030) 
utgjør i alt 2.978 årsverk. 
 

2.2 Utbyggingsalternativ  

2.2.1 Alternativer behandlet i konseptfaserapporten 
Flere alternative utbyggingsløsninger er utredet i konseptfasen.  I møte 14.03.16 behandlet styret i 
Vestre Viken HF sak om konseptfaseutredningen. I saksfremlegget la administrerende direktør i 
Vestre Viken HF blant annet følgende til grunn: 

• 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. 
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Videre ble det redegjort for at en i den avsluttende del av konseptfasen ville konsentrere arbeidet 
om følgende alternativer:  

• Nullalternativet (utsettelsesalternativ) 
• Alternativ 1: Brakerøya inklusiv alderspsykiatri 
• Alternativ 3: Bragernes inklusiv alderspsykiatri   

 
Styret i Vestre Viken HF tok dette til orientering.  
På denne bakgrunn gis det nedenfor en kort redegjørelse for de tre alternativene som er vurdert i 
avslutningen av konseptfasen.   
 

2.2.2 Nullalternativet 
Nullalternativet har begrenset levetid og vil ikke kunne fremstå som et realistisk alternativ særlig 
lengre enn tiden frem til et annet alternativ kan stå ferdig. Kostnadene knyttet til dette alternativet 
er derfor i stor grad kostnader som påløper til et annet langsiktig alternativ står ferdig. Dette 
alternativet er derfor vurdert som uaktuelt som et langsiktig alternativ. 
 

2.2.3 Brakerøya 
Konseptet består av en somatikkdel mot vest og en psykiatridel mot øst som bindes sammen av 
et atkomstbygg med hovedinngang på plan 1. Dette skal erstatte dagens Drammen sykehus og 
psykisk helsevern på Blakstad og Lier.  
 
Bygningsstrukturen/sykehusanlegget er organisert i mindre enheter (karréer) med atrier gruppert 
omkring en gjennomgående hovedgate. Behandlingsfunksjoner og poliklinikk/dagbehandling er i 
hovedsak lokalisert i plan 1-2, mens sengeområdene er plassert i et eget bygg (sengekors) på 
toppen av de øvrige byggene. Totalt har anlegget 8 etasjer.  
 
Det er lagt til grunn at det erverves det tomtearealet innenfor planområdet som er nødvendig for 
å etablere det nye sykehusbygget (ca. 120-130 dekar).  Det er lagt til rette for at kommunen kan 
realisere en ny legevakt i planområdet og det er anvist plass til et nytt DPS. Ny legevakt og ny 
DPS er ikke en del av prosjektets arbeidsomfang. I tilknytning til legevaktbygget etableres 
helikopterlandingsplass og et apotekutsalg. Dersom legevakten ikke blir etablert samtidig med 
sykehuset vil disse funksjonene måtte løses på annen måte i forprosjektet. 
 
Konseptet svarer godt opp hovedfunksjonsprogrammet og er tilrettelagt for framtidige utvidelser 
dels gjennom påbygging av planlagte bygningskropper og dels gjennom etablering av nye bygg. 
Framtidige nybygg vil kunne kreve ytterligere tomteerverv innenfor planområdet.  
 
Konseptet gir mulighet for etappevis utbygging for eksempel ved at psykiatridelen, som utgjør ca. 
20.000 m2, bygges som et eget trinn. Det er også bygningsteknisk lagt til rette for at deler av 
somatikken etableres i etapper, men en oppdeling vil medføre behov for å legge om intern 
funksjonsplassering.   
 
Det er planlagt etablert et p-hus i privat regi i nordvestre del av planområdet nær jernbane og det 
er forutsatt at nødstrømsaggregatene til sykehuset plasseres i p-huset. Dersom p-hus ikke blir 
etablert samtidig med sykehuset vil disse funksjonene måtte løses på annen måte i forprosjektet. 
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Et sykehus faller inn under den høyeste sikkerhetsklasse for flom og stormflo (jfr. TEK 10 § 7.2) 
som sier at et sykehus ikke kan plasseres i et flom-/stormfloutsatt område. Alle funksjoner i 
sykehuset som må være operative i en beredskapssituasjon vil derfor bli plassert over den 
anbefalte minimumsgrensen på 3,4 moh. Dette betyr at tomten må heves.  
 
Forutsatt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017 og byggestart tredje kvartal 2018 kan prosjektet 
være ferdigstilt og i full klinisk drift fra 01.05.24. Dette forutsetter dog tilgang til tomten senest 
01.09.18.  
 
Tidspunkt for tilkomst til tomten er avhengig av at ABB flytter sin virksomhet til Holmen. 
Drammen kommune har iverksatt regulering av ny tomt til ABB. Etter omregulering må det 
anlegges et nytt bygg for ABB.  
 
En omfattende veiløsning med nytt kryss på Strandveien med ny 4-felts vei (2 kollektivfelt og 2 
ordinære felt) med gang- og sykkelvei under jernbane skal etableres som del av prosjektet. I tillegg 
skal det etableres stormflosikker adkomst fra øst. 
 
Drammen kommune har iverksatt områderegulering til sykehusformål på Brakerøya, planområdet 
utgjør 312 dekar. Høringsfristen utløp 14.04.16 og det kom ikke innsigelser til 
områdereguleringsplanen. Områdereguleringen ble vedtatt i Lier kommune den 24.04.2016 og i 
Drammen kommune den 31.05.2016. Imidlertid har det fremkommet en rekke påpekninger fra 
blant annet Fylkesmannen som må avklares i det videre arbeid, dersom innsigelser til 
detaljreguleringen skal unngås. Dette innebærer behov for en del supplerende undersøkelser, 
blant annet knyttet til undersjøiske skred. Påpekningene fra Fylkesmannen representerer forhold 
som vil bli ivaretatt i det videre arbeid. 
 
Det er primært fire grunneiere som direkte eller via datterselskaper/tilknyttede selskaper eier 
tomteområdet. Det er forhandlinger om frivillig erverv av eiendommer med de tre grunneierne; 
Eie, Eidos og Rom. Partene har så langt ikke lykkes å bli enig om betingelser for erverv.   
 
Tomten er opparbeidet gjennom deponering av ukjente masser over en lengre periode, og 
omfanget av forurensning er i liten grad kjent under eksisterende bygg. Det er imidlertid kjent at 
det er deponert dårlige masser på stedet. I tillegg har tidligere virksomhet på området tilført 
forurensning.  
 
Det er gjennomført flere tiltak med opprydding på deler av tomten, men det er fortsatt knyttet 
betydelig usikkerhet til gjenværende omfang av forurensede masser under eksisterende 
bygningsmasse. For disse områdene må det gjennomføres supplerende undersøkelser og 
utarbeidelse av tiltaksplaner.  Det er viktig at dette klargjøres før tomteerverv gjennomføres. 
 

2.2.4 Bragernes  
Dette alternativet (Alternativ 3) beskriver også et fremtidig sykehus hvor Drammen sykehus og 
sykehuspsykiatrien på Blakstad og Lier samles. Det forutsettes at store deler av eksisterende 
bygningsmasse ved Drammen sykehus rives. Sykehusanlegget vil etter ferdigstillelse bestå av nytt 
behandlingsbygg, en totalrenovert høyblokk, og nye bygg for psykisk helsevern som bindes 
sammen av en felles gate langs høyblokka. Delene blir likeverdig integrert i det nye 
sykehusanlegget. 
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I hovedsak er det foreslått plassert tunge behandlingsfunksjoner i nytt behandlingsbygg, dvs 
akuttmottak, bildediagnostikk, operasjonsstuer og intensiv. Sengepostene er plassert øverst i 
høyblokka. Poliklinikker er plassert i de nederste etasjene i begge bygg. Byggene har horisontal 
forbindelse med høyblokken i 5 etasjer, øvrige etasjer forbindes med heis i et mellomliggende 
heisbygg. Det er planlagt etablert p-hus i fjellet nord for sykehuset i samsvar med eksisterende 
reguleringsplan. 
 
Konseptet svarer godt opp hovedfunksjonsprogrammet. Eksisterende tomt gir liten mulighet for 
framtidige utvidelser og slik utvidelse vil i tilfelle kreve erverv av tilleggsareal.   
Det er etablert detaljerte planer for å gjennomføre utbyggingen i flere trinn innenfor følgende 
hovedfaser:  

• Etablering av parkeringshus i fjell  
• Etablering av nytt behandlingsbygg somatikk samt ett nytt psykiatribygg  
• Utflytting og rehabilitering av høyblokka syd 
• Utflytting og rehabilitering av høyblokka nord 
• Etablering av de to siste psykiatribyggene 

 
I forbindelse med rehabilitering av høyblokka må det legges opp til en omfattende rokade for å 
kunne ivareta den kliniske virksomheten parallelt med byggeaktivitetene. For å gjennomføre 
utbyggingen må deler av virksomheten i høyblokka derfor flytte til midlertidige lokaler.  
 
For å etablere en mer robust plan for rokaden er det vurdert å etablere ytterligere en etasje på det 
nye somatikkbygget (alternativ 3B). En fordel med dette er at det vil gi mulighet for å lokalisere 
både føde, observasjonspost for gravide, barsel og nyfødt intensiv permanent i somatikkbygget.  
Et slikt alternativ vil gi ca. 8.000 m2 ekstra areal, og er kostnadsberegnet til 380 MNOK. Det er 
forutsatt at Vestre Viken HF finner inndekning av denne merkostnaden dersom løsningen blir 
valgt. 
 
Alternativ 3 krever ny reguleringsplan for Bragernes og denne prosessen er ikke startet. Det er 
forventet at denne vil kunne ta 1,5 år. Bygging av p-hus i fjell kan starte uavhengig av ny 
regulering. Rehabilitering av høyblokka representerer en stor usikkerhet i denne sammenhengen 
fordi eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til jordskjelvsikring (jf TEK 
10/Eurokode 8) og rehabilitering krever da at Drammen kommune gir dispensasjon for dette.  
Det er ikke forventet at det nye sykehuset på Bragernes genererer økt trafikk som vil kreve 
omfattende tiltak i dagens veinett. 
 
Forutsatt oppstart av forprosjektet i januar 2017 er prosjektet planlagt ferdigstilt og i full klinisk 
drift fra 01.10.2026. Det nye somatikkbygget vil bli ferdigstilt i 2020, og høyblokka i 2024. 
Psykiatridelen ferdigstilles i oktober 2026.   
 

2.2.5 Investeringskostnader – Brakerøya og Bragernes 
Investeringskalkylen for begge alternativene er gjennomgått etter at endelig versjon av 
konseptfaserapporten forelå.  
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Alternativ 1: Brakerøya 

Basiskalkylen for Brakerøya angir et P50 investeringsnivå på 8.421 MNOK.   
Det er konstatert at følgende forhold ikke er tatt med eller undervurdert: 

• IKT-infrastruktur (datanett og telefoni inngår ikke) 
• Kostnader knyttet til fremføring av høyspentforsyning fra Lier 
• Undervurdert omfang av tekniske rom  
• Uforutsette problemer med grunnarbeider 

 
Disse forholdene er beregnet til ca. 400 MNOK.   
 
Alternativ 3: Bragernes 

For Alternativ 3 (Bragernes) var kostnadsestimatet i konseptfaserapporten basert på 
kvadratmeterpriser.  Basis for disse er dels erfaringstall og dels kvadratmeterpriser fra Alternativ 1 
(Brakerøya). Det har derfor vært nødvendig å utarbeide en mer detaljert kalkyle. Ekstern rådgiver 
har gjennomført dette arbeidet og har kommet fram til en P50 kalkyle på 7.495 MNOK. Dette er 
en økning på 459 MNOK fra P50 estimatet i konseptfaserapporten. 
 
I tillegg er det identifisert følgende forhold som ikke er tatt med eller undervurdert: 

• IKT-infrastruktur (datanett og telefoni inngår ikke) 
• Underestimerte kostnader for fundamentering 
• Undervurdert omfang av tekniske rom  

 
Disse forholdene er beregnet til ca. 330 MNOK.  
 
Sammenstilling 

For begge alternativene er basiskalkylen etablert med forutsetninger om nøkterne standarder og 
det anses ikke som sannsynlig at en kan redusere ytterligere på disse.  
 
Samlede anbefalte justerte P50 inklusiv mva. for begge alternativene blir da (prisnivå oktober 
2015): 
 

Post Alternativ 1 
Brakerøya 

Alternativ 3 
Bragernes 

Investeringskostnad P50 8 421 MNOK 7 495 MNOK 
Forhold som ikke er med 400 MNOK 330 MNOK 
Ombygging ved rokade  160 MNOK 
Sum justert P50 8 821 MNOK 7 985 MNOK 

 
I samsvar med prosjektets tilleggsmandat inngår ikke følgende forhold i justert P50: 

• Erverv av tomt, inklusiv fjerning av forurensing og riving (gjelder alternativ 1) 
• «Ikke-byggnær» IKT 
• P-hus 
• Ulempekostnader (gjelder alternativ 3) 
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Forskjellen i investeringskostnad skyldes i hovedsak gjenbruk av høyblokka, samt lavere 
kostnader til utvendige anlegg og infrastruktur knyttet til alternativ 3, Bragernes.  
 
Sammenligning av kostnadsnivået-investeringer 

Det er foretatt en sammenligning mellom kalkylene for nytt sykehus i Drammen med erfaringstall 
fra siste gjennomførte store sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst: 
 

Prosjekt Sluttkostnad 
(MNOK, prisjustert til 2015) KVM KR/M2 

Nye Ahus 12 420 152 000 ca  81 700 
Nytt østfoldsykehus 6 070 89 680 ca  67 690 
 Justert P50   
Alternativ 1 8 821 113 654 ca. 77 600 
Alternativ 3 7 985 121 551 ca. 65 700 

 
Som det framkommer av tabellen ovenfor er nybyggalternativet på Brakerøya vesentlig dyrere pr 
kvm enn Bragernes og også med sammenlignbar sluttkostnad fra NØS. Dette skyldes at det på 
Brakerøya er ekstraordinære kostnader knyttet til tomteforhold og etablering av infrastruktur som 
til sammen utgjør i størrelsesorden 6.000 – 8.000 kr/kvm.  
 
Kalkylene fremstår, med påførte justeringer, som tilstrekkelig gjennomarbeidede og 
sammenliknbare, med forventet prisnivå i et normalt marked. 
 
Budsjettallene er oppgitt med prisbasis oktober 2015 og derfor kommer i tillegg lønns- og 
prisstigning i planleggings- og byggeperioden. Det legges til grunn at det benyttes samme modell 
for indeksregulering av investeringskostnadene som for Nye Ahus og NØS.  
 

2.2.6 Finansiering 
Vestre Viken HF forutsetter at byggeprosjektet finansieres med 70 % eksternt lån, 
egenfinansiering i form av salg av eiendom, tilgang til konsernfordring på Helse Sør-Øst RHF og 
gjennom bruk av opparbeidede positive resultater frem mot ferdigstillelse av byggeprosjektet. I 
tillegg har Vestre Viken HF lagt til grunn at de vil ha behov for mellomfinansiering i form av 
driftskreditt for å dekke likviditetsmessige underskudd. Finansieringsplan påvirkes av hvilken 
utbyggingsløsning som velges.  
 
Ut over finansiering av nytt sykehus i Drammen planlegger Vestre Viken HF vedlikehold/ 
oppgradering av øvrige sykehus i helseforetaket (Bærum, Ringerike og Kongsberg) til en samlet 
kostnad på ca 1,6 mrd kroner. Dette vedlikeholdsprosjektet må sees opp mot tiltak som skal 
iverksettes for å tilpasse prosjekt nytt sykehus i Drammen til planforutsetningene, herunder 
revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter.  
 

2.2.7 Økonomisk bærekraft i Vestre Viken HF 
I konseptrapporten er det utført analyser av økonomisk bærekraft for hhv alternativ 1 og 
alternativ 3. Denne analysen er senere oppdatert i ny versjon datert 29.04.16.  
 
For alternativ 3 er det utført 4 ulike beregninger hhv hovedalternativ uten ekstra etasje i 
behandlingsbygget (3A) og med ekstra etasje i behandlingsbygget (3B). I analysen er det forutsatt 
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at ekstra etasje i alternativ 3 krever finansiering ut over justert P50. Det er imidlertid lagt til grunn 
at en finner inndekning for denne kostnaden dersom alternativ 3 blir valgt. 
 
Alternativene er basert på følgende forutsetninger: 
 
Alternativ Justert P50 Rokade-

kostnad 
Ekstra 
etasje 

Ulempe-
kostnader 

1: Brakerøya 8 821 MNOK - - - 

3A1: Bragernes 

7 985 MNOK 

160 MNOK - 

200 MNOK 
3A2: Bragernes 

3B1: Bragernes 
110 MNOK 380 MNOK1 

3B2: Bragernes 
1Det legges til grunn at en finner inndekning for denne kostanden dersom alternativ 3 blir valgt. 

 
I tillegg forutsetter de utførte nåverdiberegningene at restverdi av tomt med tilhørende 
investeringer legges til grunn. Det er for alternativ 1 forutsatt restverdi på 2 511 MNOK og for 
alternativ 3 er restverdi 1 151 MNOK. Videre forutsettes det at pukkelkostnader (flytting, 
organisasjonsutvikling mv.) er 200 MNOK i begge alternativene.  
 
Det er foretatt analyser og vurderinger av de driftsøkonomiske forutsetningene som ligger til 
grunn for økonomisk bæreevne og nåverdi, herunder økonomiske effekter av forutsatt 
driftseffektivisering, leiekostnader og kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og 
utvikling (FDVU). 
 
Basert på disse forutsetningene viser analysen: 

• Ingen av alternativene genererer positiv kontantstrøm på prosjektnivå, og har således ikke 
økonomisk bæreevne på prosjektnivå i en kontantstrømtilnærming. Alternativ 3A 
kommer best ut og alternativ 1 dårligst ut. 

• Alle alternativene viser positiv akkumulert kontantstrøm på om lag samme nivå for 
helseforetaket. 

• Alle alternativene viser positiv resultatutvikling på helseforetaksnivå i perioden basert på 
renter og avskrivninger. Alternativ 1 kommer best ut og dette skyldes primært at de høye 
tomtekostnadene på Brakerøya ikke inngår i grunnlaget for avskrivninger. 

• Nåverdien av alternativ 1 og alternativ 3A er tilnærmet like med marginal positiv verdi. 
Disse kommer likt ut fordi restverdien av tomtekostnader i alternativ 1 er 1 360 MNOK 
høyere enn for alternativ 3A. 

 
En viktig forutsetning for beregningen av økonomisk bærekraft er analyser av fremtidig 
bemanning.   Det forutsettes en effektivisering tilsvarende 170 MNOK i 2030, sammenlignet 
med videreføring av dagens drift («0-alternativet»).   
 
Vestre Viken HF forutsetter at helseforetaket klarer å realisere et driftsresultat før avskriving på 
650 MNOK pr. år for alternativ 1 og 3 frem til ferdigstillelse av byggeprosjektet og gjennom 
levetiden til bygget. Driftseffektivisering og øvrige driftsøkonomiske effekter kommer i tillegg til 
det prosjektuavhengige driftsresultat før avskriving.  Det fremgår av rapport om økonomiske 
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analyser at dette er i samsvar med Vestre Viken HF sitt innspill til foretaksgruppens økonomiske 
langtidsplan 2017-2020.  
 
Det prosjektuavhengige driftsresultatet er den forutsetningen som har størst betydning for 
økonomisk bæreevne og nåverdi.  Derfor er det nødvendig at Vestre Viken HF klarer å realisere 
et årlig driftsresultat før avskriving på 650 MNOK, i tillegg til øvrige driftsgevinster, for at 
helseforetaket skal ha økonomisk bæreevne ved gjennomføring av prosjektet.  
 
I Vestre Viken HFs innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020 har helseforetaket innarbeidet 
investeringer i distriktspsykiatrisk senter (DPS) på 1,5 milliarder kroner og investeringer i 
ombygging og oppgradering av Bærum, Ringerike og Kongsberg på 1,6 milliarder kroner i tillegg 
til investeringene i nytt sykehus i Drammen.  Det er forutsatt at investeringen i DPS skal 
finansieres ved salg av eiendom, opptrappingsmidler psykiatri, en andel av positive resultater i 
perioden 2017-2022 og eksternt lån (70%). Ombygging og oppgradering av Bærum, Ringerike og 
Kongsberg er forutsatt finansiert med egenfinansiering i form av salg av eiendom, overskudd i 
perioden 2017-2022 og lån fra Helse Sør-Øst RHF. Investeringsprogrammet til DPS og Bærum, 
Ringerike og Kongsberg følger egne planprosesser og omtales i sak om økonomisk langtidsplan 
2017-2020. Det er per dags dato ikke foretatt noen vurdering av eller lagt inn noen driftsgevinster 
knyttet til disse investeringene, og således ikke foretatt noen analyse eller vurdering av økonomisk 
bæreevne.  
 
Figurene under viser Vestre Viken HFs fordrings- og gjeldsposisjon mot Helse Sør-Øst RHF når 
investeringene i nytt sykehus i Drammen, DPS og ombygging/oppgradering av Bærum, Ringerike 
og Kongsberg er innarbeidet i Vestre Viken HFs innspill til økonomisk langtidsplan 2017-2020. 
Figurene viser at Vestre Viken HF vil få et betydelig mellomfinansieringsbehov. Vestre Viken vil 
ha en netto gjeldsposisjon (sum av basisfordring og driftskreditt) mot Helse Sør-Øst RHF når 
linjen i figuren er under null.  Konsekvensen av det forutsatte mellomfinansieringsbehovet, er at 
Vestre Viken HF vil binde opp regionale midler som kunne ha vært benyttet til andre regionale 
satsninger.  
 

 

2.2.8 IKT 
I prosjektets justerte P50 estimat inngår byggnær-IKT, det vil si den fysiske IKT-infrastrukturen i 
bygget, som IKT-kabling, datanettutstyr, trådløst nettverk, IKT-utstyr mv samt IKT-systemer 
som må etableres for å styre byggetekniske løsninger (SD-anlegg, adgangs- og sikkerhetssystemer 
mv).   
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For å følge opp forutsetningene i styret i Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak i sak 43-2014 (punkt 3) 
er det som en del av konseptutredningen utarbeidet et overordnet IKT-program (O-IKT) som 
omfatter øvrige nødvendige IKT-leveranser til nytt sykehus utover byggnær-IKT.  
I O-IKT er det lagt til grunn at nytt sykehus i Drammen som hovedprinsipp skal ha regionale 
løsninger innenfor de områder som leveres av Digital fornying, dvs. infrastrukturmodernisering, 
virksomhetsstyring og regional klinisk løsning. Følgende regionale IKT-løsninger er i O-IKT 
forutsatt innført i Vestre Viken HF før innflytting i nytt sykehus: 

• Generell infrastruktur løftet opp på regional standard 
• Regionalt ERP-system 
• Regionalt konsolidert DIPS 
• Gjennomgående elektronisk kurve 
• Laboratoriesystem 

 
Hvilke regionale IKT-løsninger som faktisk skal prioriteres vil bli avstemt mot endringer i 
regionale føringer i forprosjektfasen.  
 
Disse leveransene skal finansieres innenfor rammene av Digital fornying, og er en viktig 
forutsetning for arbeidet med IKT i nytt sykehus. Nødvendig omfang av IKT, utover byggnær-
IKT, og som konsekvens av beslutning om nytt sykehus, er i denne sammenheng lokale, 
regionale og nasjonale tjenester, komponenter og infrastruktur levert direkte inn i nytt sykehus. I 
O-IKT omfatter dette følgende IKT-leveranser: 

• Prosjektledelse, IKT-arkitekturbistand og -tekniske tjenester 
• Regionalt nettverk, lokale servere og lagring 
• Tjenestemigrering/sanering 
• Testmiljø og systemintegrasjon 
• Driftsforberedelser og driftstjenester i prosjektperioden 

 
I tillegg vil det være behov for tilpasning av systemer og løsninger for nytt sykehus. Innholdet i 
leveransene er våren 2016 kvalitetssikret og avstemt mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst 
RHF, og er tilnærmet det samme for begge utbyggingsalternativene. Omfanget er kalkulert 663 
MNOK inkl.mva. 
 
Lokale IKT-investeringer (organisasjonsutvikling, testbistand mv.) er ikke inkludert i estimatet. 
Dette forholdet må analyseres nærmere i samarbeid med Vestre Viken HF og er avhengig av 
ambisjonsnivået til Vestre Viken HF innen IKT-området. Kostnadsestimatene er sammenlignet 
med sluttkostnadene for utvidet omfang IKT ved NØS, hvor de var vesentlig høyere fordi 
prosjektet ivaretok stor grad av regional utvikling.  
 
Kostnadsestimatet for ikke-byggnær IKT er lagt til grunn som forutsetning i den økonomisk 
bærekraftanalysen. Den generelle usikkerheten i kalkylen innenfor IKT-området er stor fordi 
estimater er basert på erfaringstall og ikke konkrete kalkyler. De dimensjonerende faktorene skal 
kartlegges nærmere i forprosjektet som en del av arbeidet med en samlet plan for IKT for Vestre 
Viken HF. Kostnadene knyttet til ikke-byggnær IKT vil inngå i det samlede kostnadsanslaget for 
prosjektet, dvs kostnadsanslaget som vil danne grunnlag for en lånesøknad til Helse- og 
omsorgsdepartementet. 
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For å sikre samlet styring av arbeidet med IKT mot nytt sykehus, skal gjennomføring av IKT i 
det nye sykehuset organiseres i et eget delprosjekt i byggeprosjektet. Det vises i denne 
sammenheng til Helse Sør-Østs IKT-strategi - styresak 086-2015 vedlegg 1, kapittel 2 ”Nye 
sykehusbygg” hvor følgende er lagt til grunn: "For store byggeprosjekter som utbygging av Oslo 
universitetssykehus HF og nytt sykehus i Vestre Viken HF, vil realisering av IKT-løsninger 
organiseres i egne program eller delprogram i byggeprosjektene." 
Styringsmodellen vil være basert på erfaringer fra NØS og konkretiseres som en del av 
forprosjektet. 
 

2.3 Vurdering av utbyggingsalternativer mot fastsatte kriterier 
 
I veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter utgitt 12/2011, er det definert 11 kriterier 
for vurdering av utbyggingsalternativer i konseptfasen.  Oppfølgingsgruppen nytt sykehus i 
Drammen som består av representanter fra Vestre Viken HF, Helse Sør-Øst RHF og 
Sykehusbygg HF har gjort en vurdering av nybyggalternativene (alternativ 1: Brakerøya og 
alternativ 3: Bragernes) opp mot disse kriteriene, og oppsummert disse på følgende måte: 
 

2.3.1 Måloppnåelse, riktig prioritering i forhold til målhierarki 
Samfunnsmål: Begge alternativene ivaretar målsetning om et effektivt og godt behandlingsmessig 
tilbud til befolkningen. 
Effektmål: Begge alternativene tilfredsstiller effektmålene godt, men Brakerøya vurderes litt bedre 
fordi det gir noe bedre fleksibilitet for utvidelser samt at det møter de ansattes og pasienters 
ønsker og forventinger om nytt sykehus best. 
 

2.3.2 Økonomisk bæreevne og finansielt handlingsrom 
Oppfølgingsgruppen har ikke hatt mulighet til en grundig felles gjennomgang av tilleggsrapport 
om økonomiske analyser. Det er i rapporten vist at helseforetaket har økonomisk bærekraft til å 
betjene renter og avdrag på investeringen i alle alternativene. 
 

2.3.3 Kapasitet og kvalitet, «sørge for»- ansvaret 
Begge alternativene har lik kapasitet og oppfyller forutsatt kapasitet i 2030 i samsvar med HFP. 
 

2.3.4 Samhandling 
Begge alternativene legger godt til rette for samhandling internt og mellom somatikk og psykisk 
helsevern. Når det gjelder samhandling med førstelinjetjenesten og andre sentrale 
samarbeidspartnere vurderes det heller ikke å være vesentlige forskjeller mellom alternativene. 
Brakerøya vurderes noe bedre dersom legevakt etableres på tomten.   
 

2.3.5 Effektiv drift, driftsøkonomiske gevinster  
Begge alternativene framstår som tilnærmet likeverdig sett i forhold til driftsøkonomiske 
gevinster, men det er påpekt noen spesielle forhold som kan gi økte driftskostnader i alternativ 3.  
Dette skal følges opp i det videre arbeidet. 

side 19 
 



 
 
 
2.3.6 Pasientmiljø, arbeidsmiljø 
Begge alternativene vil framstå som et attraktivt sykehus tilrettelagt for godt pasient- og 
arbeidsmiljø. Det er imidlertid et betydelig risikoelement knyttet til driftsulemper i 
gjennomføringsfasen av alternativ 3. 
 

2.3.7 Ytre miljø, energibehov, CO2-utslipp 
Det er utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan som angir miljø- og energimål for 
sykehusanlegget. Anbefalte mål og tiltak tilfredsstilles i begge alternativene. Begge alternativene 
vurderes som gode i forhold til miljømessige målsetninger, men alternativ 1 er tilrettelagt for bruk 
av jernbane. 
 

2.3.8 Pasientsikkerhet  
Begge alternativene vurderes som likeverdig i forhold til pasientsikkerhet. 
 

2.3.9 Rekruttering og fag- og kompetanseutvikling 
Begge alternativene vurderes som likeverdig i forhold til fag- og kompetanseutvikling, men alternativ 
3 vil kunne føre til en tyngre rekrutteringssituasjon i gjennomføringsfasen. Lokalisering tett på 
jernbane som i alternativ 1 er vurdert til å kunne styrke rekruttering av ansatte i Oslo og Akershus, 
spesielt hva gjelder legespesialister og annet høyt kvalifisert personell.   

 

2.3.10 Byggets kvalitet, fleksibilitet 
Begge alternativer framstår som fullverdige, men konseptene er forskjellige og tilrettelegger for 
noe ulike logistikk og funksjonsløsninger. Byggets fleksibilitet vurderes å være ganske lik, bortsett 
fra høyblokka som har en begrenset fleksibilitet.  
 

2.3.11 Samfunnsforhold 
Begge utbyggingsalternativene vurderes til å gi positive samfunnsmessige effekter på samme nivå, 
men det forventes større motstand i opinionen for alternativ 3. 
 

2.4 Risikovurderinger 
 
Oppfølgingsgruppen har gjennomført kontinuerlige risikovurderinger for alternativ 1: Brakerøya 
og alternativ 3: Bragernes. For Brakerøya-alternativet er det først og fremst risiko knyttet til 
vanskelige grunnforhold, forurensing i grunn og avklaring av tomteerverv. For Bragernes-
alternativet er det rehabilitering av høyblokka som representerer den største risiko, da 
eksisterende konstruksjoner ikke tilfredsstiller dagens krav til jordskjelvsikring (jf TEK 
10/Eurokode 8). Dette betyr at rehabilitering av høyblokka krever at Drammen kommune gir 
dispensasjon for krav til jordskjelvsikring. Videre er det risiko knyttet til ombygging og rokader i 
parallell med full drift.  
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2.5 Anbefaling og vedtak i styret i Vestre Viken HF 
 
Konseptfaserapporten ble behandlet i styret i Vestre Viken HF den 09.05.16 (sak 21-2016) og det 
ble fattet følgende vedtak: 

1. Styret har vært tett på prosessen med utredningene av ulike konsepter for valg av nytt sykehus i 
Drammen. Styret konstaterer at det nå foreligger tilfredsstillende beslutningsgrunnlag med 2 alternative 
lokaliseringer som er utredet til samme nivå. Dette innebærer at det foreligger grunnlag for et reelt valg.   

2. Styret i Vestre Viken anbefaler at utbygging av nytt sykehus i Drammen lokaliseres til Brakerøya og at 
utbyggingen baseres på fremlagte konseptrapport, samt tilleggsutredninger. Alternativ 1, med 
alderspsykiatri og skisseprosjekt 1, anbefales videreført til forprosjekt.  

3. Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme utover den 
fastsatte planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i forprosjektet vurderes 
kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom driftsorganisasjon i Vestre Viken og 
utbyggingsorganisasjon. Styret tilrår klart at prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet 
prosjekt for somatikk og psykisk helse og rus. 

4. Vestre Viken forutsetter å bidra til prosjektfinansieringen gjennom videreføring av en positiv 
resultatutvikling.  

5. Vestre Viken vil prioritere vedlikeholdsinvesteringer på Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus slik at 
disse kan utnyttes fullt ut også i fremtiden (jf sak 22/2016). Øvrige utviklingsprosjekter som krever 
nybygg forutsettes utsatt slik at Vestre Viken og Helse Sør-Øst økonomiske bæreevne er ivaretatt. 

6. Valg av Brakerøya bygger på den forutsetning at Drammen og Lier kommuner vedtar de nødvendige 
områdereguleringer før Helse Sør-Øst sluttbehandler saken.  

 

 

3 Administrerende direktørs anbefaling 

3.1 Faglige vurderinger 
 
Det er gjennomført en grundig prosess med kvalitetssikring av dimensjoneringsgrunnlaget for 
nytt sykehus i Vestre Viken høsten 2015. Forutsetningene og beregningene er harmonisert med 
prinsippene som er nedfelt i Helse Sør-Øst RHF styresak 090-2014 og er sammenlignbare med 
øvrige prosjekter i Helse Sør-Øst.   
 
Administrerende direktør anbefaler at dimensjoneringsgrunnlaget legges til grunn for det videre 
arbeid, men det må samtidig arbeides videre med å vurdere endelig plassering av planlagte 
funksjoner og kapasiteter for å tilpasse prosjektet til planforutsetningen. Dette arbeidet må 
prioriteres høsten 2016. Det legges til grunn at dimensjonering og kapasiteter verifiseres i tråd 
med eventuelle nye krav og forutsetninger og dette konkluderes endelig i forprosjektet. Når det 
gjelder etablering av nye funksjoner som PET og PCI vil dette bli behandlet særskilt og legges 
ikke inn i programmet nå. 
 
Styret vedtok i sak 030-2016 å øke stråleterapikapasiteten i regionen, gjennom etablering av nye 
stråleterapienheter i de sykehusområder som i dag ikke har dette tilbudet. Vestre Viken er et av 
fire prioriterte sykehusområder.  Administrerende direktør vil på den bakgrunn anbefale at 
stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset, slik at den videre planleggingen av 
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prosjektet tar opp i seg dette. I vedlegg 1 i sak 030-2016 legges det til grunn etablering av fire 
lineærakselratorer og fem bunkere med kostnadsestimat på 433 MNOK (prisnivå 2015).  
Administrerende direktør anbefaler at dette legges til grunn for det videre arbeid med nytt 
sykehus i Drammen. Endelig kapasitet og styringsramme må imidlertid fastsettes i forprosjektet.  
 
Administrerende direktør legger til grunn at Vestre Viken HF etablerer et internt 
organisasjonsutviklingsprosjekt som arbeider videre med å utvikle og konkretisere 
driftskonsepter, bemanning og forutsetninger for gevinstuttak.  Dette i tråd med tilsvarende 
arbeid i Sykehuset Østfold HF. Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig og at det følger 
prosjektet frem til idriftsettelse. En plan for hvordan driften skal tilpasses rammebetingelsene i 
nytt sykehus må foreligge sammen med forprosjektet.    
 

3.2 Økonomi 
 
Investeringskostnadene er kalkulert av rådgivergruppen til Vestre Viken HF og har vært 
gjenstand for økonomisk usikkerhetsanalyse. Etter dette er de grundig gjennomgått av Helse Sør-
Øst RHF og Sykehusbygg HF i samarbeid med Vestre Viken HF.  Det er avdekket enkelte 
mangler i kalkylegrunnlaget som det er foreslått justeringer for, og disse er tatt inn i forslag til 
styringsramme (P50). Sammenlignet med Nytt østfoldsykehus fremstår standardene som 
reflekteres i kalkylegrunnlaget på omtrent samme, nøkterne nivå.  Det anses som lite realistisk å 
redusere ytterligere på standarder i denne fasen av prosjektet.    
 
Det er også gjort grundige vurderinger av økonomisk ramme for generell IKT, og denne er 
beregnet til 663 MNOK inklusiv mva. Ut i fra en vurdering av omfang og kostnadsnivå anses 
også denne som godt tilpasset, og rammen anbefales lagt til grunn for det videre arbeid.  
 
Selv om det er beregnet at de aktuelle utbyggingsløsningene har økonomisk bærekraft på 
helseforetaksnivå, er det kun alternativ 3, Bragernes som ligger innenfor forutsatt styringsramme 
for konseptfasen.  Denne ble satt til 8 mrd. kroner (prisnivå 2014) sommeren 2015, hvilket 
tilsvarer ca. 8,2 mrd kroner prisjustert til oktober 2015.  
 
Vestre Viken HF har beregnet at de vil ha behov for mellomfinansiering gjennom økt 
likviditetstilførsel i en periode etter at det nye sykehuset er tatt i bruk. Det fremgår som en 
premiss av Helse Sør-Øst RHF styresak 018-2016 at helseforetakene må bidra med 
egenfinansiering til regionale investeringsprosjekter. Vestre Viken HF må derfor i større grad 
prioritere egne midler til finansiering av nytt sykehus i Drammen for å redusere behovet for 
mellomfinansiering fra Helse Sør-Øst RHF. 
 
Nytt sykehus i Drammen har vært et prioritert prosjekt gjennom flere år. Prosjektet er prioritert i 
gjeldende økonomisk langtidsplan og det er godt forankret i regionen.   
 

3.3 Eierskap til prosjektet 
 
Til nå har Vestre Viken HF vært prosjekteier for prosjektet og styrt prosessen fram til avslutning 
av konseptfaserapporen. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter 
overtar Helse Sør-Øst RHF nå eierskapet til prosjektet og organiserer gjennomføringen etter 
tilsvarende modell som ved utbyggingen av Nytt østfoldsykehus. 
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Det vil si at det ved oppstart forprosjekt etableres et eget prosjektstyre med ansvar for å sikre at 
prosjektet gjennomføres i henhold til forutsetninger, rammer og mandat som gis av styret i Helse 
Sør-Øst RHF. For bemanning av selve prosjektorganisasjonen inngås avtale med Sykehusbygg 
HF. Det er sikret tilgang til kjernepersonell fra prosjektorganisasjonen som kom fra Nytt 
østfoldsykehus.  
 
Uavhengig av eierskap til prosjektet er det viktig at det etableres et tett og strukturert samarbeid 
mellom drifts- og utbyggingsorganisasjon. Driftsorganisasjonens rolle er spesielt viktig i 
tidligfasen frem til forprosjekt, slik at en etablerer et konsept som er godt forankret og basert på 
forutsetninger som understøtter en effektiv drift. Her er det mange gode erfaringer man kan 
bygge videre på fra Nytt østfoldsykehus. 
 
Det legges opp til at prosjektstyret rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.  
 
Når det gjelder organisering og styring av arbeidet høsten 2016 og fram til oppstart forprosjekt 
legges det opp til at prosjektorganisasjonen rapporter til administrerende direktør i Helse Sør-Øst 
RHF. 
 

3.4 Helhetlige vurderinger og anbefaling 
 
Begge nybyggalternativene løser forutsatt kapasitet beskrevet i hovedfunksjonsprogrammet og vil 
gi gode rammebetingelser for et fremtidsrettet og godt sykehus i Drammen. For alternativ 1, 
Brakerøya er usikkerheten først og fremst knyttet til vanskelige grunnforhold, forurensing i grunn 
og avklaring av tomteerverv.  Det vil si risikoelementer som først og fremst peker mot fremdrift 
og kostnad. For alternativ 3, Bragernes er de største risikoelementene knyttet til at løsningen 
krever langvarig byggeaktivitet og ombygging og rokader i parallell med full drift, samt manglende 
løsning for jordskjelvssikting av høyblokka hvilket krever dispensasjon fra Drammen kommune.   
 
Styret i Vestre Viken HF har anbefalt å velge alternativ 1, Brakerøya som utbyggingsløsning. 
Utfordringen med dette alternativet er imidlertid at forslaget ligger 600 MNOK over forutsatt 
styringsramme for konseptfasen. I tillegg kommer erverv av tomt, hvor totalkostnadene ikke er 
avklart.  Styret i Vestre Viken HF har også erkjent at dette vil kreve tiltak og nedfelt følgende i 
punkt 3 i vedtaket den 09.05.16: 
 
«Styret konstaterer at det foretrukne alternativ for Brakerøya har en samlet kostnadsramme utover den fastsatte 
planforutsetningen på 8 milliarder kr. (2014 kr).  Styret ber om at det i forprosjektet vurderes 
kostnadsreduserende tiltak gjennom en tett samhandling mellom driftsorganisasjon i Vestre Viken og 
utbyggingsorganisasjon. Styret tilrår klart at prosjektet på Brakerøya gjennomføres som ett samlet prosjekt for 
somatikk og psykisk helse og rus.» 
 
Administrerende direktør konstater at prosjektet er utredet i samsvar med gjeldende 
retningslinjer. Det er derfor grunnlag for å godkjenne konseptfasen og sikre videreføring av 
prosjektet. Det er etter mange års utredningsarbeid viktig at det tas beslutninger som avklarer og 
gir retning for sykehusutbyggingen i Drammen for Vestre Viken HF.  
 
Som tidligere påpekt vurderes begge utbyggingsalternativene å legge til rette for et godt 
behandlingstilbud i fremtiden. Det er usikkerhet ved begge utbyggingsalternativene knyttet til 
ulike forhold. Driftsulempene i utbyggingsfasen i alternativ 3 kombinert med de byggetekniske 
usikkerhetene knyttet til rehabilitering av høyblokka gir høy risiko. Administrerende direktør har 
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forståelse for at Vestre Viken HF ikke ønsker et prosjekt som kan medføre omfattende 
konsekvenser for den kliniske driften i utbyggingsperioden.  
 
Administrerende direktør slutter seg derfor til anbefalingen fra styret i Vestre Viken om at 
alternativ 1 legges til grunn for det videre arbeid under forutsetning av at prosjektet tilpasses 
forutsatte rammebetingelser. Arbeidet med dette må starte høsten 2016 og avklaringer må 
foreligge før prosjektet videreføres til forprosjektfasen.  
 
Administrerende direktør konstaterer også at styret i Vestre Viken HF ikke i tilstrekkelig grad har 
fulgt opp utredning av etappevis utbygging, slik det er forutsatt i styrevedtaket i sak 043-2014 i 
Helse Sør-Øst RHF. Dette vil være viktig også for andre store investeringsprosjekter og er et 
forhold som må vurderes nærmere sammen med øvrige tiltak.     
 
På denne bakgrunn legges det til grunn at det skal arbeides med følgende forhold i det videre 
arbeidet for å tilpasse prosjektet til tilgjengelige rammer: 

• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt. 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Videre er det viktig å redusere risiko knyttet til tomt og grunnforhold. Det er klart at store deler 
av tomten må erverves via ekspropriasjon. Denne prosessen er betinget av et vedtak i styret i 
Helse Sør-Øst RHF om at tomten skal benyttes til sykehusformål. Administrerende direktør vil ta 
initiativ til supplerende undersøkelser høsten 2016 for å komplettere kunnskapen om 
forurensingsstatus under eksisterende bygningsmasse.  Dette og videre undersøkelser av risiko for 
undersjøiske skred forutsettes å være klart før tomteerverv gjennomføres. 
 
Det er som tidligere nevnt gjort analyser som viser at den økonomiske bærekraften til Vestre 
Viken HF er betinget av en vesentlig tilgang til mellomfinansiering for å dekke underskudd i form 
av driftskreditt fra Helse Sør-Øst RHF.  Det forutsettes derfor at Vestre Viken HF bidrar med 
høy egenfinansiering i prosjektet.  
 
Administrerende direktør etablerte sommeren 2015 et justert mandat for konseptfasen og har 
fulgt arbeidet gjennom oppfølgingsmøter og en egen oppfølgingsgruppe. Det legges opp til at et 
tilsvarende styringsopplegg videreføres høsten 2016 for å sikre tett oppfølging av ovennevnte 
punkter.  Som tidligere nevnt legges det opp til at Helse Sør-Øst RHF nå overtar eierskapet og 
leder arbeidet videre, og det forutsettes at arbeidet gis høy prioritet i Vestre Viken HF.  Det 
legges opp til at resultatene av denne arbeidsprosessen oppsummeres i egen sak til styret og at de 
inngår som føringer for forprosjektet. 
 
Med dette som bakgrunn vil administrerende direktør anbefale at forprosjektet starter når disse 
utredningene er klare og behandlet i styret. Forutsatt styrets godkjenning kan forprosjektet starte 
tidlig i 2017. Forprosjektfasen vil ha ca. ett års varighet og er estimert til 150 MNOK. 
Finansiering er forutsatt via lån fra Helse- og omsorgsdepartementet.  
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Når forprosjektet legges frem for godkjenning (B4) må det tas endelig stilling til styringsmål, 
fremdrift og gjennomføringsopplegg. I tillegg skal forprosjektet også inneholde:  

• Verifisering av behov i forhold til aktiviteter og kapasiteter  
• Funksjonsprogram og teknisk romprogram 
• Utforming av funksjonelle og tekniske løsninger  
• Detaljering av investeringsanalyser og driftskostnader for bygget  
• Valg av entreprisemodell  
• Plan for gjennomføring fram til ferdigstillelse, overlevering og idriftsetting  

 
Et slikt opplegg sikrer at prosjektet kan tilpasses overordnede føringer og rammebetingelser, 
samtidig som arbeidet med å etablere et nytt sykehus i Drammen kan gå videre.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg 

• Sak 054B-2016: Konseptfase nytt sykehus i Drammen – Erverv av tomt på Brakerøya  
(Unntatt offentlighet, jfr § 23 i offentlighetsloven) 

 
Utrykte vedlegg 

• Styresak 21/2016 i Vestre Viken HF: Konseptfase nytt sykehus. 
http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Styrem%C3%B8te-9-mai-2016.aspx 
Styresaken har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1 Konseptrapport. 
Vedlegg 2 Kvalitetssikringsrapport. 
Vedlegg 3 Hovedfunksjonsprogram. 
Vedlegg 4 Oppsummering tilleggsutredninger Alternativ 3. 
Vedlegg 5 Utvidet forenklet skisseprosjektrapport Alternativ 3. 
Vedlegg 6 Status tomteforhold Brakerøya. 
Vedlegg 7 Tilleggsrapport økonomiske analyser NVVS. 
Vedlegg 8 Referat fra HAMU 2 mai 2016. 
Vedlegg 9 Referat fra Brukerutvalget 2 mai 2016. 
Vedlegg 10 Innkomne brev. 
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054-2016 VESTRE VIKEN HF - KONSEPTFASE NYTT SYKEHUS I 
DRAMMEN 

 
Styrets enstemmige  
 

V E D T A K 
 

1. Styret konstaterer at det foreligger to utbyggingsalternativer for nytt sykehus i 
Drammen som begge legger til rette for et funksjonelt, driftseffektivt og godt 
sykehustilbud. 
Styret i Vestre Viken HF anbefaler at utbyggingen skal skje på Brakerøya, samtidig 
som det konstateres at alternativet har en samlet kostnadsramme ut over den gitte 
planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 

2. Styret godkjenner konseptapporten med de forutsetninger som følger av denne sak 
og ber om at Alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for 
det videre arbeid. 
 

3. Styret i Helse Sør-Øst RHF forutsetter at det iverksettes tiltak for å tilpasse prosjektet 
til planforutsetningene gjennom blant annet følgende forhold: 
• Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
• Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
• Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
• Større grad av egenfinansiering 

 
Styret ber om at resultatene av arbeidet oppsummeres i egen sak til styret som 
behandles før oppstart forprosjekt kan godkjennes. 
 

4. Styret ber om at stråleterapi legges inn som funksjon i det nye sykehuset. Det legges 
til grunn at kostnadsrammen øker med 433 MNOK (prisnivå 2015) som følge av 
dette. Endelig styringsramme fastsettes i forprosjektfasen. 

 
5. Prosjektet skal gjennomføres innenfor nasjonale og regionale strategiske føringer, 

herunder foretaksgruppens BIM-strategi og klima- og miljømål, som tilsier 
energiklasse A og passivhusstandard.  

 
6. Styret legger til grunn at arbeid med tomteerverv videreføres innenfor de økonomiske 

rammer som er fremlagt. Det forutsettes at restusikkerhet knyttet til forurensing og 
eventuell fare for undersjøiske skred avklares, slik at behov for tiltak er avstemt mot 
forutsatte økonomiske rammer før erverv av tomt gjennomføres.  
 

7. I henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse Sør-Øst, 
overføres nå ansvaret for den videre gjennomføringen av prosjektet til Helse Sør-Øst 
RHF. Styret legger til grunn at Sykehusbygg engasjeres til styring og ledelse av 
prosjektorganisasjon, på vegne av Helse Sør-Øst RHF. 
 

8. Styret i Helse Sør-Øst RHF ber om at Vestre Viken HF arbeider videre med hvordan 
virksomheten i nytt sykehus skal organiseres, herunder videreutvikling av 
driftskonsepter, konkrete bemanningsplaner basert på de driftsøkonomiske 
beregningene som er utført, og at en samlet gevinstrealiseringsplan foreligger 
sammen med forprosjektet.  
 



9. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse- og omsorgsdepartementet om 
lån i henhold til gjeldende retningslinjer slik at prosjektet sikres finansiering med 
planlagt oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Oppstart av forprosjekt forutsetter 
styrets godkjenning, jfr. punkt 3. 

 
 
Protokolltilførsel fra styremedlemmene Brubak, Kronkvist og Øverland: 
Erfaringene fra Ahus og Østfold tilsier at planlegging av sykehus med høy utnyttelsesgrad innebærer 
risiko for pasientbehandlingen, både direkte og i form av suboptimale arbeidsforhold for de som skal 
stå for behandlingen. 
I den hensikt å sikre effektiv arealutnyttelse og god pasientbehandling, legger vi til grunn at nye 
sykehus planlegges med 85 % utnyttelsesgrad og ordinære åpningstider  
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