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Møtetype:   Styremøte 
Møtedato:   29. august 
Møtetid:   kl.14.00-15.00   
Møtested:   Glitre 1 og 2, Wergelandsgt. 10, Drammen 
 
 
PROGRAM    
    

 
Kl.14 – 15  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: 22. august 
Vår ref. Styresekretær 

Møteinnkalling for 
Styret i Vestre Viken 
 
Møte 06. 2016 

 

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

Saksnr. Sak 
 
 

Møteinnkalling styremøte 29. august 

 
BESLUTNINGSSSAKER 

Saksnr. Sak 

34/2016 

Godkjenning av styreprotokoll 20. juni 2016 
 
Vedlegg: 
1. Styreprotokoll 20. juni 2016 

 

35/2016 

Arbeid med nytt sykehus i Drammen 
 
Vedlegg: 

1. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst 24. juni 2016 
2. Foreløpig foretaksprotokoll Vestre Viken 18. august 2016 
3. Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 

18. august 2016 
 

 
 

ANDRE ORIENTERINGER 
  
EVENTUELT 
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Saksfremlegg 
 
 
Godkjenning av styreprotokoll fra 20. juni 2016 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
Styremøte  Vestre Viken 34/2016 29. 08. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Foreløpig protokoll fra styremøtet 20. juni  
 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 Protokoll fra styremøtet 20. juni godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen 22. august 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dato: 22.08. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 92864147 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling:  
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 Dato: 20. juni 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 95812504 
Vår referanse:   
    
  
 

   

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken 
 
Møtested: Bærum sykehus 

Dato: 20. juni 2016 

Tidspunkt: Kl. 12.00 – 17.12 

Følgende medlemmer møtte: 
Navn  Funksjon 
Torbjørn Almlid  Styreleder 
Ingeborg Sivertsen  Nestleder                       fra kl.13.15 
Margrethe Snekkerbakken   Styremedlem  
Geir Kåre Strømmen  Styremedlem 
Hildur Horn Øien  Styremedlem 
Line Spiten  Styremedlem 
John Egil Kvamsøe  Styremedlem 
Harald Bergan   Styremedlem 
 
Brukerrepresentanten Anne Helene Lindseth og Toril Krogsund deltok som observatør med møte 
og talerett.  
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Funksjon 
Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør 
Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør 
Halfdan Aass Fagdirektør 
Ørjan Angel Sandvik  Økonomidirektør 
Finn Egil Holm Direktør kommunikasjon 
Jardar Hals  Klinikkdirektør Bærum 
Torkil Clementsen Klinikkdirektør KMD 
Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR 
Narve Furnes Klinikkdirektør KIS 
Rune Abrahamsen Prosjektdirektør mottaksprosjekt 
Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent 
Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær 
 
 
 
Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene.  
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Kl. 12.00 – 12.30 Orientering om plastikkirurgi ved Bærum sykehus  
Kl.12.30 – 13.00 Omvisning på nytt laboratorium ved Bærum sykehus 
 
Fra kl.13.15   Behandling av styresaker 
 
Godkjenningssaker 
 
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 
 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

 
 
Sak 26/2016 Godkjenning av styreprotokoll 9. mai 2016 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
  
Protokoll fra styremøtet 9. mai 2016 godkjennes. 
 
 
Beslutningssaker  
 
Sak 27/2016 Virksomhetsrapport pr 31. mai  
 
Innledningsvis orienterte fagdirektør Halfdan Aass om styringsindikatorer og nasjonale 
kvalitetsindikatorer 2015. Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om resultater pr 31. 
mai. Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte om tiltak for økt aktivitet i klinikk for psykisk helse 
og rus. 
 
Styrets enstemmige 
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: 
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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. 
 
 
Sak 28/2016 Mandat forprosjekt BRK – vedlikehold og oppgradering av sykehusene 
på Bærum, Ringerike og Kongsberg 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak:  

 
1. Styret legger til grunn at det ikke er noen formelle innvendinger til å gå fra idéfaseprosjekt 

til forprosjekt. Det foreligger konseptskisser i idéfasearbeidet. 
Styret ber administrerende direktør avklare med Helse Sør-Øst at det ikke er noen formelle 
innvendinger mot denne framgangsmåten. 

2. Styret tar BRK-mandatet til etterretning 
 

Sak 29/2016 Helgerud 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til saken. 
 
Styrets enstemmige  
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. 
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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 

 
Sak 30 /2016 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder 
og andre ledende ansatte  
 
Styrets enstemmige 
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.  
 
 
 
Sak 31 /2016 Møteplan for styret i Vestre Viken HF 2017 
 
Styrets enstemmige 
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 Sør-Øst  
i februar/mars 2017. Datoen er ikke fastlagt ennå. 
 
 
 
 
Orienteringssaker  
 
 
Sak 32 /2016 Eksterne tilsyn – status pr. 1. tertial 2016 
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Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
Sak 33 /2016 Orienteringer 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. 
 
Sak 34 /2016 Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff innledet til saken. 
 
Styrets enstemmige 
Vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
Andre orienteringer 
 
Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte om budsjettprosessen for 2017. 
 
Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff orienterte om  
• Besøk fra HSØ på Kongsberg 17. juni  
• Møte med Bærum og Asker kommuner 20. juni 

 
• Status erverv av sykehustomt – unntatt off. 
              Møtet ble lukket med bakgrunn i styreinstruks § 5.11, offentlighetsloven § 23 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker ble tatt opp  
 
 
 
Bærum 20. juni, 2016 
 
 
Torbjørn Almlid    
styreleder         
            
 
Ingeborg Sivertsen       Margrethe Snekkerbakken 
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Hildur Horn Øien       Geir Kåre Strømmen  
  
 
 
Harald Bergan   Line Spiten   John Egil Kvamsøe 
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Saksfremlegg 
 
 
Arbeid med nytt sykehus i Drammen  
 
 
Møte Saksnr. Møtedato 
 36/2015 29.08. 2016 
 
Vedlegg: 
 

1. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst 24. juni 2016 
2. Foreløpig foretaksprotokoll Vestre Viken 18. august 2016 
3. Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i 

Drammen 18. august 2016 
 
Ingress 
Saken dreier seg om oppfølging av foretaksprotokoll Vestre Viken 18. august og hvordan videre 
arbeid for nytt sykehus i Drammen vil foregå høsten 2016 i foretaket. 
 
 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret tar foreløpig foretaksprotokoll Vestre Viken 18. august til etterretning. 
2. Styret tar administrerende direktørs saksfremlegg til orientering. 
3. Styret drøfter saken og gir administrasjonen føringer for videre arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drammen, 22. august 2016 
 

Nils Fr. Wisløff 
 

Administrerende direktør  
 
 
 
 

Dato: 22.08. 2016 
Saksbehandler: Elin Onsøyen 
Direkte telefon: 32 861125 
Vår referanse:   
Deres referanse:    
Klinikk/avdeling: Administrasjonen 
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Bakgrunn 
Styret behandlet i 9. mai i sak 21/2016 Konseptrapport for nytt sykehus. 16. juni behandlet 
styret sak 34/2016 Konseptfase nytt sykehus – oppfølging av sak 54-2016 i Helse Sør-Øst.  
Plattform for videre arbeid er etablert gjennom foretaksmøte 18. august. Saken dreier seg om 
Vestre Vikens egen oppfølging.  
 
Gjennom arbeidet i høst skal prosjektet nytt sykehus i Drammen nedjusteres til vedtatt ramme 
på 8,2 milliarder kr. Mandatet peker på fire tiltak:  
 

• 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 

 
I tillegg skal arbeidet med tomteerverv og regulering fortsette. 
 
Organisering 
Arbeidet i den fasen som nå kommer, er i henhold til regelverket i Helse Sør-Øst.  Sykehusbygg 
HF ved prosjektdirektør Dag Bøhler er innleid til å lede prosjekt nytt sykehus i Drammen på 
vegne av Helse Sør-Øst. Vestre Vikens rolle dreier seg i stor grad om medvirkning i prosjektet og 
forankring av  prosesser i egen organisasjon. Styret i Vestre Viken vil, før styret i Helse Sør-Øst 
får saken til behandling, gi sitt råd til saken. 
 
Det er etablert en oppfølgingsgruppe hvor  

• Prosjektdirektør Rune Abrahamsen  
• Fagdirektør Halfdan Aass 
• Prosjektleder Kristine Østby Johansen 
• Økonomidirektør Ørjan Sandvik 
• Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Finn Egil Holm 

deltar fra Vestre Viken. 
 
Resultatene av arbeidet godkjennes av i styret i Helse Sør- Øst og legger rammene for 
forprosjektet med planlagt oppstart vår 2017. 
 
Vestre Vikens arbeid 
Administrerende direktør i Vestre Viken arbeider tett med prosjektdirektør og administrerende 
direktør i Helse Sør-Øst med sikte på å finne omforente løsninger. Foretaket skal ha en rolle i 
arbeidet med fag- og funksjonsfordeling. Forholdet mellom Bærum sykehus og Drammen 
sykehus skal ha særskilt fokus.  
 
Administrerende direktør vil holde styret orientert om arbeidet i hvert møte framover. Styret 
skal behandle samlet resultat av arbeidet i desember. 
Administrerende direktør presiserer at organisatoriske forhold som gjelder styring og ledelse 
ikke vil bli en del av arbeidet, men ivaretas av egne prosesser i foretaket. 
 
Finansiering 



 

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 

 

Finansieringen av Vestre Vikens egen prosjektorganisasjon, tre ansatte som ledes av 
prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen, skal ivaretas av Vestre Viken. Det forutsettes at dette 
inngår i samlet investeringskostnad for nytt  sykehus og aktiveres på vanlig måte. 
 
Administrerende direktørs bemerkninger 
Administrerende direktør er godt tilfreds med at Helse Sør-Øst har holdt fremdriften, og at det 
legges opp til igangsetting av forprosjekt i 2017. Dette innebærer at prosjektarbeidet blir en del 
av investeringsbudsjettet i Helse Sør-Øst i 2017. Det kan forventes at tomteervervelsen ivaretas i 
samme fremdrift. Administrerende direktør er tilfreds med at Vestre Vikens styre og 
administrasjon skal involveres på en tydelig måte selv om ansvaret for planarbeidet nå tilligger 
Helse Sør-Øst. 
 
Administrerende direktør har startet dialog med brukerutvalgets leder og de 
foretakstillitsvalgte om intern dialog. Prosessen vil være et sentralt tema i Vestre Vikens 
ledersamlinger høsten 2016. 
 
Konklusjon 
Administrerende direktør foreslår på denne bakgrunn at styret tar foreløpig foretaksprotokollen 
til etterretning, at styret tar administrerende direktørs saksfremlegg til orientering, og at styret 
gir de nødvendige føringer for videre arbeid høsten 2016. 
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Protokoll fra foretaksmøte i 
Helse Sør-Øst RHF 

Videreføring av planer for utviklingen 
av Oslo universitetssykehus HF 

24. juni 2016 

DET KONGELIGE 
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT 



Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 
Fredag 24. juni 2016 kl. 09.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF i Oslo 
universitetssykehus HF sine lokaler på Aker sykehus. 

Dagsorden 
Sak l Foretaksmøtet konstitueres 
Sak 2 Dagsorden 
Sak 3 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF 

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møtte 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie 

Fra styret møtte 
Styreleder Ann-Kristin Olsen 

Fra administrasjonen møtte 
Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus 
Konserndirektør Atle Brynestad 
Direktør for styre og eieroppfølging Tore Robertsen 
Kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande 

Også til stede 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
Politisk rådgiver Atle Simonsen 
Ekspedisjonssjef Frode Myrvold 
Underdirektør Helga Daae 
Seniorrådgiver Martin Sjuls 
Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas 

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13, men møtte ikke. 

Sak l Foretaksmøtet konstitueres 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket, som øverste eiermyndighet og møteleder, 
velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til 
innkallingen. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt. 

Styreleder Ann-Kristin Olsen og helse- og omsorgsminister Bent Høie ble valgt til å skrive 
under protokollen. 

l 
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Sak 2 Dagsorden 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie spurte om det var merknader til dagsorden. Det var 
ingen merknader til dagsorden. 

Foretaksmøtet vedtok: 

Dagsorden er godkjent. 

Sak 3 Videreføring av planer for utviklingen av Oslo 
universitetssykehus HF 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16. juni 2016, sak 053-2016 Videreføring av planer 
for utviklingen av Oslo universitetssykehus HF og vedtok å sende saken over til Helse- og 
omsorgsdepartementet for behandling. 

Oslo universitetssykehus HF er landets største helseforetak, med en dominerende rolle innen 
forskning, utdanning og pasientbehandling. Helseforetaket har lokalsykehusfunksjoner, 
områdesykehusfunksjoner, regionfunksjoner og flere landsdekkende oppgaver, og fungerer 
som siste skanse (bakvakt) i norsk spesialisthelsetjeneste. 

Planene for utvikling av Oslo universitetssykehus har sin bakgrunn i blant annet behov for å 
erstatte gamle, uhensiktsmessige og til dels helt nedslitte bygg og for å samle pasientforløp 
med sikt på å styrke kvalitet, fagmiljø, utdanning og forskning. Videre må den samlede 
kapasiteten styrkes på grunn av sterk befolkningsvekst i opptaksområdet. 

2 

Idefasearbeidet ved Oslo universitetssykehus HF startet våren 2013. Idefaserapport 1.0 datert 
juni 2014 ble behandlet av styret i Oslo universitetssykehus HF våren 2014. Deretter ble det 
gjennomført en høringsrunde høsten 2014. Idefaserapport 2.0 datert mai 2015 hensyntar innspill 
fra høringsuttalelsene og anbefalinger fra en ekstern kvalitetssikring gjennomført høsten 2014. 
Høringsuttalelsene førte til at antall utredede alternativer ble redusert, bl.a. ved at alternativet 
full samling på Gaustad under navnet «Campus Oslo» ble forlatt. Videre ble det som et resultat 
av både evaluering, kvalitetssikring og høring besluttet at flere andre alternativer ble utelukket. 
Gjennom behandling av idefaserapport 2.0 i styret ved Oslo universitetssykehus HF våren 2015, 
ble også et nytt alternativ konkretisert: delvis samling på Gaustad kombinert med et 
lokalsykehus utenfor Gaustad-området. I tillegg ble det pekt på behovet for en egen 
kreftutredning primært for å vurdere funksjoner lokalisert til Radiumhospitalet. 

I idefasen fremtidens Oslo universitetssykehus HF er det utredet følgende alternativer for 
videreutvikling av helseforetaket og bygningsmassen: 

• Alternativ 1: O-alternativet 
• Alternativ 2: delt løsning 
• Alternativ 3: delvis samling på Gaustad, med lokalsykehus 

ldefasene for Radiumhospitalet og regional sikkerhetsavdeling med tilgrensede funksjoner 
inngår likt i både alternativ 2 og alternativ 3. 

Foretaksmøtets vurdering 

Foretaksmøtet viste til at det er blitt gjennomført et omfattende idefasearbeid ved Oslo 
universitetssykehus HF siden 2013. Foretaksmøtet viste også til Helse Sør-Øst sin 
gjennomgang av den samlede kapasiteten i hovedstadsområdet jf. sak 052-2016, som også ble 
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behandlet i styremøtet 16. juni 2016. Foretaksmøtet la vekt på at det er viktig at det nå blir 
fastslått en retning for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i hovedstaden framover. Et 
framtidig målbilde for videre utvikling av Oslo universitetssykehus HF gir grunnlag for en mer 
framtidsrettet utvikling av struktur og bygningsmasse i helseforetaket. Foretaksmøtet mente at 
et framtidig målbilde for Oslo universitetssykehus HF innebærer et samlet og komplett 
regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et 
spesialisert kreftsykehus med vekt på medikamentell kreftbehandling og stråleterapi på 
Radiumhospitalet. Dette målbildet legges til grunn for den videre utviklingen av 
bygningsmassen ved Oslo universitetssykehus HF. Foretaksmøtet vektla samtidig at det skal 
planlegges for at Aker sykehus på sikt skal utvikles til et lokalsykehus som også skal dekke 
befolkningen i de tre Oslo bydelene Alna, Grorud og Stovner som i dag inngår i Akershus 
universitetssykehus sitt opptaksområde. Foretaksmøtet understreket betydningen av at en slik 
utvikling må skje over tid, både for å sikre en god utnyttelse av den kapasiteten som finnes i 
dag, hindre oppbygging av overkapasitet og sikre at utviklingen skjer innenfor de rammene 
som hovedstadsområdet samlet har til rådighet. 

Foretaksmøtet vektla at Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus fortsatt 
skal benyttes og må sikres forutsigbarhet. 

Foretaksmøte merket seg at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptfase for regional 
sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, mens den første utviklingen på 
Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 

Foretaksmøtet vedtok: 
l. Foretaksmøtet godkjenner Helse Sør-Øst sitt framtidige 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. 

2. Foretaksmøtet ber om at det ved utvikling av Aker sykehus som lokalsykehus på sikt 
legges til rette for å overta ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet for de tre 
Oslobydelene som i dag tilhører Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde. 

3. Foretaksmøtet slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF vil starte med konseptjase for 
regional sikkerhetsavdeling og klinikkbygg på Radiumhospitalet, og at den første 
utviklingen på Gaustad og Aker planlegges startet opp samtidig og vil foregå parallelt. 

Møtet ble hevet kl. 09.15. 

Bent Høie 

24. juni 2016 Sign: BHO: & AKO: a)uJ 
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PROTOKOLL 
FRA 

FORETAKSMØTE I VESTRE VIKEN HF 
 
Torsdag 18. august 2016 klokken 11:00 ble det avholdt foretaksmøte i Vestre Viken HF som 
telefonmøte. 
 
Dagsorden: 
1. Foretaksmøtet konstitueres 
2. Dagsorden 
3. Mandat for videreføringen av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, jf. sak 054-2016 

behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 
 
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 styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen 

 
Fra styret i Vestre Viken HF møtte: 

Styreleder Torbjørn Almlid 
Nestleder Ingeborg Sivertsen 
Styremedlem Harald Bergan 
Styremedlem John Egil Kvamsøe 
Styremedlem Line Spiten 
Styremedlem Geir Kåre Strømmen 
Styremedlem Hildur Horn Øien 

 
I tillegg møtte fra administrasjonen i Vestre Viken HF: 

Administrerende direktør Nils Fredrik Wisløff 
 
Foretakets revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven. 
Riksrevisjonen var varslet i samsvar med riksrevisjonsloven. 
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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 vedtok: 
 
Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. 
 
 
Sak 2: Dagsorden 
 
Styreleder Ann-Kristin Olsen spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det 
var ingen merknader til dagsorden. 
 

Foretaksmøtet vedtok: 
 
Dagsorden godkjennes. 
 
 
Sak 3: Mandat for videreføringen av arbeidet med nytt sykehus i Drammen, jf. sak 054-

2016 behandlet av styret i Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 
 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16. juni 2016, sak 054-2016, godkjenning av 

konseptfase for nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøtet for Helse Sør-Øst RHF stadfestet 22. 

juni 2016 vedtaket om at nytt sykehus i Drammen, Vestre Viken HF, blir planlagt på Brakerøya. 

 

Det følger av styrets vedtak at videreføring av arbeid med nytt sykehus i Drammen skal tilpasses 

til planforutsetningene og at følgende tiltak iverksettes: 

 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 

 

Det følger også av styrets vedtak at ansvaret for videre gjennomføring av arbeidet overføres til 

Helse Sør-Øst RHF i henhold til gjeldende retningslinjer for styring av store prosjekter i Helse 

Sør-Øst. 

 

Det legges til grunn at arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF med stor grad av involvering av 

Vestre Viken HF. Dette gjelder særlig utredning av eventuelle forslag til endringer i sykehusenes 

opptaksområder og/eller endret fag- og funksjonsfordeling mellom Drammen og Bærum 

sykehus. Vestre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig medvirkning og forankring av tiltak 

og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon. 

 

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF har fastsatt mandatet for det videre arbeidet. 

Dette legger til rette for en videreføring av byggeprosjektet i henhold til den fremdriften som er 
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skissert i styresaken med oppstart av forprosjektet tidlig i 2017. Fremdriften forutsetter at det 

raskt etableres tiltak som tilpasser prosjektkostnadene til planforutsetningen på 8,2 mrd. kroner, 

større egenfinansiering og at etappevis utbygging utredes. 

 

Resultatene av arbeidet som omfattes av dette mandatet skal legge rammene for forprosjektet og 

skal framlegges styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning før oppstart av forprosjekt. Vestre 

Viken HF vil være en viktig bidragsyter i arbeidet og det forutsettes at kompetanse og ressurser 

stilles til disposisjon. Styret i Vestre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet 

(sluttrapporten) i forkant av behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF. 

 

Mandat for arbeidet legges i sin helhet ved protokollen fra foretaksmøtet. 
 

Foretaksmøtet vedtok: 
 
1. Foretaksmøtet tar til etterretning vedtaket i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF fra 22. juni 2016, sak 6 

“Vestre Viken HF – konseptfase nytt sykehus i Drammen” om at sykehuset planlegges på Brakerøya.  
2. Foretaksmøtet tar til orientering mandatet for det videre arbeidet med nytt sykehus i Drammen og at Helse 

Sør-Øst RHF leder arbeidet i henhold til dette mandatet. 
3. Vestre Viken HF skal delta med nødvendige ressurser i det videre arbeidet og sikre nødvendig forankring av 

tiltak og løsninger mot brukere og ansatte i egen organisasjon. 
4. Styret i Vestre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet (sluttrapporten) i forkant av 

behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF. 
5. Resultatene av arbeidet skal legge rammene for forprosjektet og skal framlegges for styret i Helse Sør-Øst RHF 

for godkjenning før oppstart av forprosjekt. 
 
 
 
 
 
Møtet ble hevet klokken 11:10. 
 
Oslo, 18. august 2016. 
 
 
 
 

styreleder Ann-Kristin Olsen  styreleder Torbjørn Almlid 
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Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 

 

1. Innledning 

Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16.06.2016 sak 054-2016 om godkjenning av konseptfase 
for nytt sykehus i Drammen. Foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF stadfestet i møte 22. juni 2016 (sak 6) 
styret i Helse Sør-Øst RHFs vedtak. 
 
Styret godkjente konseptapporten med de forutsetningene som framgikk av saksframlegget og ba 
om at alternativ 1: Brakerøya (skisseprosjekt alternativ 1.1) legges til grunn for det videre arbeid. I 
tillegg vedtok styret at videreføring av arbeid med nytt sykehus i Drammen skal tilpasses til 
planforutsetningene, det vil si en styringsramme på 8,2 mrd. kroner (prisnivå oktober 2015).   
 
Styret ba derfor om at følgende tiltak iverksettes: 

• 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 

 

I tillegg ba styret om at arbeidet 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. 

Resultatene av arbeidet som omfattes av dette mandatet skal legge rammene for forprosjektet og 
skal framlegges styret i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning før oppstart av forprosjekt. Vestre Viken 
HF vil være en viktig bidragsyter i arbeidet og det forutsettes at kompetanse og ressurser stilles til 
disposisjon. Styret i Vestre Viken HF inviteres til å uttale seg om resultatet av arbeidet 
(sluttrapporten) i forkant av behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF. 

 
2. Arbeidsomfang 

Generell optimalisering av foreliggende skisseprosjekt 
Skisseprosjektet skal gjennomgås med sikte på å optimalisere konseptet for å redusere 
byggekostnadene. Det er viktig at alle muligheter blir belyst.  
 
Det er imidlertid enkelte områder som peker seg ut som aktuelle innsatsområder. Det er store 
avstander til fjell og behov for omfattende pæling. Aktuelle tiltak er derfor å redusere fotavtrykket, 
revurdere byggehøyder og vurdere andre konstruktive og tekniske forhold. Etablering av 
differensierte arealer for «lette funksjoner» og ikke- medisinske aktiviteter må vurderes, og  
vurderingen skal også omfatte effekter av å endre byggets plassering på tomten. Dette vil kunne 
innebære en revurdering av lokalisasjon for legevakt og DPS dersom dette bidrar til å redusere 
totalkostnadene. 
 
Forslagene skal bearbeides til et nivå som sannsynliggjør mulige effekter og illustreres gjennom enkle 
skisser og angivelse av mulig innsparing, men ikke bearbeides i detalj. Hensikten er å konkludere med 
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tiltak som gjennom videreføring og bearbeiding i forprosjekt vil bidra til å møte prosjektets 
planforutsetninger. 
  
Revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner og kapasiteter 
Det skal gjennomføres en revurdering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner, fag- og 
oppgavedeling med sikte på å redusere investeringsbehovet på Brakerøya. Dette skal vurderes i 
sammenheng med pågående prosess for oppgradering og utvikling av sykehusene på Kongsberg, 
Ringerike og Bærum slik at investeringsmidlene i større grad kanaliseres mot 
vedlikehold/oppgradering gjennom etablering av økt kapasitet/nye funksjoner.  
 
Det skal spesielt vurderes om deler av kapasitetsutvidelsene innenfor enkelte områdefunksjoner med 
større pasientvolumer kan etableres ved Bærum sykehus i stedet for ved Drammen sykehus. I tillegg 
skal endret fordeling av enkelte områdefunksjoner vurderes. Revurdering av opptaksområder for 
lokalsykehusfunksjonen skal også være del av denne vurderingen. 
 
Vurdering av etappevis utbygging og fremdriftsmessige forutsetninger 
Styret i Helse Sør-Øst RHF har lagt en klar overordnet føring om at det skal etableres en plan for 
etappevis utbygging av investeringsprosjektene, slik at det legges til rette for at regionale 
investeringsmidler kan prioriteres fortløpende ut fra regionens samlede behov. 
 
Det skal derfor gjennomføres en ny vurdering av mulig etappevis utbygging både innenfor somatikk 
og psykisk helsevern og TSB. Forslagene skal belyse investeringsmessige, framdriftsmessige og 
driftsmessige konsekvenser. 
 
Større grad av egenfinansiering 
Det er et mål å øke egenfinansieringen til prosjekt Nytt sykehus i Drammen. Dette blant annet for å 
redusere mellomfinansieringsbehovet (sum av basisfordringer og driftskreditt) mot Helse Sør-Øst 
RHF fra det tidspunkt bygget er tatt i bruk. Aktuelle alternativer for å øke egenfinansieringen av Nytt 
sykehus i Drammen skal utredes.  

 
3. Styring og organisering av arbeidet 

I samsvar med vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF overføres ansvaret for den videre gjennomføring av 
arbeidet til Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF har engasjert Sykehusbygg HF ved prosjektdirektør 
Dag Bøhler til å lede arbeidet. Prosjektdirektør rapporterer til administrerende direktør i Helse Sør-
Øst RHF eller den administrerende direktør utpeker.  

Ut over ressurser engasjert fra Sykehusbygg HF, vil Helse Sør-Øst RHF sørge for at interne ressurser 
prioriteres til arbeid med nytt sykehus i Drammen etter behov.  

Vestre Viken HFs ressurser som inngår i arbeidet rapporterer til prosjektdirektør Dag Bøhler i forhold 
til utførelsen av ovennevnte oppgaver. Prosjektdirektør avklarer også hvilke deloppgaver Vestre 
Viken HF skal utføre.  

Vestre Viken HF har ansvar for å sikre nødvendig forankring av tiltak og løsninger mot brukere og 
ansatte i egen organisasjon. 
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Det vil være nødvendig å samordne arbeidet med kjøp av tomt når det gjelder fremdrift, omfang og 
prisvurdering med det optimaliseringsarbeidet som nå gjøres. Helse Sør-Øst RHF vil derfor inkludere 
medarbeider fra Sykehusbygg HF i forhandlingsteamet. Eventuelle grunnundersøkelser og 
informasjonsinnhenting knyttet til forurensing og eventuell fare for undersjøiske skred, kontakt med 
kommune, statlige etater og myndigheter i forbindelse med planarbeidet ivaretas av Helse Sør-Øst 
RHF.   

Det skal gis fast rapportering av arbeidet i de månedlige oppfølgingsmøtene mellom Vestre Viken HF 
og Helse Sør-Øst RHF. 

For å sikre tett oppfølging og kommunikasjon mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF bygges 
det videre på samhandlingsstrukturen som har vært operativ siden sommeren 2015.   

Det innebærer at den etablerte oppfølgingsgruppen fra konseptfasearbeidet skal fungere som det 
faste kontaktpunktet mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF, med ansvar for å sikre at de 
ovennevnte punktene følges opp som forutsatt. 

Oppfølgingsgruppen består av: 

Fra Vestre Viken HF: 
Prosjektdirektør Rune Abrahamsen  
Fagdirektør Halfdan Aass 
Prosjektleder Kristine Østby Johansen 
Økonomidirektør Ørjan Sandvik 
Direktør for kommunikasjon, strategi og samfunnskontakt Finn Egil Holm 
 
Fra Helse Sør-Øst RHF: 
Prosjektdirektør Dag Bøhler (leder) 
Direktør medisin og helsefag Alice Beate Andersgaard 
Prosjektsjef Nina Kristiansen 
Prosjektsjef Øyvind Ludvigsen  
Finansdirektør Line Alfarrustad 
Oppfølgingsgruppen etablerer nødvendige arbeidsgrupper. Eventuelt behov for å endre eller 
supplere oppfølgingsgruppens sammensetning besluttes av administrerende direktør i Helse Sør Øst 
RHF.  

Innleie av ressurser 
Prosjektdirektør Dag Bøhler vurderer behov for og styrer eksterne ressurser som arkitekter og 
relevante rådgivere (teknisk, medisinskfaglig, kalkyle mv).  Bruken søkes å minimaliseres, men må 
være tilstrekkelig til å fremskaffe dokumentasjon og kvalitetssikring av foreslåtte løsninger. Dette 
gjelder også eventuelle supplerende grunnundersøkelser. 

 

4. Finansiering 

Vestre Viken HF finansierer egne ressurser som deltar i arbeidet. 



4 
 

For øvrig etableres et budsjett for perioden fram til godkjenning i styret i Helse Sør-Øst RHF, som 
dekker innleie av ressurser fra Sykehusbygg HF og eksterne rådgivere, herunder supplerende 
grunnundersøkelser. Kostnadene vil utgjøre en del av prosjektkostnadene og forutsettes å være 
aktiverbare. 

Ressursbruk og kostnadspådrag skal rapporteres i oppfølgingsmøtene. 

 
5. Tentativ fremdriftsplan 

Til behandling i oppfølgingsmøtet (frister tilpasses møtetidspunkt): 

• September 2016:  
- Foreløpig notat om revidering av helseforetakets interne fordeling av funksjoner, fag- og 

oppgavefordeling samt opptaksområder og kapasiteter 
 

• Oktober 2016:  
- Notat med forslag til optimalisering av skisseprosjekt 
- Notat med forslag til endring av helseforetakets fordeling av funksjoner, fag- og 

oppgavefordeling og/eller opptaksområder 
 

• November 2016:  

- Notat om egenfinansiering 
- Notat med forslag til etappevis utbygging inklusive investeringsmessige, framdriftsmessige 

og driftsmessige konsekvenser  
- Utkast til sluttrapport  
 

• Desember 2016: 

- Uttalelse til sluttrapporten fra styret i Vestre Viken HF 
 

• Januar/februar 2017 
 
- Behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF 

Tidsplanen detaljeres og stadfestes i første oppfølgingsmøte. 

Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at arbeidet sikres prioritet og at nødvendige tiltak innen 
samtlige områder skal etableres slik at målet om en kostnadsreduksjon tilsvarende 600 MNOK 
nås samt at øvrige deler av arbeidet også svares ut.  Dette er en forutsetning for at det kan 
fremmes sak for behandling i styret i Helse Sør-Øst RHF.  

Hamar, 16. august 2016 

 

Cathrine M. Lofthus 
Administrerende direktør 
Helse Sør-Øst RHF 
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